
Activitats del 5 a l’11 de novembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 5 
 
XX JORNADES DE SALUT MENTAL A NOU BARRIS 
“Efectes de la pandèmia en els col·lectius de la salut mental i altres de vulnerables. I ara què?” 

- 16 h Taula inaugural: Francesc-Xavier Marcé, regidor del Districte de Nou Barris; Enriqueta Vidal, 
presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya; Josep Aguilar, president, AFEM de Nou Barris 

- 16.30 h Acte d’homenatge “25 anys de l’AFEM de Nou Barris”. Homenatge a José Trujillo Pelegrini, 
president durant 20 anys i a Enric Segarra López, secretari durant 24 anys, que ens han deixat el 
2020. Cloenda de l’acte: Futur de l’Espai Situa’t gestionat per l’AREP i l’AFEM de Nou Barris, amb 
Roser Busquets, responsable de l’espai 

- 17.10 h 1ª Taula rodona 
-“Efectes de la pandèmia sobre la salut mental”: Paloma Lago, psiquiatra presidenta Associació 
Centre Higiene Mental Nou Barris 
-“La intervenció domiciliaria en la gestió de la pandèmia dels programes: Trastorn mental greu, 
Seguiment individualitzat i Hospitalització domiciliaria”: professionals dels programes 
-“Incidència de la pandèmia en els infants, adolescents i les seves famílies”: Raúl Salmerón, psicòleg  
CSMIJ de la Fundació Nou Barris 
Modera: Cristina Ventura, psicòloga AFEM de Nou Barris  

- 18.10 h Col·loqui 
- 18.30 h Pausa 
- 18.55 h 2ª Taula rodona 

-“Rehabilitació psicosocial i procés de recuperació en temps de pandèmia”: Ana-Bela Luis Ruiz, 
coordinadora Servei de Rehabilitació Comunitària Dr.Pi i Molist de l’Hospital de Santa Creu i Sant 
Pau 
-“Escoltar veus”: José Maria Hernández, Jordi García i Ainoha Garcia de l’Associació Sociocultural 
Matissos i la Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona Veus 
Modera: Cristina Ventura, psicòloga de l’AFEM de Nou Barris 

- 19.35 h Col·loqui 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia al 654 154 382 o a associació@afemnoubarris.org  
Retransmissió en streaming des del web www.afemnoubarris.org  
Organitza: AFEM Nou Barris 
Sala d’actes de la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA “CAP A UNA TRANSICIÓ ALIMENTÀRIA” 
De 17 a 18.30 h 
Dins les activitats paral·leles de l’exposició “Per una alimentació sostenible. Actuem!”. 
A càrrec de Justícia Alimentària 
Gratuïta, no cal inscripció prèvia 
Mercat de Montserrat, Via Favència, 247 
 
JORNADA PARTICIPATIVA VEÏNAL “EL REC ENS MOU” 
De 17 a 19 h 

- 17 h Contacontes itinerant (Can Sant Joan, Montcada i Reixac) 
- 17.30 h Espai de joc (Vallbona) 
- 18 h Cafè. Tertúlia veïnal. Espai participatiu 

Més informació: recviu@gmail.com  
Organitzen: El Rec es Mou, Taula Comunitària Rec Comtal 
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CINEMA – PANTALLA BARCELONA 2021: “UNA MUJER FANTÁSTICA” 
19 h 
Sebastián Leilo, 2017. Xile. 104 minuts 
La Marina és una jove cambrera i aspirant a cantant; l’Orlando és propietari d’una impremta. Tots dos 
planegen un futur junts. Quan l’Orlando mor sobtadament, la Marina es veu obligada a enfrontar-se a la 
seva família i a la societat per a demostrar el que ella és: una dona complexa, forta, honesta… fantàstica. 
No recomanada per a menors de 12 anys  
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, reserva d’entrades a http://ow.ly/KGqv50GG0Jk 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
ACTE DE LLIURAMENT DEL IV PREMI RAFA JUNCADELLA 
19 h 
La guanyadora del premi és l’entitat Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris. 
Aforament limitat. Inscripció prèvia: https://ja.cat/kiXJK  
Organitza: Òmnium Nou Barris 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ – ACCIÓ PERFORMATIVA “MOVER UN CUERPO” 
19.30 h 
La peça proposa parlar sobre les cures i la consciència del vincle entre la veu, l’escolta i les cosses, en 
relació amb el context que les sosté. 
A càrrec d’Ana Estrada Zúñiga, artista sonora  
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/fFK550GG1ib 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONCERT “KEID” 
22 h 
Concert d’R&B i indie a càrrec de Keid, artista i compositora argentina i independent de 25 anys, que fa 
música des d’en fa 7.  
Gratuït  
Aforament limitat, no cal reserva prèvia. Més informació: http://ow.ly/bFsO50GFkx2 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERT “KODJO & THE NINJAZZ” 
22 h 
Entrada lliure 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dissabte 6 
 
