
Activitats del 17 al 23 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 17 
 
TALLER DE CAL·LIGRAFIA I AQUAREL·LA XINESA  
De 17 a 18.30 h 
Elaboració d'una cal·ligrafia de bon auguri per portar la bona sort i d'una pintura senzilla amb la tècnica de 
l'aquarel·la sobre paper d'arròs. Activitat relacionada amb la celebració de l’Any Nou Xinès a Nou Barris. 
A càrrec de la professora d’art Jing Yu, de l’Escola de Xinès Zhang Hua.  
Activitat gratuïta per adults. Aforament màxim: 20 persones. Cal inscripció prèvia a 
bruizdeinfante@yahoo.es, o al 660 138 515 (també per Whatsapp)  
Seu de l'associació de veïns i veïnes de Verdum, c. Robert Robert, 2 
 
BALL POPULAR 
De 17 a 19.30 h 
Amb música en viu 
Preu: 2,5 € 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
CÀPSULA DE BURLESQUE 
18 h 
Amb la base de la tècnica de dansa oriental, aprendrem moviments senzills per a coreografies amb 
elements com guants, vels... Taller apte per a totes les dones sense necessitat d'haver rebut classes de ball. 
Preu: 2 € 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CONCERT “CANELA N’ DRAMA” 
19 h 
Un trio format per dues veus, guitarra, calaix flamenc i percussió, fa cinc anys que versionen els millors 
clàssics amb la seva fusió de bossanova, bolero i rumba. Els seus concerts emocionen i alegren amb la 
garantia d'acabar ballant i celebrant la vida. 
Amb la col·laboració d’Acqustic 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONVERSES: “LA FIEBRE DEL ORO” 
19 h 
Parlarem sobre les injustícies al voltant del negoci de la mineria a partir del visionat del documental La 
Fiebre del Oro, produït per Medicusmundi i Kanaki Films, que mostra la pobresa de la població de Cabo 
Delgado, al nord de Moçambic, que contrasta amb la riquesa del subsòl sobre el que viuen.    
Modera: Medicusmundi 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CINEFÒRUM 
19 h 
Projecció de la pel·lícula “La invención de Hugo” (dir. Martin Scorsese, 2011), premiada amb 5 Oscars, i 
debat posterior moderat per Xavier Benajas, professor de cinema. 
Entrada lliure, aforament limitat 
AVV Torre Llobeta i Vilapicina, c. Santa Fe, 5, 1r 4a 

mailto:bruizdeinfante@yahoo.es


NOCHE DE TANGO 
De 19 a 23 h 
Taller intensiu i ball social amb exhibició. Adreçat a tots els nivells i totes les edats 
A càrrec de Paloma León y Miguel Ángel Águila 
Preus: senzill 3 €, amb beguda 5 €, parelles 8 € 
Més informació i entrades: http://ow.ly/jK3y50xXeHB 
Centre Sociocultural EnriquezArte, c. Teide, 26 
 
CONCERT DE STONER METAL 
22 h 
Amb les actuacions de Ganesha i Chroma 
Taquilla inversa 
Organitza: BarTolo Guineueta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT “EL GENERADOR” 
22.30 h 
Rock alternatiu amb les bandes barcelonines Glitz i Sisena 
Entrada gratuïta 
Més informació a http://ow.ly/JTga50xXf1g 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERT: “TUPÉ” 
23 h 
Rock’n’Roll des de Cerdanyola del Vallès 
Entrada: 2 € 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 18 
 
XERRADA “ÉS SALUDABLE L’AIGUA DE BARCELONA?” 
10 h 
Aigua de l’aixeta, envasada o filtrada a casa? Vols fer un tast d’aigües? Tens alguna pregunta sobre 
qualsevol tema relacionat amb la qualitat de l’aigua que consumim? En Jordi Huguet, director de l’Aula de 
l’Aigua, ens traurà de dubtes al voltant d’aquest recurs d’importància vital. 
Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
ACTE D’INAUGURACIÓ DE LES PLACES HUMBERTO RIVAS I CAN BASTÉ 

