
Activitats del 5 a l’11 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 5 
 
CICLE “GAMEPLAY” – CINEMA: “READY PLAYER ONE” 
18.30 h 
Segueix els passos del jove Wade Owen Watts, un jugador de l'any 2045 que, com la resta de la humanitat, 
prefereix el món de realitat virtual OASIS al, cada vegada més ombrívol, món real. 
Per a joves de 12 a 30 anys 
Entrada gratuïta. Inscripcions: 93 353 03 58, 608 406 528 (Whatsapp), torrebaro@cczonanord.net   
Col·labora: CCCB 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
ENTREGA DEL III PREMI RAFAEL JUNCADELLA 
19 h 
El Premi Rafael Juncadella vol reconèixer, projectar i agrair la feina que entitats, associacions i persones 
compromeses amb el districte de Nou Barris, fan a favor de la cohesió social a través de la cultura. 
En aquesta edició, la premiada és la mestra Noemí Rocabert 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ja.cat/6tMMI  
Retransmissió a través de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HghVoWSXmyw  
Organitza: Òmnium Nou Barris 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat 11 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “ELS TEMPLES EGIPCIS” 
19 h 
Places exhaurides. Retransmissió en directe al web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/   
Un dels edificis característics de la cultura faraònica van ser els temples. Per tipologia tenim temples 
funeraris o de culte però també tenim temples dedicats al faraó, a divinitats, solars...  
A càrrec de Núria Castellano, doctora en Història i membre de la missió arqueològica a Oxirrinc (Egipte)  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 6 
 
CICLE D’ESPECTACLES INFANTILS: “CONTES I TITELLES” 
17.30 h 
Activitat dirigida a infants d’entre 3 i 10 anys i famílies 
Places limitades. Cal reserva prèvia enviant noms i cognoms, número d’entrades (infant o familiar) i telèfon 
al correu esplaiguineueta@gmail.com 
Organitzen: Esplai Guineueta, Masia de la Guineueta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CICLE DE CINEMA “EL PATRIARCADO QUE MECE LA CUNA”: “UNA SEGUNDA MADRE” 
18 h 
“Una segunda madre” (dir. Anna Muylaert. Brasil. 2015): Val és una assistenta interna que es pren el seu 
treball molt a pit. Serveix un adinerat matrimoni de São Paulo dia i nit, i cuida el seu fill adolescent, al qual 
ha criat des de la seva infància i amb el qual té una relació molt especial.  
Entrada gratuíta. Places limitades. Més informació i reserves: https://www.canbaste.com/events/https-
www-canbaste-com-events-cicle-de-cinema-una_segunda_madre/?occurrence=2021-02-06  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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TEATRE “TRES TRENCANT TABÚS” 
18.30 h 
Places exhaurides. Retransmissió en directe al web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/  
Lastabús neix de la incomoditat. De la incomoditat que encara –sí, encara– genera allunyar-se dels rols de 
gènere imposats. De la incomoditat de ser dona i desconèixer el teu cos, el teu propi hàbitat. Això és 
Lastabús. La incomoditat des de l’humor. La reivindicació des de l’humor. 
A càrrec de la cia. Lastabús 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE SOMRIURE: CABARET “EL CHOU DE LAS GLORIAS” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre. 
Dues vedets, ja passadetes que ni canten ni ballen, però xerren a tort i a dret de tot i de tothom. Un 
espectacle irreverent per fer-se un fart de riure. 
A càrrec de la cia. Las Glorias 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 7 
 
BLUES AL PATI DE LA CASA DE L’AIGUA 
De 12 a 13.30 h 
Concert de blues i posterior jam session, a càrrec d’Escola Blues Social Club 
Amb totes les mesures Covid per a un concert segur. 
Places limitades. Reserva ja a casadelaiguadt8@bcn.cat (nom, cognoms i telèfon) o trucant al 93 463 77 71 
Organitzen: Capibola Blues, Districte de Nou Barris 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
Dilluns 8 
 
