
Activitats del 4 al 10 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 4 
 
TALLER FAMILIAR “MÀSCARES DE CARNESTOLTES” 
17 h 
Escalfem motors per al Carnaval amb aquesta activitat per a tota la família! 
Activitat gratuïta 
Organitza: comissió artística del Casal. Col·labora: Animacción 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
KASAL EN FAMÍLIA: PEL·LÍCULA FAMILIAR 
De 17.30 a 19.30 h 
Espai gratuït on poder passar temps de qualitat en família  
Per a famílies amb infants de 4 a 12 anys 
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 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “¡LO VAMOS A BORDAR!” 
De 18 a 19.30 h 
Aprendrem les puntades bàsiques del brodat per portar a la tela o al paper les nostres creacions. Serà com 
pintar amb fils de colors i descobrirem que és una activitat relaxant i molt creativa! 
A càrrec de Cèlia Verdugo 
Per a nens/es de 6 a 9 anys 
Preu: 6 € (material inclòs) 
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERT DE ROCK AMB “21 BLACKJACK” 
18.30 h 
Banda de clàssics del rock, formada per quatre músics amb una àmplia trajectòria musical plena de gires 
nacionals i internacionals. Aterra a l’escenari del Ton i Guida amb un repertori molt treballat de covers del 
rock, estudiat i dissenyat perquè l’espectacle no decaigui en cap moment. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Reserva prèvia: tel. 93 354 87 21, info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CINEMA – PANTALLA BARCELONA: “LA HIJA DE UN LADRÓN” 
19 h 
Directora: Belén Funes. Any: 2019. Durada: 102 minuts. Rodada en diverses localitzacions de la Zona Nord. 
La Sara ha estat sola tota la seva vida. Té 22 anys i un nadó; el seu desig és formar una família al costat del 
seu germà petit i el pare del seu fill, en Dani. El seu pare, Manuel, després d’anys d’absència i en sortir de 
la presó, decideix reaparèixer a les seves vides. La Sara sap que ell és el principal obstacle en els seus plans 
i pren una decisió difícil: allunyar-lo d’ella i del seu germà. 
Recomanada per a majors de 12 anys 
Entrada gratuïta.  
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/qwll50HLqLx   
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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CONCERT DE METAL 
22 h 
Amb les actuacions de “Geeks with Charvels” i “Oopart” 
Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dissabte 5 
 
TALLER FAMILIAR “BARCELONA CANVIANT” 
De 10 a 12 h 
Com canvien les ciutats amb el temps? Quins són els esdeveniments que han transformat Barcelona al llarg 
dels anys? Aprendrem com s’ha anat dibuixant la ciutat que coneixem avui en dia tot jugant amb un 
trencaclosques gegant.  
Per a infants de 8 a 10 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 
 
CELEBRACIÓ DE L’ANY NOU XINÈS 

- 11.30 h Cercavila pels comerços de la Via Júlia amb dansa de Dracs 
- 12 h Actuacions a la marquesina de Via Júlia 

Organitzen: Associació Amanecer, Eix Nou Barris. Col·laboren: Grup de Foc de Nou Barris, Districte de Nou 
Barris, El Comerç de Nou Barris es mou 
 
VERMUTSICAL AMB “MALAMARA”  
13 h 
Malamara és un grup de rap i dub format per Sandro Malandro i Marabino, germans de diferent mare 
connectats a la ciutat de Barcelona cap a l'any 2014. Música combativa al servei de la transformació social. 
Ara mateix preparen el que serà el seu tercer treball de llarga durada, Salto cuántico. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Rudas Sobirania Alimentària 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FAMILIARTS: CONTACONTES TEATRALITZAT “NINOTS” 
18 h 
Us imagineu un conta-contes on la lectura de contes es fa pràcticament impossible per la interrupció 
constant d’uns imprevisibles personatges? Els ninots ens explicaran les seves missions i ens faran 
reflexionar sobre les nostres accions quotidianes envers les problemàtiques ambientals de l’entorn proper. 
A càrrec de Fundació El Milà 
Adreçat a infants a partir de 5 anys acompanyats d’una persona adulta 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia presencial o a http://ow.ly/s84N50HLrih 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TEATRE: “DIA 016” 
18.30 h 
Mentre les estadístiques segueixen augmentant i la justícia sembla ser cega i sorda, una trucada al 016, 
telèfon d’atenció a la persones víctimes de violència masclista, serà el punt de partida d’històries reals, que 
pocs s’atreveixen a explicar. Una crida a prendre consciència, trencar el silenci i no mirar al costat.  
A càrrec de 8Temps 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, més informació i reserves a https://canverdaguer.com/teatre-dia-016/   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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CICLE SOMRIURE: “IMPRODERADAS CLUB” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Les reines de la improvisació a Barcelona aterren per oferir aquest espectacle dinàmic, fresc i divertit. Un 
show femení amb molt art i salero per a tots els públics. 
A càrrec d’Improderadas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURA – TEATRE “CELEBRARÉ MI MUERTE” 
19.30 h 
La vida del cirurgià Marcos Hourmann va canviar per sempre quan una pacient de més de 80 anys va 
arribar a l’hospital on treballava. Sotmesa a un gran patiment físic, el pronòstic li donava unes hores de 
vida. Marcos, saltant-se tot protocol mèdic, li va injectar 50 mg de clorur de potassi a la vena. I Hourmann 
va fer quelcom que mai havia fet ningú en aquest país: va deixar escrit a l’informe què havia passat. 
A càrrec de Teatro del Barrio. Interpretació: Marcos Hourmann. Direcció: Alberto San Juan i Víctor Morilla 
Durada: 60 minuts 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/xM4q50HLrMs  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Diumenge 6 
 
