
Activitats del 12 al 18 de novembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 12 
 
CICLE “TRINITAT NOVA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI”: TALLER DE CUINA D’ALIMENTS DE 
TEMPORADA 
11 h 
A càrrec de Raquel Derch, dietista-nutricionista i educadora alimentària 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 447, tel. 677 408 154 
Organitza: Ass. del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
10è ANIVERSARI “FLAMENCO DE BARRIO” 

- 17.30 h Espectacle infantil “Guitarra, palmes i bongo” amb Micu (Casal de Barri Prosperitat) 
- 19 h Masterclass de cajón a càrrec de Salva Sánchez: rumbes, tangos, buleries i alegries. 

Acompanyament al cant i al ball. Necessari nivell intermedi. Aforament limitat (C. Cívic Can Basté) 
- 22 h Concerts flamencs: Edgar L. Platón i Rafa Espinosa, Orive (Casal de Joves Prosperitat) 

Gratuït 
 
XERRADA “MANADES SEXUALS: EINES LEGALS I PERSPECTIVA DE GÈNERE” 
18 h  
Les manades sexuals són un fenomen del qual es desconeix realment la seva veritable dimensió i que, 
administrativament, ni tan sols consta com a problema. Us convidem a plantar cara, reflexionar i endinsar-
nos en el fenomen de les manades des d’una vessant jurídica i psicològica. 
Ponents:  

- Ester Garcia López. Advocada especialitzada en violència masclista I violència sexual 
- Psicòloga especialista en agressions sexuals de l’Hospital Clínic 

Presenta i modera: Anna Navarrete, psicòloga voluntària d’ACVD 
Entrada gratuïta, aforament limitat sense reserva prèvia 
Retransmissió en directe des de la pàgina de Facebook de Can Basté 
Organitza: Acció Contra la Violència Domèstica 
Centre Cívic Can Basté, pg. de Fabra i Puig , 274 
 
ELS VIATGES DE LA PARAULA: ESPECTACLE “RUMBESIA” 
18.30 h 
Recital de poesia fusionat amb rumba, en el qual es musiquen poemes que es conjuguen amb versions de 
poemes ja musicats per altres músics, adaptats per a l’espectacle. El recital està format per dotze poemes 
catalans adaptats a rumba, així com una revisió de cançons poètiques i adaptacions al català de clàssics. 
A càrrec de José Panzano Sancho 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
SETMANA DE L’HUMOR - CONVERSES EN XARXA: “PER QUÈ ES QÜESTIONA EL PAPER DE LES DONES EN 
EL MÓN DE L’HUMOR?” 
19 h 
Volem reflexionar sobre el paper de les dones en aquesta disciplina artística del món de l’espectacle, on 
sovint són qüestionades, i ho farem amb les reflexions d’artistes que han actuat al nostre centre cívic.  
Activitat online publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
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CONFERÈNCIA CICLE DE DONES I FILOSOFIA: “ESCRIPTURA I EXPERIÈNCIA DE DONES A L’EDAT MITJANA” 
19 h 
Durant l’edat mitjana disposem de textos manuscrits d’autores, el tema que sovint hi apareix és el de la 
descripció i la reflexió sobre la pròpia experiència. d’elles i de la relació entre aquesta escriptura i l’amor 
cortès. Parlarem d’Heloïsa del Paràclit, Hildegard de Bingen i Margarida Porète, entre altres autores. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Aforament limitat, cal reserva prèvia a http://ow.ly/gUZN50GKbn3 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CINEFÒRUM: “EN BUSCA DEL FUEGO” 
19 h 
De Jean-Jacques Annaud, any 1981.  
Fa 80.000 anys, la supervivència de l’home depenia del foc. Durant aquesta època, una tribu vol arrabassar 
aquest bé a una altra però, durant la baralla, el foc s’apaga. Angoixats i vulnerables, decideixen enviar a 
tres guerrers de la tribu per emprendre un llarg viatge a la seva cerca. 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 447, tel. 677 408 154 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TIGVENDRES: CONCERT “TRIO LAB SONS” 
19 h 
LAB SONS ens ofereix un concert que va més enllà de la música; es tracta d’una revisió de la història del 
soul que ve acompanyada d’imatges i comentaris sobre les cançons que han definit el moviment i que 
s’han convertit en clàssics atemporals. 
Gratuït 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
SETMANA DE L’HUMOR: TALLER “RELAT D’HUMOR” 
De 19 a 21 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre 
Es treballaran les eines per assolir  efectes com l’equívoc, els jocs de paraules, la imaginació, la paradoxa i 
els personatges estereotipats, ingredients indispensables per cuinar un bon relat humorístic. 
A càrrec de Nelly Villegas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL POBLADO” 
19.30 h 
Novel·la no històrica (encara que té moltes dades històriques) sobre el poble cèltic. Els fets que relata van 
ocórrer a la península Ibèrica uns anys abans que Roma es convertís en un Imperi: uns pobles es van 
aixecar contra l'ocupació quan el nord-oest de la península encara no estava sota el control romà. 
A càrrec de Rent, "el Astur" 
Organitza: comissió literària del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 13 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS ”CANVI CLIMÀTIC” 
De 10 a 12 h 
Recorregut per esbrinar com està canviant el clima al nostre voltant i per analitzar alguns dels principals 
efectes d’aquest canvi a través de l’observació de l’entorn i el paisatge. 
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 
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10è ANIVERSARI “FLAMENCO DE BARRIO” 
- 10 h Masterclass de guitarra a càrrec de Daniel Candel: soleà i tangos. Compàs tradicional, 3eminis i 

