Activitats de l’11 al 17 d’octubre
NOU BARRIS
Festes Majors i activitats especials
FESTA MAJOR DE VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA
Fins al 13 d’octubre
Vivim les darreres festes majors de l’any a Nou Barris. En aquesta us hi espera un joc d’investigació en viu,
el recorregut artístic Penj’Art, la Nit Jove de concerts i molt més. Trobareu el programa de festes aquí.
FESTA MAJOR DE CANYELLES
Fins al 13 d’octubre
I amb idèntiques dates tenim també uns dies plens de festa al parc Josep Mª Serra i Martí pels actes més
populars, la Biblioteca de Canyelles pels més culturals, i molts altres indrets del barri. Aquí els teniu tots!
II CONGRÉS “LES ALTRES PROTAGONISTES DE LA TRANSICIÓ: MOBILITZACIONS SOCIALS I ESQUERRA
RADICAL”
Del divendres 11 al diumenge 13 d’octubre
Aquest congrés sorgeix de la necessitat de donar veu a testimonis, col·lectius i recerques que posen el
focus en un relat sobre la transició a partir de 12 eixos temàtics.
Entrada oient: gratuïta. Entrada assistent: 15 €. Entrada comunicant: 25 €
Més informació i inscripcions a https://congrestransicio2019.wordpress.com/
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11
3r FESTIVAL CADI (CURTMETRATGES AMATEUR I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL)
Del dimarts 15 al dijous 17 d’octubre, de 10.15 a 13 h
Enamora’t, pateix amb el drama, afegeix-te a l’aventura! Podràs veure 35 curtmetratges de ficció d’arreu
d’Espanya on participen persones amb discapacitat intel·lectual, i també l’exposició fotogràfica sobre
gèneres cinematogràfics. Vine a gaudir d’un cinema diferent! T’ho perdràs?
Programa complet: https://www.canbaste.com/events/festival_cadi/?occurrence=2019-10-15
Organitza: Centre Ocupacional Can Carreras d’Asproseat Grup
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Divendres 11
BALL POPULAR
De 16.30 a 19.30 h
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1
TEATRE: “ITALINO GRAND HOTEL”
18 h
Un hotel d’una gran ciutat. Un personatge recull, neteja, planxa. Viu i somia entre els milers de llençols per
rentar, en aquest espai fosc, però ple de sentiments.
A càrrec de la cia. La Tal
Durada: 50 minuts. Per a tots els públics
Entrada gratuïta
Més informació a http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/33018/italino-grand-hotel
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14

XERRADA “L’ABANS DE LA PROSPERITAT. ELS ORÍGENS DEL BARRI”
19 h
A càrrec de Jordi Sánchez, membre de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris
Organitza: Comissió del Centenari de la Prosperitat
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
TIGvendres: CONCERT “IVAN GAS AND THE VIBES”
19 h
Actuació en acústic del cantautor Ivan Gas, director de la coral del Ton i Guida, que oferirà un tast dels seus
temes i el seu univers personal. A la segona part ens oferirà algunes sorpreses, conjuntament amb la coral
barcelonina Good Vibes.
Entrada gratuïta, aforament limitat
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
KAFETA DEL BUC D’ASSAIG
19 h
El buc d’assaig del Kasal de Joves Roquetes munta una Kafeta per donar a conèixer el col·lectiu i promoure
l’autogestió del mateix. L’esdeveniment consistirà en el visionat d’un documental sobre Django Reinhardt i
continuarà amb una Jam Session. Pots venir i portar el teu propi instrument.
Si vols més informació del buc d’assaig, pregunta’ns allà mateix.