- 11 h Joc de pistes familiar “Tras la huella de Humberto Rivas”, amb recorregut per les dues places. 
Cal inscripció prèvia 

- 12 h Descoberta de plaques 
- 12.30 h Visita guiada al nucli històric de Santa Eulàlia de Vilapicina, a càrrec del Grup d’Història de 

Nou Barris 
- 13 h Concert vermut amb The Funktonics 

També s’estrenarà l’exposició “Huellas”, amb fotografies d’Humberto Rivas, al Centre Cívic Can Basté. 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·laboren: AVV Turó de la Peira, Turó Acció Socio-cultural, Grup 
d’Història de Nou Barris, Arxiu Fotogràfic Humberto Rivas i Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 (les places es troben situades davant -Can Basté- i darrera  
-Humberto Rivas- del centre cívic) 
 
 

http://ow.ly/jK3y50xXeHB
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“STORY TIME”, L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS: “FARM YARD” 
12 h 
Un granger decideix participar en el premi de la granja més neta. Però al porquet i al gosset de la granja els 
agrada molt jugar amb el fang… Aconseguirà guanyar el premi, el granger? 
Narració de contes en anglès, adreçada a famílies amb nens i nenes de 3 a 8 anys 
A càrrec de Kids&Us Nou Barris 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Música en directe, berenar i sorteig de plantes 
Donatiu: 3 € 
Organitza: Ass. Gent Gran Vallbona 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
COL·LOQUI “PROSA I POESIA” 
17.30 h 
Trobada en què es recitaran escrits en forma de prosa i poesia de collita pròpia o d’altres autors, seguits 
d’un debat obert entre els assistents. En aquesta ocasió, l’escriptora i poeta Concha García presentarà 
també textos seus, així com suggeriments per als que es presenten. 
Organitza: La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEATRE MUSICAL: “INNUENDO” 
19 h 
Benvinguts al planeta GaGa. Estem a l’any 2303 i tots els instruments musicals han estat destruïts. No hi ha 
llibertat d’expressió i tots els joves són igual de feliços. Però un grup de rebels, de bohemis, esperen 
l’arribada d’un somiador que alliberarà les ments de tot el món. O això és el que creiem... 
A càrrec de la cia. Arsènikes, a partir de les cançons de la banda Queen  
Entrada: 3 € 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
ESPAI DE SWING 
19 h 
Una sessió jam, amb música enllaunada, per als amants del lindy-hop. 
Dinamitzada per Xavi Bernal 
L’entrada és oberta i gratuïta  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dilluns 20 
 
BALL 
De 16.30 a 19.30 h 
Preu: 2,5 € 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TARDA D’ALEGRIA 
17 h 
Combatem el Blue Monday (considerat el dia més trist de l’any) amb una tarda de somriures i molta màgia! 
Més informació i inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 



Dimarts 21 
 
XERRADA “ALIANCES AMBIENTALS: CRISI CLIMÀTICA I ACCIÓ A LES ENTITATS” 
De 17 a 19 h 
Com abordem la crisi climàtica els organismes de gestió i investigació, per afavorir aliances i complicitats 
amb les entitats del tercer sector.  
Amb Josep Enric Llebot (president del Parc Natural d’Aigüestortes), David Saurí (ICTA-UAB) i Anna Àvila 
(CREAF - Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) 
Organitzen: Casa de l’Aigua i Fundació Vincles 
Cal inscripció prèvia a projectes@fundaciovincles.cat, al 93 463 77 71 o presencial 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
XERRADA “PREVENCIÓ DE CAIGUDES EN LES PERSONES GRANS” 
De 17 a 19 h 
A càrrec de la Creu Roja 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
CINEMA 
17 h 
Projecció d’una pel·lícula amb temàtica per a la gent gran 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20 
 