acompanyament al cant. Aforament limitat  (Centre Cívic Can Basté) 
- 12 h Vermut musical amb La Chunga. A càrrec de Mariona Longarón al cant i Kevin Lisbona a la 

guitarra (pl. Can Basté) 
- 22 h Concert flamenc amb Karen Lugo (ball), Anna Colom (cant), Exequiel Coria (guitarra) i David 

Domínguez (percussió) (Casal de Barri Prosperitat) 
Gratuït 
Organitza: Comando Lunares 
 
ESPAI REPARA: TALLER “PETITS APARELLS ELECTRÒNICS DE LA LLAR” 
De 10.30 a 13.30 h 
Tallers i assessoraments gratuïts per aprendre a reparar 
Places limitades. Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56, ow.ly/FiuA50G9rih 
Organitza: Solidança 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
ITINERARI “IL·LUSTRES DEL CEMENTIRI DE SANT ANDREU” 
10.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
T’has preguntat mai quins personatges il·lustres descansen al cementiri de Sant Andreu? Parlarem de la 
història del cementiri, de vides passades, d’ arquitectura i d’ escultura. 
A càrrec de Cementiris de Barcelona, amb l’historiador Adrià Terol 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESPECTACLE FAMILIAR “LA RATETA VOLADORA” 
11.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Totes coneixem el conte de la Rateta presumida i totes ja estem cansades d’aquest tipus de contes en què 
la violència masclista és acceptada i justificada. El posarem en dubte als ulls de les més petites, que hauran 
de participar per ajudar la Rateta a entendre què li està passant i poder reaccionar. 
A càrrec de Mitja i Mitjoneta 
Activitat dirigida a infants a partir de 5 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
PRIMERES PASSES: “LES MEVES EMOCIONS” 
12 h 
Amb aquesta activitat els més petits obtindran eines per gestionar les seves emocions i comprovaran com 
els sentiments s'expressen a través del cos. 
A càrrec de FunBrain 
Adreçat a famílies amb nens i nenes de 3 a 6 anys. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia per e-mail (b.barcelona.nb@diba.cat) o per telèfon (93 291 48 50)  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE-DANSA: “AM I BRUCE LEE” 
19 h 
“Sabies que Bruce Lee va ser campió de txa-txa-txa?” Així comença a descriure Junyi Sun el seu primer 
projecte en solitari, nascut de la curiositat per aquest popular personatge dels anys setanta. El ballarí i 
coreògraf tracta el tema de la identitat a través de l’heroi de les arts marcials, analitzant els punts de 
connexió i paral·lelismes que hi té, des de l’origen, el recorregut professional o el procés personal, fins als 
seus ideals, objectius o desitjos.  
A càrrec de Junyi Sun i Kernel Dance Theatre 
Públic general. Durada: 50 minuts 
Entrada gratuïta. Reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/am-i-bruce-lee  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
TAULA RODONA “PERSPECTIVA HISTÒRICA I ACTUAL DEL CINEMA LGTB+”, AMB DAVID MORAGAS 
19 h 
Cada pel·lícula és una experiència individual que cada espectador viu d’una manera diferent, i en una taula 
