
Activitats del 28 de gener al 3 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 28 
 
KASAL EN FAMÍLIA: TARDA ARTÍSTICA 
De 17.30 a 19.30 h 
Us convidem a crear una obra d’art en família, tindreu a la vostra disposició tot tipus de materials per 
deixar volar la imaginació i crear quelcom meravellós. 
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. Biure, 1 
 
CINEFÒRUM: “REBELDE SIN CAUSA” 
18 h 
Los Angeles, 1955. Jim és un jove subversiu que és arrestat per causar danys a la propietat. La tragèdia es 
presenta quan aquest adolescent problemàtic es troba amb uns nois angoixats d’uns pares irresponsables i 
les aliances, conflictes i disputes per qüestions territorials i amoroses es deslliguen entre ells. 
Després de la projecció comentarem i compartirem les impressions que ens ha provocat la pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
XERRADA “LA PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES” 
De 18 a 20 h 
Coneixerem recursos per prevenir els abusos i protegir als nostres infants. 
A càrrec de la Fundació Vicki Bernadet 
Públic adult 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a info@pcverdum.org  
Organitza: Pla Comunitari Verdum 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
CONCERT “JON ANTON” 
19 h   
Nascut a Bilbao, Jon Anton és un compositor especialitzat en música minimalista. El seu viatge musical 
comença tocant la guitarra, per a anys més tard descobrir la seva passió pel piano gràcies a Philip Glass i 
Steve Reich, dues grans figures que l’ajudarien a donar forma al seu gust compositiu. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, més informació i reservers a https://canverdaguer.com/concert-jon-anton/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESCENA OBERTA: TEATRE “...Y LOS ENTREMESES, SE VUELVAN MOJIGANGAS” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Aquesta obra és la unió de dos entremesos i una farsa, peces clàssiques del repertori dels corrals de 
comèdies: El viejo celoso de Miguel de Cervantes i El retrato vivo d’Agustín Moreto, totes dues tenen com 
a assumpte el càstig de la gelosia mitjançant la burla. 
A càrrec de la cia. Nivel 5. Direcció: Salvador García 
Espectacle en castellà 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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ESPECTACLE DE PLAYBACK “DEDICADO A...” 
19 h 
A càrrec del grup de playback del Casal de Barri Prosperitat 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CINEMA “EL GENERADOR”: PELI SURPRISE 
20 h 
Ni nosaltres sabem quina peli passarem, t’arrisques? 
Activitat per a majors de 18 anys 
Entrada gratuïta 
No cal inscripció prèvia 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERT ROCK’N’ROLL 
22 h 
Amb els grups “Dosis” i “Perrø” 
Entrada gratuïta 
Organitza: BarTolo Guineueta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dissabte 29 
 
PROSPEIGLÚ ‘22 
9 h 
Torna el torneig d’hivern de vòlei 4x4 de la Prospe! 
Cost de la inscripció: 20 € per equip.  
Places limitades. Podeu inscriure els vostres equips al Casal de Barri o al Casal de Joves de Prosperitat 
Organitzen: Poliesportiu Valldaura, Prospe Beach, Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Prosperitat, 
Ràdio Linea IV, Ràcord 
Poliesportiu Valldaura, c. Baltasar Gracián, 9 
 
COLLSEROLA. CUIDEM EL PARC NATURAL DEL COSTAT DE CASA 
De 10 a 13 h 
Sortida matinal de voluntariat al Parc de Collserola. Recuperació del torrent de Canyelles, amb eliminació 
d’espècies exòtiques invasores. Acció de participació del Parc Natural de Collserola. 
Per a majors de 18 anys 
Places limitades, cal inscripció prèvia a casadelaiguadt8@gmail.com o al tel. 93 463 77 71 
Organitzen: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, Castell de Torre Baró, Parc de Collserola 
 
