
Activitats del 29 d’octubre al 4 de novembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 29 
 
LA CASTANYADA AL VERDUM 
17 h 
Tallers de manualitats de tardor, amb Tropezando con Suerte i Fundació Pare Manel. Animació durant la festa a 
càrrec de Comissió de Festes Verdum. Castanyes populars a partir de les 18.30 h 
Gratuït, no cal inscripció prèvia 
Organitza: Pla Comunitari de Verdum 
Pl. Verdum 
 
EL TURÓ NO S’ATURA: ESPECTACLE DE CIRC: “DATE UNA HUERTA” (VERSIÓ HALLOWEEN) 
17.30 h 
Espectacle de circ ecològic multidisciplinari per a tots els públics 
A càrrec de la cia. Sonriexnarices  
Entrada gratuïta. Aforament limitat en espai perimetrat 
Organitzen: Espai Jove Les Basses, Comissió de Festes del Turó 
Jardins d’Ignacio Urenda 
 
NIT D’ÀNIMES AL CASAL DE BARRI LA COSA NOSTRA 

- De 17.30 a 20 h Túnel del terror i tallers infantils 
- 18 h Tastet de castanyes 

Busqueu el punt d’informació per recollir els tiquets de les activitats 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
CONTACONTES “TAMI, EL MAQUINISTA” 
17.30 h 
A càrrec de la seva autora, Núria Parera, i l’editora de Babulinka Books 
Per a infants a partir de 5 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONCERT AMB MARC ANGLARILL “THE CROONER” 
17.30 h 
Recordem les músiques de sempre de jazz, swing, Elvis Presley... 
Inscripcions al telèfon 93 276 06 51, divendres de 10.30 a 13 h 
Organitza: Ass. d’Avis Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3  
 
HALLOWEEN 2021 
17.30 h 
Amb photocall del terror, sorpreses i ensurts 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
NIT D’ÀNIMES: TÚNEL DEL TERROR “HOSPICIO AUXILIO SOCIAL DEL 1942” 
De 18 a 20 h 
Basat en els fets reals del terror franquista. Vine amb la teva disfressa! 
A càrrec del taller de teatre del Kasal de Joves de Roquetes 
Entrada gratuïta 
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16 



EL RACONET DE LA PROSPE: CASTANYADA + ESPECTACLE “MENZO MENJUNJES” 
18 h 
Caòtica dansa. Desenfrenament eixelebrat. 45 minuts d’ocurrències on el joc, la improvisació i la 
complicitat amb el públic són la clau per crear un ambient festiu, d’alegria i comunió. 
A càrrec de Menzo Menjunjes, un clown amb humor propi, absurd, irònic i provocatiu 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: El Raconet de la Prospe 
Pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERT “SERGI ESTELLA” 
19 h 
El rubinenc Sergi Estella és el one man band que no deixa indiferent a ningú, un home orquestra que a la 
vegada toca la bateria amb els peus, rasca instruments fets per ell mateix i dispara lletres sovint 
impregnades amb el seu humor àcid i absurd. Les seves cançons beuen d’estils com el dirty blues, el rock i 
el folk, riffs oxidats i ritmes pantanosos que converteixen el directe de Sergi Estella en tot un espectacle.  
Gratuït, aforament limitat. Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/concert-sergi-estella/  
També emissió en streaming, a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
HALLOWEEN AL TON I GUIDA 
19 h 
Tindreu l’oportunitat de viure tres esgarrifoses microescenes que us posaran els pèls de punta del riure. Un 
terrible i divertit viatge pels diferents racons del TiG, amb els personatges més horripilants i extravagants 
del cinema de l’horror, tot buscant el punt d’humor al context més terrorífic de tots: la vida postpandèmia. 
A càrrec de la cia. teatral O.T.N.I. 
Gratuït. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencial, al 93 354 87 21 o a info@toniguida.org  
Centre Ton I Guida, c. Romaní, 6 
 
