
Activitats del 21 al 27 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 21 
 
TALLER FAMILIAR “CONSTRUÏM L’OCELL DELS AGRAÏMENTS” 
17 h 
Comencem l’any agraint i valorant les coses bones amb aquest taller per a tota la família. 
Organitza: ProspeArte. Col·labora: Animacción 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
KASAL EN FAMÍLIA: JOCS DE TAULA 
De 17.30 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia a través de Whatsapp al 693 23 77 63 o al 691 90 29 77, indicant el teu nom i el del 
nen o nens que t’acompanyen, i un telèfon de contacte. Màxim un adult per infant 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “LA MÀGIA DELS FOTOGRAMES” 
De 18 a 19.30 h 
Ens endinsarem al laboratori, un món màgic on cal estar a les fosques només amb llum vermella. 
Aprendrem a crear una fotografia des de 0, en blanc i negre, situant objectes sobre el paper fotogràfic. 
Podeu portar els objectes que vulgueu, depenent de la seva opacitat i textura veurem diferents resultats. 
Cal portar una bata. 
A càrrec de Jovan Horvath 
Per a nens/es de 7 a 12 anys 
Preu: 6 euros. Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TIGVENDRES: ESPECTACLE D’IMPROVISACIÓ AMB INSÍTU 
18.30 h 
InSíTu ens porta als TiGvendres del Ton i Guida el seu espectacle d’improvisació, on cada representació ens 
brinda l’oportunitat de gaudir de les rialles, emocions i bogeries improvisades “insitu”. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia, presencial o a info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA “BARUC” 
18.30 h 
Baruc, un millennial barceloní, pateix un cop dur quan ha de treballar per proporcionar-se suport i sostre, 
treballant en una fàbrica d'embotits i mudant-se a un barri perifèric on fa amistat amb un peculiar 
professor de filosofia que està duent a terme un polèmic experiment social entre les masses de turistes. 
A càrrec de l’autor, Guillem Borrero 
Entrada lliure, aforament limitat 
Amb la col·laboració del Grup d’Història Nou Barris – Can Basté 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
CONCERT DE RUMBA CATALANA 
18.30 h 
A càrrec de l’Associació Carabutsí l’EcoMuseu Urbà Gitano de Barcelona 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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PROJECCIÓ CINEFÒRUM JOVE: “FATIMA”, “HELEN” I “AMINATA” 
19 h    
Fatima, Helen i Aminata són tres curtmetratges sorgits d’Horagai, un taller de cinema per a joves de 16 a 
18 anys. En el cinefòrum parlarem amb els autors i autores d’aquesta trilogia sobre com tractar temes com 
el racisme, la desigualtat, la tutela i la vulnerabilitat des de la creativitat i l’experimentació tècnica. 
A càrrec de l’equip de realització de les pel·lícules i La Selva, Ecosistema Creatiu 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a http://ow.ly/GofP50Hy0PR    
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONVERSES EN XARXA: “FEMINISMES EN CULTURES ARABITZADES” 
19 h 
Parlarem de com afecta a la vida de les dones el patriarcat arrelat en algunes societats islamitzades i la 
seva diàspora.  
Amb la participació de l’escriptora Mimunt Hamido Yahia i una representant de la Plataforma Azadi 
Activitat en línia publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/gUg350HyH0S 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
 
NIT DE JAZZ: “SECRET EXPERIMENTS” I “POL PRATS QUARTET + ELISENDA JULIÀ” 
Concert doble de músiques d’arrel afroamericana, amb les actuacions de: 

- 21 h Secret Experiments. Trio barceloní que, com bé diu el seu nom, experimenta amb el hip hop i 
la música negra 

- 23 h Pol Prats Quartet + Elisenda Julià. Aquesta banda ens presenta amb el seu directe un tribut 
fresc i elegant en una revisió pròpia dels estàndards de jazz, swing i blues 

Entrada gratuïta fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 22 
 
TALLER FAMILIAR “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES!” 
De 10 a 12 h 
Heu utilitzat mai una tauleta per interactuar amb el medi i conèixer les seves característiques? 
Aprendrem aspectes sobre natura, història i cultura fent un itinerari pels voltants del castell i superant 
petits reptes digitals en família.  
Per a infants de 10 a 14 anys 
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 
 