GIMCANA INFANTIL 
12 h 
Organitza: Servei de Dinamització i Mediació de la zona esportiva Zona Nord 
Parc de l’Aqüeducte 
 
Dilluns 7 
 
TALLER “BOSSES PER COMPRAR A GRANEL” 
17 h 
Aprendrem maneres molt senzilles de dissenyar les nostres pròpies bosses per comprar a granel. Veurem 
l’impacte positiu que pot tenir aquest canvi, sobretot quan fem servir roba en desús per elaborar-les.  
A càrrec del servei Reparat als municipis 
Gratuït, aforament limitat. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA “FARMÀCIA I SALUT” 
18 h 
A càrrec de Farmàcia Pl. Roja 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
FIRA D’ABRIC 
19 h 
Projecció del documental “Els joves del barri, 30 anys després” 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
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Dimarts 8 
 
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 Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
PROCÉS PARTICIPATIU DELS SOLARS DEL C. PINTOR ALSAMORA I EL CAMP DE LA DAMM: SESSIÓ DE 
TREBALL SOBRE LA PROPOSTA FINAL 
18 h 
Els serveis tècnics presentaran una proposta del projecte de transformació urbanística, en base a les 
aportacions realitzades pels veïns i veïnes al llarg del procés participatiu. Hi haurà un torn obert de 
paraules i intervencions per resoldre dubtes i fer aportacions a la proposta. 
Més informació a https://www.decidim.barcelona/processes/damm/f/4732/meetings/5048  
Aforament limitat  
La Bòbila de Porta, pl. Sóller amb c. Estudiant 
 
PRESENTACIÓ DE L’ECONOMAT SOCIAL DE ROQUETES 
18 h 
Nou comerç cooperatiu agroecològic, una cooperativa de treball associat sense ànim de lucre que té per 
objectiu proveir de productes ecològics i de proximitat en les millors condicions de preu, qualitat i equitat 
social, i fomentar el consum conscient i la intercooperació o xarxa de barri. 
Aforament limitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
FIRA D’ABRIC 
19 h 
Decorem el Casal 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dimecres 9 
 
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. Biure, 1 
 
FIRA D’ABRIC 
19.30 h 
Patio flamenco, amb les actuacions d’El Sandro con Jairo i Luis Enecé 
Hi haurà brases i rebujitos 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
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Dijous 10 
 
TALLER “MODA ÈTICA I UPCYCLING” 
17 h 
Parlarem de la indústria de la moda i el seu impacte ambiental i humà, i veurem alternatives de consum 
sostenibles i ètiques. Qüestionarem els principis de l’anomenada “fast fashion” i veurem mesures a aplicar. 
A càrrec del servei Reparat als municipis 
Gratuït, aforament limitat. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
LLIBRES A ESCENA: “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. Quines noves 
aventures li oferirà la seva estada a la biblioteca?  
A càrrec de Micro Toupe 
Activitat per a infants a partir de 4 anys 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
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.  
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
CICLE DE CONCERTS “MÚSICA Z”: QUARTET DE SAXÒFONS “MEZZO” 
18 h 
El quartet Mezzo està format per alumnes d’Estudis Superiors en Interpretació de Música clàssica i 
contemporània, especialitat vent, del Centre Superior Liceu sota la tutela del professor Albert Julià. El seu 
repertori inclou obres per a quartet de saxòfons, principalment, d’autors contemporanis. 
Programa de la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona. Col·labora: Fundació Conservatori Liceu 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/9wrE50HLtc7  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
T’INTERESSA: “MEDITACIÓ I RESPIRACIÓ” 
18.30 h 
La respiració conscient és un important suport per a treballar la meditació. Al respirar profundament 
l'activitat mental es tranquil·litza, això et permet reduir el teu nivell de tensió, de preocupació i d'estrès. 
A càrrec d'Àgora 9 Barris 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 291 48 50 o al correu b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “ESPARTA, UTOPIA O DISTOPIA? 
19 h  
El sistema polític i social espartà fou únic en el món antic i, encara avui, desperta admiració i rebuig a parts 
iguals. Arran de la popularitat de 300, Esparta és reivindicada sobretot per sectors de la dreta i l’extrema 
dreta. Però com era realment Esparta? Quins valors amagava la seva cultura? 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga 
Aforament limitat, reserves a https://canverdaguer.com/conferencia-grecia-esparta-utopia-o-distopia/   
Emissió en directe a la pàgina web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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FIRA D’ABRIC 
19.30 h 
Dansa flamenca, amb MC Escobar 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Exposicions 
 