Organitza: Buc d’assaig de Roquetes
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16
PASSEJADA “CONTES I RELATS DEL NOSTRE PATRIMONI”
De 20 a 22 h
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Punt de trobada: pl. Major de Nou Barris. Punt d’arribada: pl. de la República
NIT DE GOSSADA
20 h
Reggaeton feminista de la mà de PD Sound of Anarchy
Organitza: BarTolo Guineueta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
Dissabte 12
12 OCT – RES A CELEBRAR: TAULA RODONA “REFLEXIÓ SOBRE ELS SÍMBOLS DE LA HISPANITAT”
18 h
El que pretenem amb aquest acte és reflexionar sobre l’establiment i divulgació dels discursos oficialistes
sobre la identitat nacional a través de les festes i la reinvenció del passat. Tanmateix creiem oportú
analitzar críticament les diverses formes narratives de crear cultura popular. És per això que el debat vol
entrelligar les següents qüestions: discursos manifestos vs missatges ocults; apropiació de significats vs
expropiació de la història; reinvenció del passat vs interpretació lúdica; identitat nacional vs idiosincràsia
popular; orígens històrics de la festivitat vs interessos polítics d’aquesta; discurs oficialista vs objectivitat
dels fets; religió + política = pensament nacional catòlic. Què queda d’això en l’actualitat?
Tertulians: Juan Manuel Alonso: dr. en Història Contemporània; Rubén A. Benedicto: dr. en Psicologia
Social; Joaquim Cervera: ex-sacerdot; i Mateo Pérez: encarregat del Dpt. De Fotografia de Can Basté.
Amb la col·laboració de Sergio Coral, DJ que abans (17.30 h) i després de l’acte punxarà una sessió sobre
músiques de les antigues colònies espanyoles.
Per acabar, al finalitzar l’acte hi haurà un petit refrigeri per totes les persones assistents.
A càrrec del Grup d’Història de Nou Barris
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274

Diumenge 13
CICLE “CLAQUETA I ACCIÓ”: MOSTRA DEL 25è FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MEDI AMBIENT
12 h
Projecció de “Useless” (Rakel Gardarsdottir, Águsta M Olafsdottir / IS / 2018 / 50 min / VOSE)
A través dels ulls d’una mare islandesa, el documental es proposa descobrir per què els desaprofitaments
d’aliments i de roba s’han convertit en un problema social i ambiental molt seriós.
En acabar la projecció, es durà a terme un debat.
A càrrec de FICMA Barcelona
Més informació: http://ow.ly/8Ido50wHMo4
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309 -311
FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA “BRUNCH SOLIDARI”
De 13 a 22 h
Amb les actuacions de WhoMadeWho, Edu Imbernón, Tom Demac (live), Undercatt i Fayer Residents.
Entrada: 16,90 €. El 100% dels beneficis es destinaran a les associacions Social Fooding, Bona Voluntat en
Acció, les entitats de Nou Barris Ass. Juvenil Tronada i Ubuntu, i altres.
Més informació i entrades: http://ow.ly/Z5YU50wHMyz
Organitza: Brunch –In Barcelona
Plaça Major de Nou Barris
Dilluns 14
PROJECTE SOCIAL “EM TOCA!”: PIANO DE CUA A TORRE BARÓ
L’associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona col·loca pianos de cua en
diversos espais públics de Barcelona, a disposició de qui els vulgui tocar. A més, a la Zona Nord s’ha
implantat un programa per donar l’oportunitat de començar a tocar el piano a nens i nenes del barri.
- De 9 a 12.30 h Sessions escolars
- De 12.30 a 19 h Dinamitzador Impulsat i organitzat conjuntament amb la Fundació Jesús Serra
Organitza: Centre Cívic Zona Nord
Pl. de Renfe Torre Baró
CINEMA
16.30 h
Projecció de la pel·lícula “Intocable”
Activitat gratuïta
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
TALLER INTRODUCTORI A LA IMPRESSIÓ 3D
De 17 a 19 h
Per conèixer la impressió i les impressores 3D
A partir de 14 anys
Inscripcions: 93 269 51 56, ateneufcm2@gmail.com
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232
EL DESPERTAR DE LES DEESSES
De 17.30 a 19 h
Espai d’expressió i reflexió grupal adreçat a dones.
“Ens mostrem realment com som? O mostrem una màscara?”, a càrrec de Rocío Martínez, treballadora
social.
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

SETMANA DE TALLERS OBERTS AL TEATRE – TALLER OBERT DE TEATRE FÒRUM
17.30 h
Gratuït
Organitza: La Xixa Teatre
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
Dimarts 15
TALLER CIBERNÀRIUM “INICIACIÓ ALS FITXERS DIGITALS I EMMAGATZEMATGE”
De 9 a 10.30 h
Aquest taller es dirigeix a tothom que s’iniciï en l’ús de l’ordinador i vulgui aprendre com s’organitzen els
arxius o fitxers digitals, quin tipus d’arxius hi ha i com accedir-hi, manipular-los i guardar-los.