Dissabte 30 
 
CURSA D’ORIENTACIÓ TIC BCN 2021 
De 9 a 13 h 
Més informació: https://ticbcn2021.clubcoc.cat/ 
Organitza: Club d’Orientació de Catalunya 
Parc Central de Nou Barris 
 
RUTA “SEGUIMENT D’ESPÈCIES INVASORES” 
De 10 a 13 h 
Sortirem pels entorns del Castell de Torre Baró per tal de conèixer, localitzar i eliminar els focus de plantes 
exòtiques invasores que hi ha en aquesta zona. 
Coorganitzat i dinamitzat amb el Parc Natural de Collserola. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
FAMILIARTS: TALLER “FEM PANELLETS DIFERENTS!” 
D’11 a 13 h 
Jugarem amb diferents ingredients i formes per crear uns panellets originals que segur que us 
sorprendran! Us emportareu a casa la recepta impresa i un grapat de panellets per a la degustació a casa!  
Per a infants de 6 a 10 anys  
Preu: 6,80 € + 5 € de material  
Cal inscripció prèvia de manera presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 

https://menjunjes.wixsite.com/menzomenjunjes
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VISITA GUIADA +DEFOTO: EXPOSICIÓ “CAMPO DE IMÁGENES”, DE PAOLO GASPARINI 
12 h 
Gasparini és l’autor que millor ha retratat les tensions i contradiccions culturals del continent sud-americà. 
Les seves imatges transmeten la dura realitat social que ha enfrontat una regió l’autenticitat cultural de la 
qual és inqüestionable, i on passat i tradició local dialoguen amb una maldestra modernitat imposada.  
Activitat gratuïta amb aforament limitat, més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/YeFA50GzaWx 
Organitza: Centre Cívic Can Basté, dins la programació de +DeFoto 
Centre de Fotografia KBr, av. Litoral, 30 
 
NIT D’ÀNIMES: PASSATGE DEL TERROR 

- 17 h Túnel familiar 
- 19 h Túnel terrorífic 

Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FESTA DE LA CASTANYADA “MÀGIA, CASTANYES I TERROR!” 
18 h 
Amb diversos artefactes que duu dins la seva maleta, en Xaxi Xixarrus ens ofereix un espectacle on petits i 
grans podran gaudir dels jocs de mans, il·lusions i experiments d’aquest personatge clownesc. Hi haurà 
concurs de disfresses amb premis pels nens i nenes, castanyes i queimada amb conxuro galego pels adults.  
A càrrec de Tager Animacions 
Entrada gratuïta, no cal reserva prèvia 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
DISSABTES FAMILIARS: “CASTANYADA FAMILIAR” 
18 h 
Celebrem una festa molt xula amb música, ball i, sobretot... castanyes. Us convidem a compartir una 
estona per passar-ho molt bé i gaudir d'un munt de cançons. I si voleu, podeu venir amb la vostra disfressa! 
Animació a càrrec de Manuel Moreno 
Per a infants a partir de 4 anys 
Cal inscripció prèvia, més informació i inscripcions: http://ow.ly/mRRz50Gzbkz 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 31 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Ciutat de Girona 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
3r ANIVERSARI DE LES BRUIXES I BRUIXOTS DE LA TRINITAT NOVA 
20 h 
Vine al bateig d’una nova bèstia! 
Plaça del Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
MARRAMEU – NIT D’ÀNIMES DE LA GUINEUETA 
21 h 
Amb les actuacions dels grups Meconio, Incendio, Kasparrata i Khaleesi de Pestaña 
Entrada lliure, aforament limitat 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 

http://ow.ly/YeFA50GzaWx
http://ow.ly/mRRz50Gzbkz


Dimecres 3 
 
RUTA GUIADA “PARC DEL LABERINT: DE GAUDI DE L’ARISTOCRÀCIA A JARDÍ MUSEU” 
De 10 a 12 h 
Ruta pel parc considerat un dels més bells de Barcelona, testimoni vivent d’una època en què els jardins 
tenien un valor avui ja oblidat. El parc del Laberint d’Horta té el mèrit d’acollir el jardí més antic que es 
conserva a la ciutat i de ser un exponent de jardí neoclàssic del s. XVIII amb un toc de fisonomia italiana.  
Per a tots els públics 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Organitzen: Castell de Torre Baró, Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona (XEAB). 
Punt de trobada: entrada del parc, just al costat de la taquilla (pg. dels Castanyers, 1) 
 