CARNESTOLTES A LA BIBLIOTECA NOU BARRIS! 
Del 8 al 14 de febrer 
Aquest any els personatges de cinema surten del les pel·lícules per passejar-se per la biblioteca. Seràs 
capaç de descobrir de quina pel·lícula s’han escapat?  
Busca’ls a Instagram i Facebook durant tota la setmana o passa per la biblioteca el divendres 12 de febrer a 
veure’ls en directe! Els trobaràs tot el dia amunt i avall per les sales. 
Endevina 3 personatges, omple la butlleta que et donaran al taulell de préstec i guanya un fabulós premi.  
Participa-hi també a través de les xarxes. Tota la informació al web de la biblioteca. 
El sorteig es retransmetrà en directe per Instagram. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimarts 9 
 
CICLE TRANSGRESSOR: XERRADA “CARNAVAL I TRANSGRESSIÓ” 
18 h 
El Carnaval és (o era) de per sí la festa més transgressora del nostre calendari. La màscara del carnaval 
dóna la l’anonimat necessari per a poder dir allò que a alguns no els agrada sentir. Nosaltres, però, tenim 
ganes de sentir més sobre la transgressió i el Carnaval.  
A càrrec de Pep Fornés, antropòleg, exdirector del Museu Etnològic i transgressor 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
També retransmissió online a través del canal de YouTube “El TiG a casa teva”: http://ow.ly/zAct50Dr6ts  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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Dimecres 10 
 
PRIMERES PASSES: “UNA RATOLINA, UNA NENA” 
11 h 
Una proposta que conjuga la paraula rimada, la cançó i el gest. Com en la resta de sessions per a nadons, 
els llibres també hi són presents, i algun es narra o recita mostrant-lo, quedant al final al seu abast. 
A càrrec de Judith Navarro 
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “LA RATA PIRATA I ALTRES AVENTURES PER 
CRÉIXER”  
17.30 h 
Un conte de capa i espasa, de lladres i galetes. Una fabulosa i divertida història dels autors d’El Grúfal, 
acompanyada de tres curtmetratges sobre l’aventura de créixer. 
Sessió recomanada per a infants a partir de 3 anys. Durada total: 55 minuts 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/WyfB50Dr6Or  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
XERRADA “NOUS I VELLS FEIXISMES” 
18 h 
Quines formes i llenguatges està adoptant el feixisme? Com s’organitza a les xarxes? Quina relació hi ha 
amb el carrer? Desemmascararem els codis de l’extrema dreta i analitzarem la situació als barris. Des de la 
infiltració als moviments socials de la ciutat fins als assaltants al Capitoli passant pel moviment incel. 
A càrrec de Proyecto Una, autors del llibre “Leia, Rihanna & Trump” i investigadores del fang a la xarxa, i 
Iolanda Maurici, d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, i responsable de la campanya Stop Vox. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves: http://ow.ly/RkAg50Dr6Tc  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
TALLER DE TEATRE ONLINE 
18 h 
Treball de taula al voltant de “Perfectos desconocidos”, d’en Paolo Genovese. 
A càrrec de Dolors Bravo 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
Dijous 11 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Tu vals, tu pots, tu importes: la importància de l’autoestima” 
A càrrec de Silvia Ruiz, dinamitzadora cultural 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de Youtube http://ow.ly/rLpT50Ddn9l. Posteriorment també la 
podreu gaudir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
CABARET D’HUMOR “7 D’AMOR” 
18 h 
Set dones busquen parella en una agència matrimonial molt diferent... Vine a descobrir-les! 
A càrrec de la cia. M’Enredo Teatre. Hi col·labora: Grup de Dones en Forma 
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia: http://ow.ly/4LFJ50Dr7Aq 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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DIJOUS GRAS: CÀPSULA ONLINE DE CUINA DE CARNAVAL 
18 h 
Per dijous gras truita i botifarra d’ou, però què us sembla si us proposem descobrir altres plats com els 
“farcellets de Carnaval” (que porten sobrassada) o la coca de llardons, fàcil i llaminera? 
A càrrec de Muntsa Holgado 
Activitat gratuïta. Inscriu-te per mail a toniguida@toniguida.org i t’enviarem l’enllaç per entrar.  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ESPECTACLE ONLINE DE MÚSICA I HUMOR “SEMBRADORS D’ALEGRIA” 
18 h 
A càrrec del cantautor Sergi Dantí 
Retransmissió a través del canal de YouTube del Casal: https://www.youtube.com/watch?v=-qzR0Fthwn8  
Organitza: Casal de Gent Gran Turó de la Peira 
 