Activitat gratuïta
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/O6NP50wHNxB
Nou Barris Activa, c. Vilalba dels Arcs, 39-41
PRESENTACIÓ DE MENÚS “AL MERCAT DE LA TRINITAT HI TROBES SALUT!”
11 h
Trobaràs receptes de menús adaptats a les teves necessitats i tots els ingredients que necessites per a una
alimentació saludable. Pregunta a la teva parada de confiança.
Es presentaran cinc menús: per a tota la família, en cas d’hipertensió arterial, en cas d’hiperlipèmies, per a
ajudar a controlar el pes i per a un dia especial.
Xerrada i presentació dels menús a càrrec de Raquel Derch, dietista i nutricionista
Mercat de la Trinitat, c. Pedrosa, 21
JORNADA “L’ALIMENTACIÓ QUE ENS NODREIX”
De 17 a 21 h
En el marc del Dia Mundial de l’Alimentació, celebrem una jornada d’intercanvi i sensibilització.
- De 17 a 19 h Taller de cuina d’aprofitament i vegetarià
- 19 h Presentació de l’exposició i la campanya Carn de canó, per Justícia Alimentària. Intercanvi
d’experiències i d’iniciatives de sobirania alimentària i alimentació saludable del territori. Cloenda
amb pica-pica vegetarià.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
TALLER PRÀCTIC “DESCOBRINT LES OCUPACIONS QUE M’INTERESSEN”
17 h
Tot camí comença en un mateix. Saber de què vols treballar t’estalviarà molt de temps i et farà més eficaç
en la recerca de feina. Fes el nostre test d’Interessos Professionals i amb les ocupacions proposades
comença a dissenyar la teva estratègia per a la recerca de feina.
A càrrec d’Associació Dinàmic
Per a joves de 16 a 29 anys
Inscripció prèvia a través de http://ow.ly/IXyb50wHNZb
Punt InfoJove Nou Barris, c. Teide, 20
TALLER DE MEDITACIÓ
18.30 h
Ara més que mai, necessitem prendre’ns uns minuts diaris per desconnectar de les tensions de la vida
quotidiana i connectar amb la pau, força i alegria que habita en el nostre interior. No cal experiència prèvia
A càrrec de Pilar Paricio
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2

OCTUBRE ANTIFEIXISTA – JORNADES DE REFLEXIÓ I DEBAT
19.30 h
“Abús i repressió policial. L’antifeixisme al carrer”
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
Dimecres 16
TALLER AMB LA UNITAT MUNTADA DE LA GUÀRDIA URBANA
11.30 h
Vine a conèixer la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana i interacciona amb els cavalls!
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
PRIMERES PASSES: “EL JARDÍ DANSAT”
17.30 h
A partir de material sensorial, s’entrarà en el món de les plantes, les flors i els insectes. Ballarem i ens
mourem al seu ritme, el de l’aire quan mou les fulles de les flors, les aletes de les marietes i altres bestioles
A càrrec de Dansalut
Per famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
SETMANA DE TALLERS OBERTS AL TEATRE – TALLER “CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU ESPACIAL”
18 h
Cal portar 2 ampolles de plàstic
A càrrec de la cia. Xirriquiteula
Nens i nenes a partir de 5 anys
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
CLUB DE TEATRE: SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS 2019/2020
18.30 h
A càrrec d’Albert Lladó, escriptor i periodista cultural
Públic jove i adult
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34
Dijous 17
CAMINADA PEL PARC DE LA CIUTADELLA
10 h
Més informació i inscripcions al Casal
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“Prevenció d’accidents i caigudes”, a càrrec de Carme Beltrán, infermera
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
CREACIÓ ARTÍSTICA EN FAMÍLIA
17.30 h
Gratuït. Inscripcions al Ton i Guida.
Més informació: placomunitari@gmail.com, toniguida@toniguida.org
Organitza: Comissió de Lleure en Família de Roquetes. Col·labora: Pla Comunitari Roquetes
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B

CONFERÈNCIA “CRIANÇA CONSCIENT”
18 h
Veurem com criar amb respecte és acompanyar els processos fisiològics i emocionals dels nostres fills i
filles, nets i netes, sense forçar-los. Acceptar qui i com són sense condicionar l’amor al seu comportament.