ACTIVITATS PARAL·LELES DE L’EXPOSICIÓ “PER UNA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE. ACTUEM!” 

- De 10.30 a 12 h Xerrada “Petits canvis per menjar millor”. A càrrec de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya 

- D’11.30 a 13 h Showcooking de reaprofitament alimentari. A càrrec d’Espigoladors 
- De 17 a 18.30 h Xerrada “El canvi de model agroalimentari”. A càrrec d’Eixarcolant 

Gratuïtes, no cal inscripció prèvia 
Mercat de Montserrat, Via Favència, 247 
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JORNADA DE CIRC SOCIAL I COMUNITARI 
Espai de trobada per a persones, entitats i institucions interessades en el circ com a mitjà per fomentar la 
justícia social i el desenvolupament personal i comunitari. 

- De 9.45 a 10.30 h Acollida i esmorzar 
- De 10.30 a 10.45 h Obertura de la jornada 
- De 10.45 a 11.15 h Retorn de la mesura “Circ Comunitari” del Pla d’Impuls del Circ Històric i estat de 

la qüestió. Processos en curs: circsocial.cat i mapatge català de projectes i entitats 
- D’11.15 a 13.30 h Circuit participatiu per temes: Resignificació del concepte de circ social. Circ i 

perspectiva de gènere. Circ inclusiu: diversitat funcional. 
- De 13.30 a 15 h Dinar 
- De 15 a 15.45 h Dinàmica per decidir col·lectivament els continguts de la tarda 
- De 15.45 a 18.30 h Espais d’intercanvi de coneixements (teòrics i pràctics) 
- De 18.30 a 19 h Tancament de la jornada 

Gratuïta  
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/fYBq50GG1OE 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
XX JORNADES DE SALUT MENTAL A NOU BARRIS 
“Efectes de la pandèmia en els col·lectius de la salut mental i altres de vulnerables. I ara què?” 

- 10 h Taula rodona “Impacte de la desigualtat en la salut mental dels ciutadans i les famílies”: 
-“Efectes de la pandèmia en la salut mental de ciutadans en situació d’emergència habitacional”: 
Lluís Domingo, psicòleg del col·lectiu SISIFO Zona Nord. Associació de Veïns Ciutat Meridiana 
-“Incertesa, commoció i salut mental”: Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista. Experta en 
situacions de trauma psíquic i social 

- 10.40 h Col·loqui 
- 10.55 h Conferència ”Impacte de la COVID en la perinatalitat i primera infància”: Remei Tarragó, 

metgessa psiquiatra i psicoterapeuta. Especialista en psicologia perinatal 
Modera: Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista 

- 11.30 h Col·loqui 
- 11.45 h Pausa 
- 12.10 h “Covid i salut mental en els Adolescents i Joves”: Glòria Cabrera, secretaria de l’AFEM de 

Nou Barris. Col·laboradora en diverses entitats de salut mental i programes de formació 
- 12.30 h Col·loqui 
- 12.45 h Conferència “El gran repte de la pandèmia SARS-COVID 19 per als professionals i sanitaris”: 

Montserrat Figuerola, metgessa internista i gestora sanitària 
Modera: Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista 

- 13.20 h Col·loqui 
- 13.35 h Cloenda: passi del vídeo dels 25 anys de l’AFEM de Nou Barris i l’homenatge a José Trujillo i 