TALLER DE COMUNICACIÓ NO VERBAL  “COMUNICAR-NOS EN LA NOVA REALITAT” 
18.30 h 
Amb l’obligatorietat de portar mascareta, hem perdut la possibilitat de somriure i moltes altres formes de 
comunicació no verbal que ens queden tapades. Això de vegades pot donar la sensació de fredor envers els 
altres o fins i tot pot arribar a generar malentesos. 
A càrrec d’Irene Funes, investigadora en comunicació no verbal 
Activitat gratuïta. Aforament limitat, cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
XERRADA-TALLER D’AUTOCONEIXEMENT SEXUAL  
19 h 
Dins el context de la celebració del Dia Mundial per a l’Educació Sexual, volem convidar-vos a aquest taller 
en què tractarem l’autoconeixement del propi cos, la menstruació, el plaer, el consentiment sexual i els 
mètodes anticonceptius, a partir de dinàmiques de grup participatives.  
A càrrec de Yaiza Morales, terapeuta especialitzada en temàtica de gènere 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/PSBy50Dr7IP 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“MELODIES AL CARRER” 
Del 5 al 26 de febrer.  
Inauguració el divendres 5, a les 19 h (cal inscripció prèvia) 
Fotografies de músics als carrers de Barcelona 
A càrrec de Wilfredo Mamani Cartagena 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
“ESTHER BRU” 
Fins al 26 de febrer.  
Inauguració el dilluns 8 de febrer, a les 18 h 
L’artista ens convida a viatjar dins el seu món de fantasia. Un món en què li encanta perdre’s i on gaudeix 
imaginant coses que després fa realitat en el paper. Confessa que les seves il·lustracions tenen un estil 
infantil que no busca expressament, si no que és l’estil qui la troba a ella.  
A càrrec d’Esther Bru 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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“RE-VUELTAS” 
De l’11 de febrer al 20 de març 
L’exposició, concebuda especialment per la Sala Cava de Can Basté, és un rescat dels arxius i persones que 
va fotografiar l’autor el 2013 a la ciutat d’Itabaianinha, regió nord-est de Brasil. Busca ressaltar la vida i la 
història d’aquests joves anònims i submergir al visitant en un món lúdic i fosc on els somnis de la infància 
poden canviar ràpidament, sent una reflexió sobre la maduresa i els somnis perduts. 
A càrrec de Shingi Nagabe 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“HECHA EN VENEZUELA” 
De l’11 de febrer al 20 de març 
“A Veneçuela, específicament a Caracas la ciutat on vaig néixer es considera que, per ser bella, has de tenir 
tot el que et falta. La pressió social i familiar és aclaparadora, moltes dones en el seu afany de ser les més 
belles decideixen optar per ser candidates a operacions estètiques, sense importar les conseqüències.”  
A càrrec d’Erika Achec 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“ESTIMAT DIARI” 
Fins al 25 de febrer 
Durant el confinament provocat per la covid-19, els infants de Barcelona van compartir com estaven, com 
se sentien i com vivien a través de dibuixos, pintures, vídeos i relats que podreu veure en aquesta 
exposició, oberta a tots els veïns i veïnes i també a les escoles de tots els barris. 
Organitza: direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), ICUB i 
Direcció de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Barcelona. Col·labora: Consorci d’Educació  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“UNA SOCIETAT “NORMAL”” 
Fins al 26 de febrer 
Vivim en una societat que es basa a seguir la majoria. Que ens ha ensenyat a sobreviure, però potser no 
ens haurà ensenyat a viure. Que ens ordena i ens classifica segons què som i no segons qui som. 
A càrrec de Nú Larruy   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“LA BÍMBIA DE BARCELONA” 
Fins al 6 de febrer 
La Bímbia, la bèstia que acompanya a l'associació de Bruixes i Bruixots, ens visitarà al Casal durant una 
setmana, acompanyada per dibuixos de l'alumnat del IeTN. Els nens i nenes de les escoles faran la seva 
pròpia interpretació de la bèstia. Els treballs seran exposats al Casal durant tot el mes de febrer. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
”CREATIVITAT, EXPRESSIÓ PLÀSTICA I SALUT MENTAL” 
Fins al 20 de febrer 
Exposició itinerant de les obres guanyadores del Premi Xarxart (1999 – 2017) 
A càrrec de Fundació Congrés Català de Salut Mental, amb motiu del seu XX aniversari 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“LA PREMSA DEL MOVIMENT VEÏNAL” 
Fins al 23 de febrer 
Presentació en directe a través del Facebook de l’entitat: dimarts 26 de gener, a les 19 h 
Per visitar l’exposició cal demanar cita prèvia: arxiuhistoric@yahoo.es 
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288A  
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EXPOSICIÓ DE LA GUANYADORA DEL ZOOMROQUETES 2019 
Fins al 26 de febrer 
La Montse, la guanyadora de l’edició del 2019 del Concurs de Fotografia “ZoomRoquetes”, ens brinda 
l’oportunitat de gaudir de l’obra que ha elaborat expressament per a aquesta exposició i que gira al voltant 
de la temàtica de la natura. Així anem fent boca per l’edició d’enguany! 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
EXPOSICIÓ EN LÍNIA “UN VIATGE A LES TRIBUS DEL RIU OMO A ETIÒPIA 
Fins al 26 de febrer 
A càrrec de Quim Botey   
Un viatge fotogràfic apassionant, un autèntic viatge al passat,  als pobles ancestrals del sud d’Etiòpia. 
Tribus que viuen com fa segles, seguint les seves pròpies lleis i costums, un patrimoni únic i fràgil respecte 
a un món cada cop mes globalitzat. 
Al web www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals  
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
Convocatòries 
 