CONTES A CAU D’ORELLA: “ANEM A CAÇAR UN ÓS” 
12 h 
Sessió dedicada al moviment lliure. Trobades mensuals amb famílies del barri per tractar diversos temes 
relacionats amb la criança dels infants. 
Adreçat a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys 
En col·laboració amb l’Espai Familiar Verdum  
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
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PANTALLA BARCELONA: “UNA MUJER FANTÁSTICA” 
18 h 
Direcció: Sebastián Lelio; 2017; 104 minuts 
Marina és una jove cambrera i aspirant a cantant; Orlando és propietari d’una impremta. Tots dos 
planegen un futur junts. Quan Orlando mor sobtadament, la Marina es veu obligada a enfrontar-se a la 
seva família ia la societat per demostrar què és: una dona complexa, forta, honesta… fantàstica. 
No recomanada per a menors de 12 anys 
Entrada gratuïta  
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/ngUq50HFnzc   
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
DISSABTES FAMILIARS: “UN CONCERT MÀGIC” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Fins al moment ningú s’havia atrevit a mostrar el poder màgic de la música. Les notes musicals volaran des 
del Clariphone creant efectes increïbles a la velocitat del so amb cartes, monedes o pomes.  
A càrrec de Pablo Superstar 
Per a públic familiar amb infants a partir de 4 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “#STOPBULLYING” 
18.30 h  
Abordarem l’assetjament escolar; causes, conseqüències i vies de suport social que s’estan generant en 
l’actualitat a manera de prevenció i eradicació. Coneix els protocols que han d’estar instaurats en els 
centres en aquests casos i què fer en cas de sofrir bullying o si coneixes algú que en pateixi.  
Adreçada a nenes, nens, adolescents, mares, pares, educadors/es i tota persona interessada en el tema. 
A càrrec de Naiara Rodríguez, formada en prevenció i detecció en casos de bullying i/o fracàs escolar  
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a http://ow.ly/C5mV50HFp19   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEATRE: “MOSAIC” 
19 h 
Aquesta és una obra de ficció. Però basada en uns fets del dia 26 d’abril del 2021, quan els veïns del barri 
de Sant Martí van aturar la destrucció d’un mosaic al passatge d’Arriassa, fet per l’artesà Armand Olivé 
Milian als anys 60. 
A càrrec del grup XIC, arts escèniques comunitàries 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Més informació i reserva d’entrades: http://ow.ly/JJPM50HFp8S 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CONCERT KILÒMETRE ZERO: CRAZY BLUES BAND + PEZ ROJO 
Posem en marxa una nova línia de concerts, els Kilòmetre Zero, centrats en les bandes del barri i rodalies. 

- 21 h Crazy Blues Band és un projecte dels guitarristes Pepe J. Gómez i Rai Jiménez: una proposta 
innovadora, eclèctica, fresca i plena del vell blues. El repertori està format per composicions 
pròpies que abasten diversos estils, on la improvisació és l'ànima que dona carisma a cada concert 

- 23 h Pez Rojo és una banda de postrock amb influències del rock dels 70, el rock progressiu i el 
postpunk. Les lletres són en castellà i tracten sobre el que tenim al voltant i el que ens passa pel cap 

Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a la secretaria del Casal (de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 
a 20 h), o enviant un correu electrònic a info@casalprospe.org 
Els concerts seran amb el públic assegut. A la sala d'actes no es podrà consumir menjar ni beguda. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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Diumenge 30 
 
DIA MUNDIAL DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL: SORTIDA GUIADA “CANVI CLIMÀTIC” 
De 10 a 12 h 
Recorregut per esbrinar com està canviant el clima al nostre voltant i per analitzar alguns dels seus efectes 
principals a través de l’observació de l’entorn i el paisatge. 
Activitat gratuïta  
Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
DIUMENGES SOBRE RODES: PATINEM JUNTES! 
De 10.30 a 12.30 h 
Activitat oberta a tothom 
Organitza: Servei de Dinamització i Mediació de la zona esportiva Zona Nord 
Campillo de la Virgen 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Jovenívola de Sabadell 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
CONCERT DE ROCK: “STRAPERLO BAND” 
De 12 a 14 h 
Straperlo Band és un grup de veterans de Nou Barris, veïns de la Trinitat Nova, que han viscut el pop-rock 
dels 80 i els 90 i fan cançons que us transportaran a aquesta època. El repertori és de temes propis. 
Concert a l’aire lliure 
Gratuït, cal inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
Dilluns 31 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “POSA’T A PROVA AMB L’STEAM” 
Dies 31 de gener i 7 de febrer, de 17.30 a 19 h 
Farem moltes proves d’enginy, lògica i matemàtiques, haurem de superar reptes i desafiaments de manera 
cooperativa. En aquells reptes o proves més complicats obtindrem una recompensa, un líquid que haurem 
d’utilitzar a l’última prova i demostrar les nostres habilitats científiques. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/tQkL50HFpXQ 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “ANNA’S EXTRAORDINARY EXPERIMENTS WITH WEATHER” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere.  
A càrrec de 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 
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Dimarts 1 
 
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 Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
CICLE SATÍRIC: XERRADA “SÀTIRA PER LA SALUT (O FEM LA REVOLUCIÓ?)” 
18 h 
Des d’èpoques ancestrals, l’ésser humà s’ha regit per un calendari amb moments festius, de disbauxa i 
transgressió, en què tot s’hi val... o no? És en aquesta estreta línia on apareix l’enginy de la sàtira, una de 
les eines més potents que la societat ha tingut i tindrà a l’hora de dir-li al poder allò que pensa. 
A càrrec d’Enric Miró 
Aforament limitat. Reserva prèvia: tel. 93 354 87 21, info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
XERRADA “CONEIX ELS DETALLS DE LES TEVES NÒMINES I CONTRACTES” 
18.30 h 
Desglossarem les diferents parts que componen una nòmina i un contracte. Aprendrem a llegir els 
elements clau, els tipus de contracte més comuns, l’estructura bàsica salarial. Vine i resol els teus dubtes!  
A càrrec del Punt de Defensa de Drets Laborals de Nou Barris 
Cal inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
Dimecres 2 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “ROSALIND FRANKLIN, EL SECRET DE LA VIDA” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. En aquesta sessió 
experimentarem amb l’ADN. 
Adreçat a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
Dijous 3 
 