Enric Segarra 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia al 654 154 382 o a associació@afemnoubarris.org  
Retransmissió en streaming des del web www.afemnoubarris.org  
Organitza: AFEM Nou Barris 
Sala d’actes de la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
BOOKLIFE: TALLER DE BIBLIOTERÀPIA 
11 h 
En aquest booklife, la Laura ens parlarà de llibres on la resiliència té un paper protagonista. 
La resiliència és la capacitat de les persones per sobreposar-se a experiències difícils, adverses i la literatura 
universal és plena de personatges que afronten i superen adversitats. 
A càrrec de Laura García 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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TALLER FAMILIAR SOBRE RATPENATS AMB WWF 
11.30 h 
Coneixerem la biologia dels ratpenats (on viuen, què mengen, per què són importants en els ecosistemes i 
com ens ajuden a prevenir malalties) i desmuntarem falsos mites sobre aquests mamífers voladors. 
Mitjançant un joc d’eines i materials, muntarem un refugi per a ratpenats de forma pràctica i participativa. 
Per a famílies amb nens i nenes a partir de 8 anys 
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 
 
INAUGURACIÓ ESPAI ESPORTIU CAMPILLO DE LA VIRGEN A TORRE BARÓ 

- 16 h Activitats infantils 
- 18 h Parlaments de les autoritats 
- 18.30 h Exhibició de samba a càrrec d’una entitat del barri 
- 20 h Actuació de mariachis 
- 21.30 h Concert de rumba a càrrec de Sabor de Barrio 

Organitzen: AVV Torre Baró, entitats del barri, Districte de Nou Barris, Pla de Barris Zona Nord 
Espai esportiu del Campillo de la Virgen, c. Vilatorta, s/n 
 
CONCURS DE BATALLES DE CANÇONS AMB “THE MOTHER MASS” 
17 h 
Concurs de cantants de rap i música urbana, amb la particularitat de l’acompanyament en directe de la 
banda The Mother Mass. 
Preu: 3 euros   
Més informació a https://www.instagram.com/p/CVOR36OMUew/  
Organitza: Old Days 90 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CINEMA – PANTALLA BARCELONA 2021: “NIÑOS SOMOS TODOS” 
18 h 
Documental. Sergi Cameron, 2019. Espanya. 93 minuts 
El cantaor El Niño de Elche arriba al cor de Llatinoamèrica per iniciar un viatge extrem cap a les 
profunditats de la música, el so i l’experimentació. Una performance alliberadora en al·lusió a la figura del 
Niño, amb la finalitat d’escapar d’una societat condicionada pels cànons i l’ortodòxia. 
Entrada gratuïta  
Aforament limitat. Cal reserva prèvia: http://ow.ly/OzBg50GG2Ah 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “SOPA DE PEDRES” 
18.30 h 
L’obra parteix del conte popular que parla d’un soldat que arriba a un poble en temps de guerra i que 
ningú vol ajudar, però Engruna Teatre l’ha adaptat per parlar dels refugiats que troben en la terra dels seus 
somnis una societat que ni els vol acollir, ni vol compartir res amb ells. Així, la peça aprofita la història de la 
sopa de pedres per parlar-nos de les injustícies del món i de l’existència dels refugiats, amb titelles, teatre 
d’ombres i d’objectes i també molta música i alguna cançó. 
A càrrec d’Engruna Teatre 
Públic familiar. Durada: 50 minuts 
Entrada gratuïta, aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/xyQF50GG2Gj 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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SETMANA DE L’HUMOR: ESPECTACLE DE CLOWN “WIN-DO-W” 
19 h 
Un ésser que viu a l'ara, la impredictible, transformadora d'objectes, camina i investiga, recol·lecta fulles 
que guarda en un cub carregat a l'esquena. El seu camí ens transportarà a un imaginari de finestres que 
s'obren, endinsant-nos a viure i descobrir diferents històries… 
A càrrec de Sara Pons 
Per a tots els públics 
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia, més informació i reserves: http://ow.ly/vkAF50GG2Qw 
Retransmissió en streaming a la pàgina de Facebook del CC Torre Llobeta 
Espectacle en castellà 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
LOKAL DE RISC 
20 h 
Números de 10 minuts de totes les disciplines possibles, i algunes d'impossibles. Un espai on descobrir 
nous artistes disposats a arriscar davant del públic. La taquilla es destinarà al projecte Perifèria Cimarronas, 
dedicat a l'apoderament, visibilització, formació i treball sociocultural per a la comunitat afrodescendent. 
Taquilla inversa 
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/hacz50GG1JX 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 7 
 