DIJOUS GRAS: CONCURS DE TRUITES ONLINE 
Convocatòria oberta fins al dimecres 10 de febrer a les 17 h 
Deliberació del jurat i entrega de premis: dijous 11 de febrer  
Donarem el tret de sortida a la Festa de Carnestoltes de la Zona Nord amb un concurs de truites. Aquest 
any en format online!  Per a més informació, consulteu les bases del concurs: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/39733/concurs-de-truites-dijous-gras 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
 
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA “9a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Fins al 20 de febrer 
Un cop més les dones de Nou Barris tenim una cita amb la creativitat i la creació. Experimentant amb 
diferents llenguatges artístics les dones esdevenim creadores i protagonistes.  La Mostra d'art En femení, 
està emmarcada dins les activitats de la Quinzena de les Dones, que enguany té com a eix central “Alegria - 
Resiliència, un binomi per combatre la incertesa”.  
Volem que aquesta mostra sigui una oportunitat per a la promoció de la creació i l’exhibició de propostes 
artístiques en l’àmbit de les arts visuals  però també un espai de diàleg, intercanvi i reflexió  per a què cada 
dona, pugui expressar les seves sensacions i emocions en una  obra i  experimentar amb temàtiques, estils, 
colors, textures...   
Si feu pintura, fotografia , dibuix, il·lustració, escultura, etc... i esteu interessades en participar, podeu 
enviar un mail a mda.enfemeni@gmail.com fins al 20 de febrer. 
Bases completes: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/39473/convocatria-artstica-  
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
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