rodona amb David Moragas buscarem generar un diàleg, exposant les diferents idees o punts de vista del 
cinema LGTB+, debatent i obrint un diàleg des dels seus inicis fins a l’actualitat, buscant una reflexió. 
Moderat per Ivan C. Jiménez 
A càrrec de La Transversal 
Aforament limitat, cal reserva prèvia a http://ow.ly/A5j450GKeQs 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
SETMANA DE L’HUMOR – TEATRE: “FIRST ROUND” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
La vida és com un ring de boxa. Esteu preparades per al primer assalt? 
A càrrec de Las Fritas Teatre 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – MÚSICA: ”UNIVERSO NORMAL” AMB LUCÍA FUMERO TRIO 
19.30 h 
La pianista i cantant Lucía Fumero és una artista barcelonina que confessa influències de tota mena. El seu 
univers sonor parteix del folk, però passat pel sedàs del jazz i de la música clàssica, la qual cosa produeix un 
resultat únic i especialment original. En format de trio amb Martin Leiton al contrabaix i Juan R. Berbín a la 
bateria i percussions, Lucía presenta una col·lecció de temes, alguns amb lletra i d’altres de caràcter 
instrumental, del seu treball Universo normal, farcit de música original plena de vitalitat i aire fresc. 
A càrrec de Lucía Fumero Trio 
Públic general. Durada: 70 minuts 
Entrada gratuïta. Més informació i reserves: http://ow.ly/T41E50GKeWx 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
EL TURÓ NO S’ATURA: CONCERT “SALSA PUNK ORCHESTRA” 
22 h 
Clàssics del punk/rock a ritme de salsa.  
Entrada gratuïta  
Aforament limitat en espai perimetrat. No cal reserva prèvia  
Organitzen: Espai Jove Les Basses i comissió de festes del Turó 
Pl. de les Basses de la Peira 
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Diumenge 14 
 
7è ANIVERSARI DEL CASTELL DE TORRE BARÓ 
De 10 a 14 h 

- De 10 a 12 h Caminada popular i recollida de residus pels voltants del Castell. Itinerari fàcil i 
assequible. Cal portar aigua i calçat còmode 

- De 12 a 12.30 h Sorteig de regals entre els participants de la caminada 
- De 12.30 a 14 h Tallers infantils i visites guiades al Castell 

I moltes sorpreses més! 
Per a tots els públics 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al tel. 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 (punt de trobada: mirador de Torre Baró) 
 
10è ANIVERSARI “FLAMENCO DE BARRIO”: CONCERT “ANA BRENES & FLAMENCO QUEER” 
13 h 
Flamenco Queer implanta en el flamenc tradicional, des d'una perspectiva queer, temes socials com el VIH, 
el BDSM, el consentiment o la violència intragènere. Proposa una base de principis en el seu treball, 
buscant la representació intersectional entre lxs artistes, amb l'objectiu de donar visibilitat a la presència i 
aportació queer en tots els aspectes de la cultura flamenca, tant actual com històrica.  
Gratuït, aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/lOBn50GKf7O 
Organitza: Comando Lunares 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 15 
 