RACÓ VERD 
17.30 h 
“Si vols un bon aller, sembra’l al gener”. Al racó sembrem! 
Activitat gratuïta. Places limitades, amb inscripció prèvia al 677 40 81 54 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CURS DIGITAL #ESTÀSON “MÀ ROBÒTICA” 
De 17.30 a 19 h 
Dissenyarem i construirem amb cartró una pròtesi de mà, que ampliarà la nostra capacitat d’agafar coses. 
El resultat serà una extensió de la mà, que es pot controlar amb els dits, per emportar-se a casa. 
Per a infants de 6 a 8 anys 
Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/XxHA50xXgxw 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ INFORMATIVA DEL PROGRAMA “COOPERATIVES DE JOVES” 
18 h 
Sou joves i teniu interès en el cooperativisme i l'Economia Social i Solidària? Busqueu un grup per posar en 
marxa un projecte d'autoocupació col·lectiva, o potser ja formeu part d'un i voleu començar un projecte? A 
través d'aquest programa podreu participar a la primera experiència de cooperatives de joves a Barcelona. 
Per a joves preferentment de 16 a 24 anys. Més informació i inscripcions a http://ow.ly/lxHe50xXgRN 
Organitza: Barcelona Activa 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
TEIXINT BARRI (TROBADA DE LLANA) 
18 h 
Us convidem a participar a les Trobades de Llana. Si us agrada teixir o en voleu aprendre, ho farem juntes. 
Podreu teixir el que us vingui de gust i participar en un projecte comú i solidari pel barri 
Organitzen: Dones Portenyes 
Escola d’Adults Deià, c. Deià, 28 

http://ow.ly/XxHA50xXgxw
http://ow.ly/lxHe50xXgRN


XERRADA “ECONOMIA CIRCULAR: QUÈ CONSUMIR, COM REUTILITZAR, QUÈ TIRAR” 
18 h 
A càrrec de l’associació ADICAE 
Aforament limitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
TALLER “CONTES D’ARREU DEL BARRI” 
19 h 
T’agrada explicar històries? T’agrada escoltar-les? Volem crear un cercle on la narració oral sigui 
protagonista. Taller mensual amb sessions cada tercer dimarts de mes.  
Les trobades es faran alternativament a la biblioteca i al Ton i Guida. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Organitzen: Biblioteca les Roquetes, Centre Ton i Guida 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288B 
 
Dimecres 22 
 
CICLE DE XERRADES “HABITATGE I CONVIVÈNCIA” 
11 h 
“El programa Viure i conviure”: explicació del programa que promou l’intercanvi solidari basat en la 
convivència entre diferents generacions per assolir un benestar conjunt. 
A càrrec de Fundació Roure 
Més informació i inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
LLIBRES A ESCENA: “LA MAR A TERRA” 
17.30 h 
Contes frescos com esquitxos d’onada… amb cançonetes i objectes. La Mar d’històries. Històries de la Mar 
explicades sobre terra ferma. Però és la Terra, la mare, o la Mar? 
A càrrec de Rah-mon Roma 
Adreçat a nens i nenes de més de 4 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CÀPSULA DE BOLLYWOOD 
17.30 h 
El Bollywood és una dansa que engloba diferents estils, sent caracteritzada per ritmes engrescadors que 
ens submergeixen en un món ple d’alegria i d’optimisme. És adequat per a mantenir-se en forma d’una 
manera alegre i divertida al mateix temps que treballem el ritme, la psicomotricitat i la memòria.  
A càrrec de l’associació Dancing Ganesh 
Preu: 2 € 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
TALLER DE BALLS I DANSES 
18 h 
Aprendrem i practicarem diversos balls i danses catalanes, per passar-ho bé i ballar una estona. 
A càrrec de l’Esbart Català de Dansaires 
Adreçat a totes les edats, públic familiar 
Cal reservar plaça al 93 359 12 51, o a informacio@cczonanord.net  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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Dijous 23 
 