URBAN SKETCHING: “CAFETERES I TETERES” 
D’11 a 13 h 
Objectes a la cuina. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web del Centre Cívic 
Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/25217/cicle-urban-sketching-  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
FOTO CLUB +DEFOTO2021: PRESENTACIÓ DE L’EDITORIAL POLVORA 
17 h 
Mostra i venda de les publicacions d’aquesta nova editorial. Presentació de l’Editorial POLVORA a les 18 h. 
Es tracta d’una editorial de fotografia i altres artefactes. Procés de creació compartit. Tirades reduïdes a 
preus assequibles. Emporta’t una publicació i fes possible la següent. 
Activitat gratuïta, no cal reserva prèvia 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL “TROBEM-NOS”: CONCERT “CAMINO SUREL”  
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Aquest cantautor argentí ens presentarà cançons del seu repertori que beuen del folklore de la seva terra 
amb un alt contingut poètic. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ESPECTACLE DE TITELLES PER A ADULTS “CRISTOBITAS” 
20 h 
Un show promiscu i popular, subjecte a la improvisació i l'antull dels nostres capritxosos esperits. 
A càrrec de la companyia Títeres Desde Abajo 
Entrada lliure fins a completar aforament. 
Les portes s'obriran quinze minuts abans de l'espectacle. Una vegada començat, no s’hi podrà accedir. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dilluns 24 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
A càrrec d’Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 25 
 
TALLER “EL GRAN CIRC”: SESSIÓ DE PROVA 
De 10 a 11.30 h 
“El gran circ” és un taller de circ per a majors de 60 anys, dividit en catorze sessions del 8 de febrer al 20 de 
maig, que se celebrarà a l’Ateneu Popular Nou Barris. 
Gratuït 
Inscripcions al Punt Òmnia Verdun (tel. 93 350 09 15), l’Ateneu Popular Nou Barris (tel. 93 350 94 75) i el 
Casal de Gent Gran Roquetes (tel. 93 353 48 92) 
Organitzen: Ateneu Popular Nou Barris, Pla Comunitari Verdum, Pla Comunitari Roquetes, ASPB 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “PETITA I GRAN JANE GODALL” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. En aquesta ocasió, 
coneixerem aquesta primatòloga i experimentarem amb l’ou irrompible 
A càrrec de Luciferases 
Per a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
PROJECTE WET: ”L’AIGUA, UN BE ESCÀS” 
17.30 h 
Breu visita guiada a la Casa de l’Aigua, i jocs per conèixer aspectes sobre l’aigua, procedència, 
disponibilitat, consum i l’ús que fem els humans d’aquest recurs escàs i indispensable. 
A càrrec de Marta Romeu 
Per a infants i joves 
Gratuït, places limitades. Cal inscripció prèvia a casadelaiguadt8@gmail.com o al tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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EL DOCUMENTAL DEL MES: “ARICA” 
18.30 h 
Direcció: Lars Edman i William Johansson Kalén; 95 minuts; VO: castellà, suec i anglès; subtítols en català. 
Una història d’investigació impactant sobre l’abocament il·legal de residus tòxics a la ciutat xilena d’Arica. 
Bebès amb malformacions, càncers, avortaments no desitjats... les conseqüències van ser terribles per als 
habitants d’Arica, però ningú no vol assumir responsabilitats.  
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Més informació a http://ow.ly/hJK150HyM9c 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 26 
 
SENDERISME PER A GENT GRAN: PARC NATURAL DEL GARRAF 
Sortida entre 8.30 i 9 h (segons sortida). Arribada entre 16 i 16.30 h (segons sortida) 
Recorregut apte per a tothom. Trasllat en autocar. 
Activitat per a persones de 60 anys o més, o prejubilades majors de 55 anys. Cal residir a Nou Barris. 
Inscripcions presencialment o per telèfon als casals municipals de gent gran del districte. 
Més informació: http://ow.ly/BHRH50Gvm24 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Punt de trobada: pl. de la República 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 10.30 a 12.30 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. Beret, 83 
 
CINECLUB VERDUM: PROJECCIÓ DE “MAMMA MIA!” 
16.30 h 
Pel·lícula musical amb cançons de la banda ABBA, protagonitzada per Meryl Streep. 
Entrada lliure 
Organitzen: Pla Comunitari Verdum, Accions Fem 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B  
 