XERRADA “COM IMPULSAR XARXES DE REAPROFITAMENT ALIMENTARI ALS BARRIS” 
De 12 a 13.30 h 
Dins les activitats paral·leles de l’exposició “Per una alimentació sostenible. Actuem!”. 
A càrrec d’Espai Ambiental I La Cuchara 
Gratuïta, no cal inscripció prèvia 
Mercat de Montserrat, Via Favència, 247 
 
FIRA VEGANA 
De 12 a 18 h 
Torna la fira vegana. Un cop més arriben productes sense patiment animal I de proximitat. Coneixeu les 
diferents propostes I gaudiu d’una jornada amb diverses activitats gratuïtes. 
Més informació a https://ateneu9b.net/programacions/fira-vegana-1635522903  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 8 
 
TALLER “LABORATORI D’IMPROVISACIÓ I MOVIMENT” 
Els dilluns 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 16 a 17.15 h 
Taller orientat a la composició de moviment amb qualsevol nivell d’experiència. L’objectiu és facilitar eines 
per a aprendre a improvisar de manera segura,  fluida i amb major confiança. Farem exercicis centrats en la 
comunicació entre cossos en moviment explorant diferents tècniques d’improvisació i composició. 
A càrrec de Valentina Gaia Lops, coreògrafa i artista visual 
Gratuït. Aforament limitat, cal fer reserva prèvia a http://ow.ly/NeXE50GGeaU 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESPAI GENT GRAN. TALLER DE MEMÒRIA (ESPAI MULTIMÈDIA) 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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XERRADA “ESTALVIA EN LES TEVES FACTURES D’AIGUA, LLUM I GAS” 
17 h 
Aprendrem a interpretar les factures d’aigua, llum i gas, per tal conèixer quines són la millors formes 
d’estalviar en la despesa energètica. 
A càrrec del Punt d’Assessorament Energètic 
Cal inscripció prèvia, presencialment al Casal de Barri o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “ART BOT” 
Dues sessions els dilluns 8 i 15 de novembre, de 17.30 a 19 h 
Fabricarem el nostre propi robot motoritzat i, a més, serà artista!! Ens iniciarem en la robòtica, 
descobrirem l’art vinculat a la ciència i ens divertirem creant una obra d’art. 
Adreçat a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Gratuït, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/tWto50GGet3 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
10è ANIVERSARI “FLAMENCO DE BARRIO”: TALLER OBERT DE BALL FLAMENC 
21 h 
Gratuït 
Organitza: Comando Lunares 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Dimarts 9 
 
SESSIÓ DE JOCS DE TAULA “EL DAU ALS BARRIS” 
De 19 a 21 h 
En el marc del festival Dau Barcelona 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
10è ANIVERSARI “FLAMENCO DE BARRIO”: TALLER OBERT DE BALL FLAMENC 
20.30 h 
Gratuït 
Organitza: Comando Lunares 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dimecres 10 
 
ANTENA MAKER: TALLER “DISSENY I CREACIÓ D’OBJECTES RELACIONATS AMB EL CIRC AMB TALL LÀSER” 
Dimecres 10 de novembre de 10 a 13 h, i divendres 12 de novembre de 10 a 12 h 
L’objectiu del taller és crear amb l’ajuda d’eines digitals i materials senzills o reciclats un objecte útil. 
Crearem una joguina equilibrista amb tall làser. S’utilitzarà Inkscape, un programa d’ús gratuït que facilita 
l’aprenentatge de conceptes bàsics sobre el disseny 2d vectorial, disponible a totes les plataformes. 
Taller dividit en 2 sessions (1 a la biblioteca de duració de 3 hores i 1 de prototipat a l’Ateneu de 2 hores).  
Places limitades. Inscripcions fins al 9 de novembre, a http://ow.ly/OVTJ50GGeVi 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2; i Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 10 a 12 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 Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 