SORTIDA CULTURAL 
9.30 h 
La Virreina, centre de la imatge. Visita a aquesta institució museogràfica dedicada a l’art contemporani 
Més informació i inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
BALLEM AL TURÓ 
De 16.30 a 19.30 h 
Vine a ballar amb els discos d’avui i de sempre, amb el Dj Alfredo 
Preu: 1 € 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
XERRADA “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Consells per dormir bé”, a càrrec de Mònica Cintas, infermera 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
CURS DIGITAL #ESTÀSON “PAPERCRAFT” 
De 17.30 a 19 h 
Construcció de ninos i nines de paper en 3D. Creació, decoració i incorporació d’un circuit bàsic. Passarem 
d’una fulla de cartolina a un model de figura en tres dimensions, decorada pels propis nens i nenes. 
Incorporarem l’electrònica perquè s’il·lumini un LED. Es tocaran conceptes simples d’electrònica. 
Per a infants de 6 a 8 anys 
Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/Niz350xXinu 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Grup de Participació Ciutadana Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
XERRADA “QUÈ ÉS LA NATUROPATIA I COM ENS POT AJUDAR?” 
18 h 
En aquesta conferència aprendrem com podem integrar la naturopatia a la nostra vida a través d’alguns 
exemples pràctics,  i així augmentar la nostra salut i benestar personal. 
A càrrec de Noelia Navalon, naturòpata 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONTES A LA MÀ: “PER MENJAR-TE MILLOR!” 
18 h 
Alimenta la teva imaginació amb aquests contes deliciosos, en els que hi haurà protagonistes afamats i 
menjar per a tots els gustos. 
A càrrec de Gina Clotet 
Activitat per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 

http://ow.ly/Niz350xXinu


TALLER D’EXPRESSIÓ “RECEPTES PER A LA FELICITAT” 
18.30 h 
Taller vivencial per reconèixer les emocions desagradables i recerca d’estratègies per transformar-les en 
agradables a partir d’una fórmula per a tothom coneguda en l’àmbit culinari, mèdic i de salut: la recepta. 
L’escriptura creativa i la posada en escena d’un gran ingredient: el sentit de l’humor. 
A càrrec de Marta R. Peribáñez 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“HUELLAS” 
Del 18 de gener al 8 de febrer 
L’estret vincle entre Humberto Rivas, Premi Nacional de Fotografia 1997, i el barri del Turó de la Peira neix 
arran de la seva pràctica com a docent durant més de deu anys a Can Basté. És per això que ens fa especial 
il·lusió acollir aquest treball seu, cedit per l´Arxiu Fotogràfic de Barcelona, amb motiu de la inauguració de 
la plaça que porta el seu nom. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“GRUP FOTO ROQUETES” 
Fins al 29 de febrer 
Amb fotografies de diverses sortides realitzades per aquest grup creat l’any 2013 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B  
 
“SETZE BARRIS, MIL CIUTATS” 
Fins al 24 de gener 
Fotografies del barri de Roquetes, realitzades pel fotògraf Xavier Ribas, en el marc del projecte de Pla de 
Barris de Barcelona: Setze barris, mil ciutats. 
Més informació: http://ow.ly/BlXW50xX7O9  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“ITINERÀNCIES VISIBLES – CARTOGRAFIES D’IDENTITAT I TERRITORI” 
Fins al 25 de gener 
Històries, mapes i fotografies que parlen d’identitat i de territori, del que hem deixat enrere o de records 
d’infantesa. Són imatges que conformen la identitat de persones joves i grans que van utilitzar Google 
Maps i Google Street View per revisitar els llocs més emblemàtics de la seva vida.  
A càrrec d’El Parlante, amb la participació de Nataly Prada, artista mediadora. 
Col·laboren: Institut Vall d’Hebron i Casal de Gent Gran Les Roquetes. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“LABORATORI FOTOGRÀFIC” 
Fins al 31 de gener 
Dins de la fotografia existeixen diverses tècniques de treball. En aquesta exposició se’n donen a conèixer 
algunes amb el fi de desvetllar cadascuna de les seves particularitats. 
A càrrec dels components del grup "Racó de la Fotografía" del Casal Font d'en Fargues 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
  