A càrrec de Cristina Oliva, assessora de criança conscient, doula i comunicadora
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
TALLER DE MEDITACIÓ DINÀMICA
18.30 h
Alguns continguts sobre el nostre passat resten com ferides psicològiques que impedeixen el nostre avanç.
Les meditacions dinàmiques són una eina útil per a integrar aquestes situacions i per projectar-se cap a un
futur més volgut. Aprèn més sobre com dur-les a terme en aquest taller. No cal experiència prèvia.
A càrrec de Pilar Paricio
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
XERRADA “LA COMUNICACIÓ NO VERBAL”
19 h
Els comportaments no verbals incloent l’ús de l’espai, l’expressió facial, el contacte visual el moviment del
cos, el to de la veu, etc., són rellevants i bàsics per a una bona qualitat de qualsevol interacció.
A càrrec d’Irene Funes, investigadora i formadora en comportament no verbal
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B
XERRADA PROMOSALUT PROSPE: “TOTES LES PERSONES DEL MÓN PODEN SALVAR UNA VIDA.
NOSALTRES TAMBÉ”
19 h
Per saber com reaccionar si ens trobem davant una aturada cardíaca
A càrrec de Rosa Bragós, metgessa de família, i Maite Montero, infermera del CAP Chafarinas
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
Exposicions
“LA CUINA DE LA IAIA”
Del 14 d’octubre al 2 de novembre
“La cuina de la iaia” va començar com un taller trimestral, gratuït, on veïnes del barri compartien, de
manera voluntària, una recepta tradicional “de tota la vida”. Ràpidament, però, va esdevenir un cicle de
trobades. Receptes, sopars i estones compartides... al voltant dels fogons del Casal.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“9 BARRIS IMATGE”
Del 14 al 25 d’octubre
Recorregut pels múltiples esdeveniments que tenen lloc als nostres barris, a càrrec de “9Barris Imatge”
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
“LUCTUS, RESPOSTES A LA MALALTIA, LA MORT I EL DOL”
Del 17 d’octubre al 30 de novembre. Inauguració el dijous 17 d’octubre, a les 20 h
Reflexions al voltant de la mort, el dol, la malaltia i la pèrdua, a través del projecte fotogràfic de creació. El
conjunt de les obres presentades són fruit d’una llarga recerca i creació de l’autora sobre la representació
de la mort i el dol, tractant diversos aspectes com la mort com a procés o el dol col·lectiu, entre d’altres.
A càrrec de Montse Morcate
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274

“CARN DE CANÓ. PER QUÈ MENGEM TANTA CARN I COM ENS EMMALALATEIX?”
Fins al 23 d’octubre. Inauguració el dimarts 15, a les 19 h
Mostra que pretén alertar de la insostenibilitat del sector càrnic, visibilitzar el consum excessiu de carn i
derivats de baix cost, i denunciar els efectes que té en la salut.
A càrrec de Justícia Alimentària
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“URBAN SKETCHING”
Fins al 16 d’octubre
Mostra de dibuix urbà
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
“RETRATS D’UN BARRI: UN VIATGE EN BLANC I NEGRE”
Fins al 24 d’octubre
Fotografies històriques del passat del barri de Verdun, cedides pel Centre Cultural Els Propis. En aquesta
exposició podrem trobar un recorregut pels llocs més emblemàtics de Verdun i els seus veïns i veïnes.
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6
“PENJ’ART”
Fins al 26 d’octubre
Mostra artística de creadors i creadores del barri
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis, i Biblioteca / Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta,
pl. Carmen Laforet, 11
“SANTUARI DE SANTA EULÀLIA DE VILAPICINA. 50 ANYS COMPARTINT VIDA”
Fins al 26 d’octubre
Tot i que fa molts segles que aquest bell indret existeix, just ara fa cinc dècades que aquesta comunitat
celebra i viu. Les parets del santuari han vist i sentit com la seva comunitat ha anat creixent.