“DIA 016” 
Del 4 al 25 de febrer. Inauguració el dissabte 5 de febrer a les 18.30 h, amb l’obra de teatre “Dia 016” 
Exposició amb obres que són part del procés artístic de creació de l’obra de teatre: il·lustracions, 
fotografies i peces simbòliques. Podràs veure-la durant tot el mes de febrer, però t’aconsellem que vinguis 
al teatre el dia de la inauguració si vols tenir una experiència completa! 
A càrrec de 8Temps 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“BLAU, UN MÓN PER DESCOBRIR” 
Del 4 al 25 de febrer. Inauguració el divendres 4 de febrer, a les 19 h 
“Blau” és un recull d’imatges submarines fetes en diferents indrets del món. Amb elles podreu gaudir de 
la bellesa i diversitat que s’amaga sota el mar. Un món inimaginable on es poden trobar muntanyes, gorgs, 
deserts, precipicis i, fins i tot, ciutats; tot, però, amb un element comú: l’aigua. 
A càrrec d’Alfons Campillo 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“FUGA #ELSHOMESDELORCA” 
Del 4 al 26 de febrer. Inauguració el divendres 4 de febrer, a les 19 h 
Il·lustracions dels homes que van formar part de la vida del reconegut poeta Federico García Lorca. 
A càrrec de Billy Bolo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“T’IMAGINES UN MÓN SENSE AIGUA?” 
Fins al 22 de març 
Mostra de dibuixos d’infants de 5 a 12 anys convocats al Montseny per l’Ass. Aigua i Natura. Recull de 
programes i recursos didàctics sobre aigua i educació. Vine a fer el teu dibuix i fes créixer la mostra. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“DISFRESSES DE TOTA UNA VIDA” 
Fins al 4 de març 
Exposició de disfresses de Carnestoltes d’una família del barri al llarg de més d’una dècada 
A càrrec de Montse Estall, integrant de l’associació Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“EMMASCARATS” 
Del 9 al 26 de febrer. Inauguració el dimecres 9 de febrer, a les 20 h 
Treball documental realitzat a l’Equipament Integral Nou Barris, gestionat per Creu Roja Barcelona, que vol 
posar el focus d’atenció en uns actors que conviuen en l’escenari d’un centre d’acollida per a persones 
sense llar i en unes treballadores que els acompanyen. Serveix de fil conductor per acostar-nos i reconèixer 
la valentia dels que estan dins, i qüestionar l’estereotipada mirada al sensellarisme. 
Fotografies de Ferran Padró 
Col·laboren: Creu Roja, Ajuntament de Barcelona, Impressionart 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “OUR GARDEN” 
Fins 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” 
Fins al 19 de març. 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 
 
“CU-CUT! SÀTIRA POLÍTICA EN TEMPS TRASBALSATS 1902 – 1912” 
Fins al 28 de febrer. Presentació el dilluns 7 de febrer a les 18 h, amb el dibuixant Jaume Capdevila “Kap” 
Cu-Cut! fou una revista que va revolucionar el panorama de la premsa satírica catalana la primera dècada 
del segle XX. La seva existència, sotragada per l’assalt de més de 300 militars a la redacció la tardor de 
1905, va estar plena de suspensions, multes i polèmiques.  
Exposició cedida per l’Arxiu Històric de Barcelona 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“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”” 
Fins al 24 de febrer 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric, Via Favència, 288-A 
 
“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 
 
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, relat curt d’humor i 
microrelats en llengua catalana i llengua castellana i relat fantàstic. 
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 és afavorir el pensament crític de les joves i la gent gran respecte el consum d’alcohol. 
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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