“SKINTONE. THE PROJECT” 
Fins al 31 de gener. Acte de cloenda el 31 de gener, a partir de les 20 h 
Skintone és un projecte col·lectiu d'arts mixtes que es presenta com a espai segur on les/els artistes poden 
descobrir, experimentar, divulgar i reivindicar la seva identitat de forma creativa. 
A càrrec del Col·lectiu Skintone, coordinat per Rubén C. Nogales 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/BlXW50xX7O9


“UNA CORTESA MIRADA A L’ART” 
Fins al 8 de febrer 
El Casal acull les obres del pintor Óscar Fernández, veí del barri de la Trinitat Nova. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’AQUAREL·LA 
Fins al 31 de gener 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
  
“50 AÑOS + 50 AÑOS DE AZAGRA Y REVUELTA. HISTORIETAS EN PROSPE” 
Fins al 31 de gener 
Dibuixos de còmic a càrrec de Carlos Azagra y Encarna Revuelta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
  
“AURELI CAPMANY. LA DANSA I L’ESBART CATALÀ DE DANSAIRES” 
Fins al 30 de gener 
Exposició que documenta  i mostra la fascinació de Capmany per la dansa, el naixement dels esbarts 
dansaires, les publicacions, el mestratge i els projectes relacionats amb aquesta activitat i en especial, la 
seva petjada a l’Esbart Català de Dansaires i altres associacions. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“FLOW” 
Fins al 15 de febrer. De dilluns a dijous de 16 a 20 h, i dimarts, dijous i divendres de 10 a 14 h  
Campanya per eradicar tabús sobre els fluids corporals i les pràctiques sexuals. 
Punt InfoJove Nou Barris, c. Teide, 20 
 
“PATI” 
Fins a l’1 de febrer 
El projecte parla d’adolescència des d’un complement circumstancial de lloc en concret: el pati d’un 
institut. Espai que habiten –i deshabiten– dia rere dia a través de les seves presentacions i representacions, 
en forma de mirades absents, vergonyes histriòniques, objectes oblidats i rastres de pulsions.  
A càrrec de Sara Sanz 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“À LA VILLE DE...” 
Fins al 31 de gener 
Barcelona ha perdut població des de 1992, mentre a Catalunya ha augmentat un 23%. El preu de 
l’habitatge ha crescut 5 vegades més que la inflació. 15 milions de turistes ens visiten cada any i cada dia hi 
ha més gent obligada a deixar el seu barri i la ciutat. 
Fotografies a càrrec d’Eugeni Gay 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Activitats periòdiques i concursos 
 
CONCURS PEL CARTELL DEL 17è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN 
Fins al 19 de gener 
El premi pel cartell guanyador és de 300 euros nets. Ens heu d’enviar les vostres propostes per correu 
electrònic a info@9bacull.org.  
Més informació: https://9bacull.org/concurs-cartell-17e-festival-de-sopes-del-mon/ 
Organitza: Xarxa 9Barris Acull 
 
 

mailto:info@9bacull.org
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24è CIRC D’HIVERN: “SOPA I EL QUE EL VENT NO S’EMPORTÀ” 
Últim cap de setmana! Divendres i dissabte a les 20 h. Entrades per diumenge exhaurides. 
Un espectacle de circ que explora amb humor i tragèdia un seguit de dinars de Nadal d’una mateixa família 
a través de diverses generacions: la tradició, els hàbits, l’absència, la vida que passa i els records que 
defineixen qui som.  
Dirigit i creat per Marcel Vidal i Marine Fourteau, de la companyia “Marcel et ses drôles de femmes”  
Preu: adults, 12 €. De 3 a 14 anys, 6 €. Aturats, 9,50 €.   
Entrades per Internet a sopa.ateneu9b.net. Horari de taquilla i venda telefònica d’entrades al 93 350 94 75: 
de dilluns a dissabte, de 17 a 19 h (diumenges, de 16 a 18 h)  
El Circ d’Hivern es fa amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’INAEM i 
rep la col·laboració de La Central del Circ i Barcelona Activa. 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 