LLIBRES A ESCENA: “MONSTRES” 
17.30 h 
Obrirem la maleta més terrorífica i aconseguirem poder perdre la por acompanyats de la seva màgia, amb 
els contes “Allà on viuen els monstres”, “Laura té por”, “Hi ha un ós sota l’escala”, “En Pere sense por” i “El 
monstre de colors” 
A càrrec de Georgina Yebra 
Infants a partir de 4 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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TALLER “MEMÒRIES COMPARTIDES” 
18 h 
Proposem la construcció d'un espai en el que, a partir de les memòries i històries individuals, podem 
reconèixer-nos com a part d'una memòria col·lectiva. Demanem als assistents que portin un objecte amb 
memòria, que es relacioni amb la història de cadascú: fotos, records, cartes, foto de l'objecte, etc. 
A càrrec de Laura Benadiba, historiadora i especialista en metodologia de la Història Oral 
Aforament limitat, cal reserva prèvia a http://ow.ly/NgOM50HFwFI   
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “IMHOTEP, L’INVENTOR DE LA PIRÀMIDE” 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Emissió en directe a la pàgina web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/  
Qui va ser realment l’artífex de la piràmide esgraonada de Djoser a Saqqara? Ens aproparem a la 
vida d’Imhotep, visir, sacerdot, arquitecte, metge, savi i… déu dels antics egipcis. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“DESCOBRINT ELS BARRIS” 
Fins al 25 de febrer 
Els residents del nou Centre Residencial Viladrosa, per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i 
necessitat de suport extens, han creat pintures vinculades a l’entorn del que representa el barri per a ells: 
els carrer, parcs, instal·lacions, moments i veïns i veïnes que configuren la seva realitat actual.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4  
 
“CARTELLS I DIBUIXOS DEL “ZEJU”” 
Del 27 de gener al 24 de febrer. Inauguració el dijous 27 de gener, a les 19 h 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric, Via Favència, 288-A 
 
“CU-CUT! SÀTIRA POLÍTICA EN TEMPS TRASBALSATS 1902 – 1912” 
De l’1 al 28 de febrer. Presentació el dilluns 7 de febrer a les 18 h, amb Jaume Capdevila “Kap” 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “OUR GARDEN” 
Del 3 de febrer al 19 de març. Inauguració el dijous 3 de febrer, a les 20 h 
Al llarg de dotze anys, l’autor ha portat a terme un diari fotogràfic en el qual ha plasmat el creixement dels 
seus fills. Després de tots aquests anys visitant i observant tota mena de jardins, fotografiant-hi la seva 
família, “Our Garden” desplega la gran metàfora darrere aquest projecte. El creixement, el cicle de la vida, 
sembrar, esperar i brotar... són processos que es donen en la formació tant d’una família com d’un jardí. 
Fotografies a càrrec de Román Yñán 
Organitza: Centres Cívics de Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“SEHNSUCHT” 
A partir del 3 de febrer. Inauguració el dijous 3 de febrer, a les 20 h 
Projecte fotogràfic col·lectiu per reflexionar sobre l’estat d’ànim de moltes persones durant el confinament 
de principis del 2020, que va canviar la nostra vida de forma inesperada i brusca. El seu objectiu és superar, 
expressant-nos, aquestes circumstàncies inèdites que seguim travessant simultàniament a tot el món. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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“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 
 
“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 
 
“UNA VENTANITA DE MÉXICO EN BCN” 
Fins al 31 de gener 
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” 
Fins 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 
 
“RUMBA CATALANA” 
Fins a l’11 de febrer 
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 
  
Activitats periòdiques 
 
26è CIRC D’HIVERN: “SOTRAC” 
Últimes funcions el divendres 28 (20 h), dissabte 29 (12 i 20 h) i diumenge 30 de gener (12 i 18 h). 
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 
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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 
 
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 
 
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 
 
CONVOCATÒRIA “11a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Fins al 19 de febrer 
Convidem les dones de Nou Barris i la resta de la ciutat a expressar-se a través de l’art, per visibilitzar les 
seves històries o sentiments entorn 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 
 
CONCURS DE MICRORELATS I POESIA CURTA 
Fins al 15 de març 
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 
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