Organitza: Comunitat del Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“VIURE AMB UNA ALTRA MIRADA”
Fins al 29 d’octubre
Aquestes dones ens mostren, a través de les seves fotos, una mirada plena de lluita, de perseverança, de
tristesa, de felicitat, d’il·lusió i sobretot d’enderroc de barreres i etiquetes.
Les imatges compten amb descripció en codi Braille per a persones cegues.
A càrrec d’ASENDI NB, amb la col·laboració de +Accés
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“CLARA, CONCRETA I PRECISA”
Fins al 29 d’octubre
L’artista crea dibuixos abstractes i espontanis assistits per ordinador que, per la seva discapacitat visual i
disfunció motora, li permet dibuixar d’una manera més controlada. Les obres estan fetes utilitzant el
programa Paint, ja que la seva senzillesa el fa accessible a tothom, juntament amb la lupa de Windows.
A càrrec de Clara Fernández
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“LA CUINA DE LA IAIA”
Fins al 31 d’octubre
Receptes, sopars i estones compartides... al voltant dels fogons del Casal.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3

“VIATGES EN EL SILENCI”
Fins al 30 d’octubre
Fotografies de José Antonio González basada en l’experiència de dues persones amb diversitat funcional
auditiva als seus viatges arreu del món. Es mostren les seves vivències enfrontant-se a les dificultats
comunicatives a diferents països i cultures. Descripció en codi braille per a persones cegues.
Exposició cedida des d’ASENDI NB
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
“FESTES DEL BARRI DE PORTA”
Fins al 30 d’octubre
L’associació Porta cultural exposa una recopilació de fotografies de les activitats que es van realitzar durant
les festes de Porta al mes de maig. Vine a rememorar els moments més divertits de les festes!
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“GRAVAT NOU”
Fins al 31 d’octubre
Exposició que reuneix nou artistes que provenen de diverses disciplines i que exhibeixen les seves primeres
obres en fotogravat, com el començament d’un nou camí creatiu. Cada artista ha desenvolupat les seves
obres usant el seu propi llenguatge visual
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Activitats periòdiques
XXX CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO
Presentació de treballs fins al 25 de novembre
Categories: - A. Fotografia color amb tema lliure.
- B. Fotografia blanc/negre amb tema lliure.
- C. Premi Josep Anton Cordoncillo (color i b/n). Tema: “Jubilats”
Premis:
- Premi del jurat: 100 € per les categories A, B i C
- Premi del públic: 100 € (període de votació del 2 al 17 de desembre)
Bases completes a http://ow.ly/D4Bi50wHJ34
Organitza: Casal de Barri Prosperitat, 9Barris Imatge
TALLER “DONA I ESPORT”
Fins al 29 de juny. Els dilluns i dimecres, de 18 a 19 h
Espai de temps, relació i oci per millorar la condició física, l’autoestima, la presa de decisions i dedicar-vos a
vosaltres mateixes. Com ho farem? Utilitzant l’exercici físic a través d’un gran ventall d’activitats com la
relaxació, sessions de tonificació i control postural, entre d’altres.
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia al PIAD (93 619 73 11, piad_noubarris@bcn.cat)
Inscripcions obertes durant tot el curs
Organitza: PIAD Nou Barris
CAP Guineueta, pg. Valldaura, 135
ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN DE TURÓ DE LA PEIRA I CAN PEGUERA
Fins al 29 de juny. Els dilluns de 10.30 a 12.30 h
Espai de trobada i de relació entre veïns, veïnes i professionals del barri on compartir informació sobre la
nostra salut: saber com cuidar-nos millor, fer noves amistats i fer barri
Activitat gratuïta
Inscripcions: CAP Turó, CAP Guineueta, Serveis Socials o AAVV Can Peguera. També pots trucar a: Cristina
(608 471 818), Laura (601 282 529) o Irene (607 592 291)
Organitza: Taula de Gent Gran de Barcelona Salut als Barris de Turó de la Peira i Can Peguera
CAP Turó, c. Cadí, 58

PINXU-PANXO
Tots els dijous, de 19 a 22 h
Ruta de tapes per Nou Barris. Tapa i beguda per 2,25 €
Consulteu els establiments participants i la tapa que ofereixen a:
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/els-dijous-de-tapes-amb-la-pinxu-panxo_826350