ACTIVITAT INFANTIL “CONSTRUÏM JUGANT” 
De 17 a 19 h 
Lectura del conte de temporada i activitat plàstica dirigida a nenes i famílies. En aquesta ocasió, 
experimentarem amb els colors i les formes creant el nostre propi món i les seves diferents possibilitats. 
Material: papers de colors, pintures, retoladors i cola. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
LLETRA PETITA: “EL SENYOR BORRA A LA BIBLIOTECA” 
17.30 h 
El senyor Borra ha estat voltant arreu del món amb les seves històries. Ara decideix anar la biblioteca i, un 
cop allà, ens proposa endinsar-nos amb ell en el meravellós univers dels contes i els llibres.  
A càrrec de Micro Troupe 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: telèfon 93 291 48 50, b.barcelona.nb@diba.cat   
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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INAUGURACIÓ DE LA RUTA GASTRONÒMICA “TAPA’S 08042” 
De 18 a 21 h 
Amb actuacions musicals en diversos bars de la ruta. 
A la ruta hi participen els establiments Bartolo, Zombie Lounge Bar, El Celler de la Roma, Bona Tapa, Can 
Magí Nou Bar, Tío Pepe i Musgaña, on cada dimecres s’hi oferirà pintxo + quinto o canya per 2,50 €.   
Col·labora: la Masia de la Guineueta 
 
Dijous 27 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 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. Beret, 83 
 
CICLE DE CONCERTS “MÚSICA Z”: QUINTET DE VENT “BÒREAS ENSEMBLE” 
18 h 
Cicle que acosta el talent de l’alumnat de les escoles superiors de música de Barcelona a tota la ciutadania. 
Bòreas Ensemble està format per alumnes dels Estudis Superiors en Interpretació de Música Clàssica i 
Contemporània, del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu, sota el mestratge i el consell del 
clarinetista Isaac Rodríguez. 
Programa de la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona, col·labora la Fundació Conservatori Liceu. 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o a info.cctorrellobeta@esport3.org  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
T’INTERESSA: “LA IMPORTÀNCIA DE LA BIODIVERSITAT DAVANT LES PANDÈMIES” 
18.30 h 
No són les malalties les que es transmeten, són els virus, els paràsits, els bacteris i això implica entendre la 
biologia, l’ecologia i l’evolució d’aquests organismes. 
A càrrec de Roberto Torres (La ciència al teu món) 
Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA “LES GRANS OBRES DE LA MÚSICA CLÀSSICA GUIADES I COMENTADES I” 
19 h  
Els assistents i assistentes aprendran a fer una crítica musical de les obres escoltades. En aquesta sessió 
comentarem “Les quatre estacions”, d’A. Vivaldi; “Tots vindran de Saba” (cantata), de J. S. Bach, i “Lascia 
ch’io pianga” (ària), de F. Händel. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a http://ow.ly/8qZo50HyOaH   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“VERDADES INCÓMODAS” 
Fins al 31 de gener 
Al món, a les notícies o fins i tot al costat de casa teva. Problemes invisibles, que s’escombren sota la catifa 
perquè és molt més fàcil viure en la ignorància. Aquesta exposició rescata alguns d’aquests tabús, i els 
mostra de la manera més visceral i real, perquè no s’ignorin mai més. 
A càrrec de Naiara Rodríguez 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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“UNA VENTANITA DE MÉXICO EN BCN” 
Fins al 31 de gener. Presentació i xerrada explicativa de l'exposició el dimecres 26 de gener, a les 19 h. 
Mostra d'artistes mexicans que treballen per la visibilització de la seva obra mitjançant la producció i 
difusió als carrers i de mà en mà. 
Artistes: Astrid Chavarría (Cliteraria), fotografies, i Huitzitzilli Flores (Avión de papel), làmines i pintures. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“EL CANVI NO ESTÀ TAN LLUNY” 
Del 24 de gener al 12 de febrer 
L’alumnat de 3r ESO de l’Institut Flos i Calcat ha estudiat com ens afecta el canvi climàtic actualment i quin 
futur ens espera i ens ho exposa en format pòster i vídeo. L’extinció d’espècies i els fenòmens 
meteorològics extrems ja són molt a prop. Els bons hàbits són clau per començar a buscar una solució. 
A càrrec de l’alumnat de l’Institut Flos i Calcat 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“HOW TO BUILD A FENCE” 
Fins al 22 de gener 
“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” 
Fins al 22 de gener 
“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 
 