ANTENA MAKER: TALLER “DISSENY I CREACIÓ DE FARISTOLS DE SUPORT A LA LECTURA AMB IMPRESSIÓ 
3D” 
Dues sessions els dilluns 15 de novembre, de 17 a 20 h, i 22 de novembre, de 17 a 19 h 
L’objectiu d’aquest taller és crear amb l’ajuda d’eines digitals un objecte que faciliti la lectura. Crearem 
faristols de suport a la lectura amb impressió 3D.  
S’utilitzarà el programa Tinkercad, d’ús gratuït, que facilita l’aprenentatge de conceptes bàsics sobre el 
modelatge 3D, 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 15 de novembre a les 11 h, a http://ow.ly/XuaB50GKfn3 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2; i Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8 
 
TALLERS DE DESCOBERTA “LES INVISIBLES”: “PETITA I GRAN MARIE CURIE” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere.  
Sessió de novembre dedicada a Marie Curie, els assistents experimentaran amb l’slime. 
A càrrec de Les Luciferases 
Per a nenes i nens de 7 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN. TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
A càrrec d’Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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Dimarts 16 
 
JOCS A L’ENTORN DE L’AIGUA. PROJECTE WET 
De 17.30 a 18 h 
Jocs per posar a prova el nostre enginy i aprendre sobre l’aigua, el consum i l’ús que en fem els humans. 
Per a infants i joves 
Gratuït, places limitades. Inscripcions i més informació: casadelaiguadt8@bcn.cat, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
ESPECTACLE PER A GENT GRAN “THE LITTLE NIGHT CABARET” 
18 h 
Els millors números del cabaret europeu i els musicals de Broadway, amb una elegància típica del Music 
Hall americà. 
Gratuït 
Aforament limitat. Reserva d’entrades trucant a qualsevol casal municipal de persones grans de Nou Barris. 
Pavelló Municipal Virrei Amat, c. Joan Alcover, 6 
 
XERRADA DE PRESENTACIÓ “BARRIS EN DANSA” 
19 h 
Barris en Dansa és un projecte formatiu adreçat a participants no professionals, amb experiència o sense 
en l'àmbit escènic, obert a totes les edats i procedències. A partir de trobades setmanals, els diferents 
grups de treball elaboren un espectacle sota la coordinació de la cia. Iliacán, responsable del projecte. 
A càrrec d’Álvaro de la Peña, coordinador de Barris en Dansa  
Més informació: iliacandansa@gmail.com, https://casalprospe.org/esdeveniments/barris-en-dansa  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dimecres 17 
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: “ESCRIVIM I PARLEM DE RECORDS” 
11.30 h 
A càrrec de Gemma Bruna, periodista 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 447, tel. 677 408 154 
Col·labora: Fundació Mémora 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLERS DE DESCOBERTA “LES INVISIBLES”: “PETITA I GRAN MARIE CURIE” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere.  
Sessió de novembre dedicada a Marie Curie, els assistents experimentaran amb l’slime. 
A càrrec de Les Luciferases 
Per a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia; tel. 93 291 48 50, correu b.barcelona.nb@diba.cat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONTACONTES PER A ADULTS “VIURE DEL CONTE” 
18.30 h 
Joan de Boer fa molts anys que viu del conte i precisament en aquest espectacle ens convida a escoltar 
algunes de les millors històries del seu repertori. Vuit contes que representen diferents categories de 
contes per a adults: contes que ensenyen, contes literaris, contes d’humor, contes eròtics... 
A càrrec de Joan Boher 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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Dijous 18 
 
II JORNADES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL DE NOU BARRIS (jornada 1) 
Bloc 1. Factors que articulen una economia local 

- 10 h Benvinguda i presentació. A càrrec de Xavier Marcé, regidor del Districte de Nou Barris 
- 10.20 h L’estratègia i les iniciatives de reactivació de la ciutat de Barcelona. A càrrec de Sara Berbel, 

gerent de l’Ajuntament de Barcelona 
- 10.35 h L’estratègia i les principals iniciatives de promoció econòmica a Nou Barris. A càrrec de Fèlix 

Ortega, director general de Barcelona Activa 
- 10.50 h Factors que articulen l’economia local des de la proximitat. A càrrec d’Oriol Estela 
- 11.30 h Indicadors i resultats del darrer any. A càrrec de Gabriel Duarte, gerent del Districte de Nou 