Dijous 4 
 
TALLER “LES MENTIDES AMENACEN LA SALUT” 
Dues sessions els dijous 4 i 11 de novembre, a les 18 h 
La desinformació ha estat una de les protagonistes de la pandèmia de la covid-19, des de la divulgació de 
remeis miraculosos per curar la malaltia, fins la disseminació de falsedats envoltant les vacunes.  
Què podem fer davant aquesta onada desinformativa? Com podem saber si una notícia és o no verídica? I, 
sobre tot, com podem tallar la cadena de desinformació? 
A càrrec de Verificat 
Per a persones majors de 55 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/SRgj50GzcbK 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA “PER A QUÈ UNA XERRADA SOBRE LA MEMÒRIA?” 
18 h 
Estratègies i recursos per entendre com funciona el cervell i utilitzar-lo de forma òptima. Eines internes i 
externes que ajuden a recordar si la memòria falla. 
A càrrec de Pablo Toledo 
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia: http://ow.ly/fLGy50GzcjA 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “AIGYPTOS: EGIPTE EN ÈPOCA GREGA” 
18.30 h 
La victòria d’Alexandre sobre Darius va suposar l’alliberament d’Egipte del domini dels perses. Alexandre 
va ser vist com el salvador d’Egipte i Alexandre va voler respectar-ne les tradicions. A la seva mort, els seus 
generals es van repartir l’imperi i Egipte va caure en mans de Ptolomeu i els seus descendents. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i membre de la missió arqueològica a Oxirrinc 
Aforament limitat, cal reserva prèvia: http://ow.ly/1o7950GzcvU 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
EXPOSICIÓ ITINERANT “PER L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE. ACTUEM!” 
Del 2 al 7 de novembre 
A càrrec de Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible 2021 
Mercat de Montserrat, Via Favència, 247 (per la banda del c. Aiguablava) 
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“FRONTERES I LÍMITS A NOU BARRIS” 
Del 2 de novembre al 18 de desembre. Inauguració el dimarts 2 de novembre, a les 19 h. Cal inscripció 
prèvia: arxiuhistoric@yahoo.es, tel. 615 213 966 
Fotografies de Pilar Escamilla, José María Medina i Marga Sánchez 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 
 
“ELS DRETS TRANS SÓN DRETS HUMANS” 
Del 3 al 27 de novembre 
En un moment polític i social en què el sexe biològic ha revifat el debat del gènere i la identitat, ens veiem 
amb el deure de reflexionar si s’estan instrumentalitzant parts del nostre cos per a definir conceptes 
socials. No abraçar la diversitat ens resta empatia i ens tanca els ulls davant una realitat bàsica. 
A càrrec del col·lectiu Sextories 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
  