http://ow.ly/tWto50GGet3
http://ow.ly/OVTJ50GGeVi


PRIMERES PASSES: UN VAIXELL PETITÓ 
11 h 
En un port oblidat de la fi del món hi havia un petit vaixell de colors que només pensava a navegar pel blau 
oceà a la cerca d’aventures i nous amics. Aquest conte sonor s’acompanya d’instruments molt particulars 
que imiten el so de la mar, les tempestes, la pluja i un llarg etcètera. Espectacle participatiu ple de cançons. 
A càrrec de Lucía Barea 
Per a nenes i nens de 6 mesos a 3 anys 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “LA MALVADA GUINEU FEROTGE” 
17.30 h 
Si ens pensem que el camp és un lloc idíl·lic, tranquil i pacífic, estem molt equivocats. Els animals que hi 
viuen estan ben esverats perquè han perdut la seva identitat i són del tot hilarants. Dels creadors de 
l’entranyable Ernest i Célestine, arriba aquest meravellós film, adaptació del còmic de Benjamin Renner, 
dibuixat amb traços senzills de llapis i aquarel·la, una declaració d’amor a la força i als plaers de la narració. 
Durada: 80 minuts 
Públic familiar (a partir de 3 anys) 
Entrada gratuïta. Aforament limitat, reserves a http://ow.ly/Rqyy50GGffW 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
10è ANIVERSARI “FLAMENCO DE BARRIO”: CORRILLO FLAMENCO 
19 h 
Gratuït 
Organitza: Comando Lunares 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dijous 11 
 
FÒRUM “ECONOMIA PER A LA RECUPERACIÓ” 
Podem parlar d’una economia per a la recuperació? Quines són les diferencies entre les dinàmiques 
tradicionals de l’economia i les estratègies que cal aplicar per accelerar-ne la recuperació? La crisi 
pandèmica ha activat debats que són claus per desenvolupar polítiques d’impuls econòmic. 

- 9.30 h Inauguració amb Jaume Collboni, primer tinent d’alcalde de Barcelona, i Carles Cabrera, 
director general de l’Institut Cerdà 

- De 10 a 10.30 h Cafè-esmorzar 
- De 10.30 a 12.30 h “L’economia després de la pandèmia”, amb: Enrique Ruiz Domènec, historiador i 

acadèmic; Manel Pérez, responsable de la secció d’economia de La Vanguardia; Mar Alarcón, CEO 
de Social Car i vicepresidenta de Foment del Treball; Jordi Alberich, economista i vicepresident del 
Think Tank de Foment del Treball; Joan Guàrdia, rector de la UB; Agustí Sala, cap d’economia d El 
Periódico; i Eva Menor, presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç. 
Moderadora: Elisenda Roca, periodista 

- De 13.30 a 16 h Pausa  
- De 16.30 a 18.30 h “Factors clau per impulsar la recuperació econòmica”, amb: Josep Sánchez 

Llibre, president de Foment del Treball; Antonio Cañete, president de PIMEC; Javier Faus, president 
del Cercle d’Economia; Mònica Roca, presidenta de la Cambra de Comerç de Catalunya; i Deganat 
del Col·legi d’Economistes. 
Moderadora: Marta Romagosa, periodista 

- De 18.30 a 19 h Conclusions  amb Xavier Marcé, regidor de l’Ajuntament de Barcelona 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/Ag3p50GGfzu 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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XERRADA ONLINE D’ESPAIS DE SUPORT MÉMORA 
De 17 a 18 h 
“L’art de cuidar”, a càrrec de Josep París, infermer 
Xerrada en castellà 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de YouTube http://ow.ly/ne7E50EtX5m. Posteriorment també 
la podreu seguir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17 a 19 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 Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
SETMANA DE L’HUMOR: TARDA DE CINE “LES PEL·LIS DE LA TEVA VIDA” 
18 h 
Un recull de les escenes més divertides de les pel·lícules d’humor que més ens han fet riure. 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: 93 358 56 14, info.cctorrellobeta@esport3.org  
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
T’INTERESSA: XERRADA “DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL” 
18.30 h 
Xerrada vinculada a l’exposició ‘Lliures i sense por’, dissenyada per l’Institut Català de les Dones i Creación 
Positiva per reivindicar el dret a la llibertat sexual i seguretat de les dones en l’àmbit públic i privat. 
A càrrec del PIAD 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “LES FILÒSOFES, LES GRANS OBLIDADES” 
19 h 
En aquesta xerrada coneixerem l’interessant vida d’unes dones, encapçalades per Aspàsia i Hipàrquia, que 
van anar molt més enllà dels rols que la societat els havia imposat. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga 
Aforament limitat, cal reserva prèvia a http://ow.ly/IVuq50GGfZO 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
10è ANIVERSARI “FLAMENCO DE BARRIO”: GIMCANA FLAMENCA 
20 h 
Organitza: Comando Lunares 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Exposicions 
 