Barris, i Mercè Garcia del Estal, directora de Serveis a les Persones i el Territori del Districte de Nou 
Barris 

Bloc 2. El desenvolupament des de l’economia social i solidària 
- 15 h Indicadors rellevants del teixit d’economia social i solidària. A càrrec d’Emilia Pallàs, directora 

executiva de desenvolupament socioeconòmic de proximitat de Barcelona Activa 
- 15.20 h Factors que articulen la sostenibilitat i la viabilitat d’una entitat d’economia social i 

solidària. A càrrec de Xavier Capdevila, director de la Fundació Pare Manel 
- 15.40 h Taula d’experiències. Moderació a càrrec de Begoña Planas, responsable d’InnoBA i 

Ecosistema ESS de Barcelona Activa. 
- Hi participen: Mariano Hernando, Fundació Cruïlla; Rynat Vankov, Dolmen Studio; i Maria Vivancos, 

Azimut 360 
- 16.20 h Dinamització a càrrec d’IGOP-UAB 

Jornada semipresencial amb videoconferència i emissió en directe 
Inscripcions: http://ow.ly/aszI50GKgnJ 
Parc Tecnològic de Barcelona Activa, c. Marie Curie, 10 
 
TALLER “PRIMERES FEINES” 
17 h 
No tens experiència i estàs buscant una primera feina, i no saps per on començar? Apunta’t a aquest taller, 
aprendràs habilitats i recursos per poder incorporar-te al mercat laboral (com fer el CV, quins canals de 
recerca de feina hi ha...) i podràs compartir altres dubtes que puguis tenir. 
Més informació i inscripció prèvia: pijnoubarris@bcn.cat, Whatsapp al 690 142 170 
Organitza: PIJ Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
PROCÉS PARTICIPATIU SOLARS DE PORTA: SESSIÓ OBERTA DE DEBAT I RECOLLIDA DE PROPOSTES 
18 h 
En el marc del procés participatiu per la transformació urbanística del carrer Pintor Alsamora i l'antic camp 
de futbol de la Damm. El treball girarà al voltant d’identificar potencials activitats i usos del nou espai 
públic, i definir les característiques que haurien de tenir els espais públics, en relació al seu mobiliari urbà, 
il·luminació, jocs, paviment, vegetació, etc. 
Aforament limitat. No cal inscripció prèvia 
Més informació: https://www.decidim.barcelona/processes/damm/f/4732/meetings/4770 
La Bòbila, pl. Sóller, 1 
 