“XAPÓ” 
Fins al 29 d’octubre 
L’alumnat de 1er de Batxillerat Plàstic de l’institut Pablo Ruiz Picasso (curs 2020-2021) han treballat la 
realització d’un logo per XAPO (Xarxa d’oportunitats per la infància i l’adolescència de la Zona Nord).  
L’exposició és una mostra de tots aquests treballs, que tot i estar plantejat en forma de concurs, ha estat 
un treball col·laboratiu en les diferents fases d’elaboració.  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“MIGRANTS: IL·LUSTRACIONS DE L’ÀLBUM D’ISSA WATANABE” 
Fins al 29 d’octubre 
A càrrec de Libros del Zorro Rojo 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“NOW YOU SEE ME MORIA” 
Fins al 30 d’octubre 
A l’agost de 2020 Amir, refugiat afganès, i Noemí, editora gràfica espanyola, van començar a publicar 
imatges i testimonis sobre la vida al camp de refugiats de Moria a Instagram. Qutaiba, refugiat sirià, Ali i 
Mustafa, de l’Afganistan, s’hi van sumar més endavant, i en pocs mesos van reunir desenes de milers de 
seguidors, en un compte que funciona com a plataforma de denúncia de les seves condicions de vida. 
A càrrec d’Amir, Noemí, Qutaiba, Ali, Mustafa i Raoul 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
 
“L’OPINIÓ DELS ALTRES ERA MOLT MÉS IMPORTANT” 
Fins al 30 d’octubre 
La Clara Nubiola ens proposa crear un relat col·lectiu dels nostres carrers, dels nostres paisatges a través 
de les opinions que els veïns i veïnes tenen del seu barri. Una “fotografia” coral que es construeix a través 
de les opinions que durant dos mesos s’han anat recol·lectant i que ens mostra al barri des del barri. 
A càrrec de Clara Nubiola 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“POEPLE” 
Fins al 30 d’octubre 
El projecte “Poeple” consisteix en una sèrie de retrats d’estètica aparentment costumista. Tot i això, lluny 
de plasmar la quotidianitat d’un folklore concret, reflexen una mena de costumisme abstracte, atemporal i 
situat en un ampli espai de la cultura occidental. 
A càrrec de Clara S. Prous 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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“ULLS DE MUSSOL” 
Fins al 30 d’octubre 
Reflexió visual sobre la dualitat. A l’exposició es presentaran un conjunt d’imatges que assenyalen 
l’existència poètica de diversos caràcters o diferents fenòmens en una mateixa ocurrència. L’ànim de les 
fotografies és projectar el caos i l’ordre de l’entorn percebut, d’allò observat.  
A càrrec de Lluís Tudela 
Aquesta exposició forma part de la 9a edició del Festival de Fotografia Analògica REVELA’T 2021. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“PENJ’ART” 
Fins al 30 d’octubre 
Mostra d’artistes del barri, en el marc de la Festa Major de Vilapicina i la Torre Llobeta 
En col·laboració amb la Biblioteca i el Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“CASTANYADA VS HALLOWEEN A LA TRINI” 
Fins al 31 d’octubre 
Dues festes populars que convergeixen en el mateix territori, omplint el barri de tardor, carabasses i 
castanyes. Ressenya fotogràfica de la celebració de cadascuna i la seva expressió artística. 
L’exposició comptarà amb una versió inèdita d’un conte sobre la Casa de les Bruixes. 
A càrrec de Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“40 ANYS DEL CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA” 
Fins al 17 de desembre 
En commemoració dels 40 anys del Centro Andaluz García Lorca realitzarem un recorregut fotogràfic pels 
diferents esdeveniments que han impulsat la cultura andalusa al barri de Verdun i al districte.  
En col·laboració amb el Centro Cultural García Lorca 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
  
Concursos 
 
31è CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO 
Presentació de treballs fins al 22 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: "Vacances, temps lliure". 

Premis:  Premi del jurat: 100 € per les categories A, B i C. 
Premi del públic: 100 €. (període de votació del 2 al 16 de desembre). 

Bases completes a http://ow.ly/SGO850Grerg 
Organitzen: Casal de Barri Prosperitat, 9Barris Imatge 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Trinitat Nova (c. Pedrosa, 2): dissabtes de 17 a 20 h, i diumenges d’11 a 14 h 
- Escola Àgora (c. Marne, 2): diumenges, d’11 a 14 h  
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19): diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 15): diumenges, d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27): diumenges, d’11 a 14 h 

http://ow.ly/SGO850Grerg