“ADMIRA, MIRADA I DRAMA” 
Fins al 30 de gener 
El temps s’atura durant la creació artística. Aquesta mostra és un intent de representar el pas del temps 
amb unes pintures atemporals, sovint al voltant de col·lectius vulnerables, que desprenen una essència 
melangiosa. 
A càrrec d’Elsa Nattorio 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“RUMBA CATALANA” 
Fins a l’11 de febrer. Presentació el divendres 21 de gener a les 18.30 h, amb actuació de rumba catalana. 
La Rumba Catalana és un art que beu del talent i la tradició de la comunitat gitana catalana nascut als anys 
50 i que esclata al món discogràfic als anys 60. I res millor que conèixer aquesta història de la Rumba des 
de dins de la comunitat gitana que la va crear: a través de les fotos fetes pels mateixos gitanos i gitanes. 
A càrrec de l’Associació Carabutsí  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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Activitats periòdiques 
 
26è CIRC D’HIVERN: “SOTRAC” 
Prorrogat fins al 30 de gener! Amb funcions els divendres, dissabtes i diumenges. 
Risc, humor i crítica per a parlar de situacions quotidianes que ens porten a llocs imprevisibles. 
Clown, cèrcol aeri, trapezi, perxa xinesa i dansa. Anuncis, música i proeses físiques. Un Circ d’Hivern on 
volem riure sense renunciar a reflexionar sobre la societat i les problemàtiques del moment. 
Dirigit per Raül Garcia, amb Sarah Anglada, Lara Renard, Matias Paul, Maria Solà i Mariano Rocco. 
Preu: 12,80 €. Persones aturades: 10,30 €. Menors de 14 anys: 6,80 € 
Més informació i reserva d’entrades a https://ateneu9b.net/noticies/sotrac  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
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 

 
Concursos i convocatòries 
 
CONCURS DE FOTOGRAFIA “COM VEUS L’ALCOHOL?” 
Fins al 18 de febrer 
El present concurs s’engloba dins d’una intervenció comunitària dissenyada pel grup AcciOH (Acció 
Comunitària per reduir el Consum problemàtic d’alcohol) dirigida a prevenir i reduir el consum d’alcohol 
problemàtic als barris del Turó de la Peira i Can Peguera. 
L’objectiu del concurs és afavorir el pensament crític de les joves i la gent gran respecte el consum 
d’alcohol i dels elements del seu entorn que els inciten a beure, des de les diferents mirades generacionals.  
Tres categories: adolescents (de 14 a 18 anys), joves (de 19 a 35 anys) i gent gran (majors de 60 anys). 
Primer premi de 100 € per gastar en establiments del barri. 
Més informació i bases del concurs: http://ow.ly/SSkj50HxZoN 
Organitzen: Espai Jove Les Basses, Punt InfoJove Nou Barris, ASPB, SICEP, Centre Cívic Can Basté 
 
34è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 3 d’abril  
Convocatòria oberta a persones majors de 16 anys. Modalitats: narrativa, poesia i relat curt d’humor en 
llengua catalana i llengua castellana i relat fantàstic. S’incorpora una modalitat que anirà variant en cada 
edició. Enguany aquesta modalitat serà MICRORELATS, tant en català com en castellà. 
El premi al treball guanyador serà un lot de llibres, valorat en 100 € 
Lliurament de treballs presencialment o a concursliteraridenoubarris@gmail.com, fins al 3 d’abril.  
Més informació i bases del concurs: http://ow.ly/sL2P50HtypP  
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
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CONCURS DE MICRORELATS I POESIA CURTA 
Fins al 15 de març 
Aquest any, com a novetat, la convocatòria també inclou la categoria de poesia curta. 
Participants a partir de 16 anys. 
Els treballs han d’enviar-se en format text (sense cap imatge) al correu dinamitzacio@casalprospe.org  
Premis: primer premi: 100 €; segon premi: 75 €; tercer premi: 50 €. 
Bases del concurs a https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-i-poesia-curta 
Organitza: Comissió literària del Casal de Barri Prosperitat 
 
CONVOCATÒRIA “11a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Fins al 19 de febrer 
Un any més convidem les dones de Nou Barris i de la resta de la ciutat a expressar-se a través de l’art, per 
visibilitzar les seves històries, sentiments  o experiències. Enguany la Mostra, vinculada a la Quinzena de les 
Dones, estarà dedicada al tema “Feminitats. Noves formes de ser i sentir-se dones”. 
Si feu pintura, fotografia, dibuix o il·lustració i esteu interessades en participar, podeu enviar un mail 
a mda.enfemeni@gmail.com fins al 19 de febrer. 
Bases completes i més informació: http://ow.ly/kQSs50Hi9Jb   
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
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