
Activitats del 19 al 25 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 19 
 
XERRADA “ESCRIPTURA CREATIVA” 
De 18.30 a 20 h 
Petit recorregut al nostre interior a través de les lletres. A partir de pautes simples crearem una història. 
Cada participant farà el seu propi camí cap a la imaginació. 
A càrrec de Dana Darius, autora de “Perderte para volver a encontrarte”, “El amor no es para mí”, “Dos 
cuerpos y una sola alma” i “Una absurda historia más”. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat, cal inscripció prèvia 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CINEMA “PANTALLA BARCELONA”: MAYDAY + TRACEABLE 
19 h  
“May Day”. Olivier Magis i Fedrik De Beul, (2017). Curtmetratge. Al saló d’en Thierry hi ha molta gent 
reunida. Ningú no es coneix, però tots són allà intentant complir un somni. Volen trobar una feina... i 
ràpidament. Però som a Brussel·les, de manera que res surt com s’havia planejat.  
“Traceable”. Jennifer K.Sharpe, (2014). Documental. Projecció del documental realitzat en contraposició 
dels mètodes emprats en la indústria de la moda ràpida, i la nostra creixent desconnexió i despreocupació 
sobre on i com es fabrica la nostra roba, i les mans que cusen aquestes peces. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
CONVERSES EN XARXA: “CAP ÉSSER HUMÀ ÉS IL·LEGAL”  
19 h 
Parlarem amb col·lectius migrats com el sindicat de manters i de tot allò que han fet per dignificar el seu 
treball organitzant-se en xarxa. 
Hi participen: representants d’associacions vinculades al tema 
Activitat online publicada a YouTube 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
MOSTRA D’AUDIOVISUAL EN CATALÀ “PREMIS VOC” 
19 h 
Primera sessió dels curtmetratges a competició de la Mostra del VOC: Panteres d’Èrika Sánchez; Paris, la 
meca del parkour de Biel Macià; Emilia de Cristina Guillen; Tristos Tòpics de Joanic Geniüt; Els que callen 
d’Albert Folk. Els assistents podran participar a la votació per escollir els guanyadors. 
Premis VOC són uns premis que volen reconèixer els millors curtmetratges, websèries, videoblogs i nous 
formats audiovisuals realitzats originalment en català i incentivar la creació de nous continguts. Engloba 
tres categories, curtmetratges de ficció, curtmetratges documentals i Sala Oberta, destinada a projectes 
audiovisuals emmarcats dins dels nous formats, en fase de desenvolupament. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves: https://p.berrly.com/mnm-wu3/events/4619 
Més informació: www.voc.cat  
Organitza: Òmnium Cultural 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
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Dissabte 20 
 
DIBUIXANT AMB LES TISORES 
D’11 a 12.15 h 
Activitat virtual online 
De la mà de la tècnica del collage de Henri Matisse, ens acostarem a la natura per a captar la biodiversitat 
de forma creativa.  
A càrrec d’Irene Cervera de l’Associació Animal Latitude 
Tots els públics 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, telèfon 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
URBAN SKETCHING: “ESMORZARS: CAFÈS, CROISSANTS I ENTREPANS”  
A partir de les 11 h 
Sessió en què es dibuixaran alguns elements presents en aquests àpats matiners. Partirem d'un petit 
croquis i treballarem directament l’aquarel·la. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Activitat online publicada a YouTube 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
LLETRA PETITA – APERITIUS MUSICALS: “LES NOSTRES CANÇONS” 
12 h 
Les cançons infantils tenen un lloc privilegiat en l’educació de nens i nenes. Enriqueixen el vocabulari, 
estableixen hàbits, desenvolupen l’imaginari, entre d’altres funcions. A través de les cançons populars de 
casa nostra compartim una estona en família on els jocs de falda i la percussió corporal seran molt 
importants. Les cançons que sempre hem sentit i cantat a casa nostra. 
A càrrec de Musicològics 
Per a infants majors de 4 anys. 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat. 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288B 
 
ESPECTACLE “MAG MÀGIA” 
12 h 
A càrrec d’Enric Magoo 
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Organitza: Coordinadora Infantil de la Prosperitat 
Teulada del Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERT: NED LUD I DANIEL ROMÁN 
17.30 h 
Adreçat a tots els públics 
Gratuït. 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 
 