TALLER MONOGRÀFIC “CREA EL TEU PROPI BARRET I BUFANDA” 
18 h 
Porta un jersei o una samarreta de cotó vella per transformar-la. 
Activitat en el marc de la campanya “Renova la teva roba”. 
Inscripcions: missatge WhatsApp al 608 406 528, correu vallbona@cczonanord.net, presencialment al Casal 
de 17 a 20.30 h, o trucant al 933 509 381 de 17 a 20.30 h 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
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XERRADA “EDUACIÓ PER A LES CURES PAL·LIATIVES: COM CUIDEM MÉS I MILLOR” 
18 h 
A càrrec del Grup de cures pal·liatives del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CÀPSULA DE CUINA FAMILIAR 
18 h 
Comencem a preparar-nos per Nadal tot aprenent a fer galetes per a poder penjar a l’arbre. Una activitat 
molt divertida per a decorar l’arbre en família amb un toc d’allò més deliciós! 
Gratuïta, cal inscripció prèvia 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
T’INTERESSA: “EL GENOCIDI CONTRA EL POBLE ARMENI: L’ARRIBADA DE PERSONES REFUGIADES AL 
LÍBAN” 
18 h 
A càrrec d’Armen Sirouyan, arquitecte i membre de l’Associació Cultural Armènia Barcelona. 
Modera Ghassam Saliba, president de l’Associació. 
Entrada lliure, aforament limitat 
Organitza: Associació Catalunya-Líban 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA “THE BEATLES, UNA LLEGENDA DE LA MÚSICA MODERNA”: “LES MILLORS CANÇONS 
GUIADES I COMENTADES” 
19 h 
En aquesta tercera i última conferència, tindrem l’oportunitat d’endinsar-nos en les seves millors cançons 
sabent per què i com les van compondre. A més d’emocionar-nos, les entendrem. Sentirem The Beatles 
com mai els hem escoltat. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Aforament limitat, cal reserva prèvia a http://ow.ly/WhEM50GKgwF 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“HOW TO BUILD A FENCE” 
De l’11 de novembre al 22 de gener. Inauguració el dijous 11 de novembre, a les 20 h 
És un treball que parteix de la recopilació d’imatges de Google Street View als voltants del camp de 
refugiats de Calais (França): “Vull reflexionar sobre la representació dels refugiats als mitjans de 
comunicació i la tanca com a element delimitador que condiciona la vida dels habitants del campament”. 
Treball guardonat amb la Beca del 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté: http://ow.ly/nmWM50GK93T 
A càrrec d’Andrés Solla 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“COM UN PETÓ AL COR” 
De l’11 de novembre al 22 de gener. Inauguració el dijous 11 de novembre, a les 20 h 
“A partir de les imatges felices de l’àlbum familiar, afronto una narració basada en la por, la vergonya i la 
culpa. Em centro en la violència de gènere i en els abusos que es realitzen en l’espai privat, la llar, i en el 
silenci que comporta viure-hi.” 
Treball guardonat com a Accèssit del 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté: http://ow.ly/nmWM50GK93T 
A càrrec de Laura Rabadán Tomàs 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 

http://ow.ly/WhEM50GKgwF
http://ow.ly/nmWM50GK93T
http://ow.ly/nmWM50GK93T


“PERQUÈ NO HO OBLIDEM (FORATS DE BALA)” 
Del 13 al 30 de novembre. Presentació a càrrec de l’autor i visita guiada el 18 de novembre a les 18 h 
Fotografies de Moe Shamseddyne 
Organitza: Associació Catalunya – Líban  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“MOVER UN CUERPO” 
Fins al 27 de novembre 
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 
 
“EL QUE NO VEIEM, NO EXISTEIX” 
Fins al 27 de novembre 
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 
 
“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” 
Fins 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 
 
“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  



“8 PASSOS D’EMPODERA, CONTRA L’ABÚS SEXUAL INFANTIL” 
Fins al 26 de novembre 
Presentació de la Guia bàsica de 8 Passos d’Empodera, una eina de prevenció de l’abús sexual infantil10. 
Elaborada I editada per l’Associació El mundo de los ASI. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“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 
 
“DONES REFERENTS ARREU DEL MON” 
Fins al 30 de novembre 
Organitza: Grup Motor Gènere i Feminismes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“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 
  
Activitats periòdiques 
 
RENOVA LA TEVA ROBA  
Us convidem a sumar-vos a aquesta iniciativa de ciutat per fomentar el consum responsable. Si porteu 
peces de roba que ja no utilitzeu però que estan en bon estat, les podreu bescanviar per d’altres! 

- Casal de Barri Torre Baró (av. Escolapi Càncer, 5) i Casal de Barri Vallbona (c. Oristà, 8): recollida de 
roba del 8 al 17 de novembre, de dilluns a divendres. A Torre Baró, de 9.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 
h. A Vallbona, de 17 a 20.30 h. Intercanvi de roba el 18 de novembre a Vallbona, de 17 a 20.30 h. 

- Castell de Torre Baró (ctra. Alta de les Roquetes, 309-311): recollida de roba del 15 al 26 de 
novembre, intercanvi de roba el 27 i 28 de novembre. De dilluns a divendres, de 10 a 13 h; 
dissabtes de 10 a 17 h; diumenges de 10 a 14 h. 

Normes de funcionament i més informació a http://ow.ly/chvp50GK9HE 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola de bressol Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 anys 
acompanyats) 

- 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/chvp50GK9HE


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 

http://ow.ly/SGO850Grerg