“MOVER UN CUERPO” 
Del 5 al 27 de novembre. Inauguració el divendres 5 de novembre, a les 19 h 
La selecció de retrats de dones i feminitats sexualment dissidents aspira a subvertir l’objectivació femenina 
i a celebrar l’autonomia corporal i sexual de les dones, desafia estigmes i estereotips i convida l’espectador 
a qüestionar les normes socials, binàries i heteropatriarcals radicades en les estructures socials. 
A càrrec de Valentina Gaia Lops 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/ne7E50EtX5m
mailto:info.cctorrellobeta@esport3.org
http://ow.ly/IVuq50GGfZO


“EL QUE NO VEIEM, NO EXISTEIX” 
Del 5 al 27 de novembre. Inauguració el  divendres 5 de novembre, a les 19 h 
Una visió dels cossos que no surten a cap anunci ni passarel·la. El cos d’una mateixa com a contenidor 
d’experiències.  
A càrrec de Mireia Esteban 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
“LA GUERRA QUE NO ES VEU. LA DOBLE LLUITA DE LES DONES AL PRÒXIM ORIENT” 
Fins al 27 de novembre 
Exposició amb fotografies fetes entre els anys 2003 i 2014 a Síria, el Líban, l’Iran, Palestina, Jordània i 
Turquia, centrada en la història recent de les dones d’aquesta regió a partir d’una aproximació als diferents 
conflictes que s’hi han anat succeint. 
A càrrec de Ferran Quevedo 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“DONES REFERENTS ARREU DEL MON” 
Fins al 30 de novembre 
Organitza: Grup Motor Gènere i Feminismes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“LLIURES I SENSE POR” 
Fins al 26 de novembre 
Exposició comissionada i dissenyada per l’Institut Català de les Dones i Creación Positiva. Pensada per a fer 
reflexionar sobre què són les violències sexuals, com identificar-les, quines en són les causes i què es pot 
fer davant situacions de violència. 
Organitza: PIAD Nou Barris 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“INVISIBLES: COM LES DONES VAN FER (I FAN) ROQUETES” 
Del 8 al 30 de novembre. Presentació, taula rodona i projecció de making off el 26 de novembre. 
Mostrar del paper que les veïnes de Roquetes han tingut i tenen en la construcció del barri, la seva 
contribució al teixit comunitari i en els moviments socials i veïnals. Un homenatge a totes les lluitadores 
invisibles que amb experiència, implicació i organització han dotat de dignitat les relacions i els espais. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“8 PASSOS D’EMPODERA, CONTRA L’ABÚS SEXUAL INFANTIL” 
Del 9 al 26 de novembre 
Presentació de la Guia bàsica de 8 Passos d’Empodera, una eina de prevenció de l’abús sexual infantil. 
Elaborada I editada per l’Associació El mundo de los ASI. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
EXPOSICIÓ ITINERANT “PER L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE. ACTUEM!” 
Fins al 7 de novembre 
Més informació: http://ow.ly/I5nC50GFZTa 
A càrrec de Barcelona Capital de l’Alimentació Sostenible 2021 
Mercat de Montserrat, Via Favència, 247 (per la banda del c. Aiguablava) 
 
“FRONTERES I LÍMITS A NOU BARRIS” 
Fins al 18 de desembre 
Fotografies de Pilar Escamilla, José María Medina i Marga Sánchez 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 

http://ow.ly/I5nC50GFZTa


“ELS DRETS TRANS SÓN DRETS HUMANS” 
Fins 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 
  
“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 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- 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