Dilluns 22 
 
CÀPSULA D’ESCRIPTURA CREATIVA 
17.30 h 
Aprèn quines són les tècniques literàries necessàries per escriure un text fluid, significatiu i interessant com 
la construcció de el personatge principal, la descripció dels ambients, el narrador, el to, la construcció dels 



diàlegs, el començament, el desenvolupament i el final de un text, l’omissió narrativa, la importància de 
l’elecció de les paraules. Activitat en castellà  
Aforament limitat 
Places limitades, inscripció prèvia, vine a apuntar-te  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimarts 23 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: “ADVOCATE” 
18.30 h 
El DocsBarcelona del mes de febrer es podrà  seguir on-line. Per obtenir el codi de visonat caldrà fer la 
inscripció a través d’Internet. 
Dir: Rachel Leah Jones & Philippe Bellaiche. Israel, Canadà, Suïssa (2018) 108 min. VO en hebreu, àrab i 
anglès, subtitulada en català. 
Jueva i advocada, la Lea Tsemel és un terratrèmol d’advocacia a Israel. Especialitzada en la defensa de 
presoners polítics palestins. 
+ info a: https://docsbarcelona.com/docs-del-mes  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 24 
 
GAMEPLAY – ZONA GAMING: TORNEIG “SUPER SMASH BROS” 
17.30 h 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia: Centre Cívic Zona Nord, Biblioteca Zona Nord 
Col·labora: CCCB 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CLUB DE LECTURA DE CÒMIC JUVENIL 
17 h 
A càrrec Alba Ginesta 
Cal inscripció prèvia 
Per a joves a partir dels 12 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
LLIBRES A ESCENA: “CONTES ORIENTALS” 
17.30 h 
Rondalles de l’Àsia i l’Orient. L’abella Catalina ens descobrirà personatges meravellosos que són a milers de 
kilòmetres de distància: a Corea, Les Filipines o el Japó. I també arribarem a la misteriosa Turquia. 
A càrrec de: Sensedrama Teatre, Sílvia Molins i Francesc Ollé 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 25 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Combatre els estereotips de l’envelliment”, a càrrec de Sonia Díaz, sociòloga 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de Youtube 
www.youtube.com/c/GrupoMemora_oficial/AulesMemora. Posteriorment també la podreu gaudir a la 
llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 



Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
TROBADA LITERÀRIA 
18 h 
Un espai per parlar i conèixer autores de la literatura africana, gairebé sempre desconeguda, on tothom 
pot compartir i descobrir noves obres literàries. 
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Org. Grup de Dones en Forma  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA “MÚSICA CLÀSSICA. TXAIKOVSKI, QUAN LA MÚSICA ESDEVÉ EMOCIÓ” 
19 h 
La seva condició sexual en època dels tsars de Rússia li va comportar una vida molt convulsa i alhora 
compondre una música de les més emocionants que mai s’han escrit.  
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, component del grup Remor de Mar, conferenciant i professor de 
tallers de música clàssica. 
No cal tenir coneixements musicals previs per assistir a aquesta sessió 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“EL VIAJE Y EL LASTRE DEL VIAJE” 
Del 13 al 27 de febrer. De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dissabtes de 10 a 14 h. 
Formada per dotze quadres d'art contemporani en tres dimensions. 
A càrrec d’Isabel Barquero 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
  
“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 
 
“ESTHER BRU” 
Fins al 26 de febrer.  
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 
 



 
 
“RE-VUELTAS” 
Fins 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” 
Fins 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 
 
“MELODIES AL CARRER” 
Fins al 26 de febrer 
Fotografies de músics als carrers de Barcelona 
A càrrec de Wilfredo Mamani Cartagena 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
”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 
 
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 
 
“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  
 
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 
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EXPOSICIÓ ”100 ANYS DE CIÈNCIA FICCIÓ” 
Del 23 de febrer al 15 de març 
Exposició que mostra gràficament la història d’aquest gènere en la literatura, cinema i televisió, des dels 
seus primers precedents fins avui dia. 
A càrrec de Plataforma Blanc i Negre 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Concursos i convocatòries 
 
33è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 27 de març 
Convocatòria oberta a totes les persones majors de 16 anys, en la que es pot participar en les modalitats 
de narrativa, poesia i relat curt d’humor en llengua catalana i llengua castellana i relat fantàstic. Cal 
destacar el fet que la modalitat de relat curt d’humor marca una diferència important dins de la normalitat 
dels concursos literaris. 
Pots presentar la teva obra per correu electrònic, o presencialment a diversos equipaments del districte. 
Més informació i bases del concurs: http://ow.ly/Wu8E50DxzvD 
Organitzen: C. C. Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
 
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 a 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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