
Activitats de l’11 al 17 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 11 
 
KASAL EN FAMÍLIA: TALLER DE JARDINERIA 
De 17.30 a 19.30 h 
Una tarda per poder plantar la vostra pròpia planta i endur-vos-la de record, en aquest 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. Beret, 83 
 
CINEFÒRUM: “EL SARGENTO NEGRO” 
18 h 
(Director: John Ford; 1960). Un sergent de color, pertanyent a l’exèrcit nord-americà, és acusat de 
l’assassinat i la violació d’una jove blanca. La seva defensa serà assumida per un oficial blanc que 
aconseguirà reconstruir els fets i demostrar que és innocent. 
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 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “JOSEP LLUÍS FACERÍAS I ELS SEUS GRUPS D’ACCIÓ” 
18.30 h 
El 30 d’agost del 1957 Josep Lluís Facerías va caure mort, assassinat pels trets de la policia a la cruïlla dels 
passeigs Urrutia i Verdum, al carrer Pi i Molist. Facerías era un dels maquis més buscats per les forces 
franquistes. El llibre aporta material inèdit sobre la guerrilla urbana i llibertària de la qual formava part. 
A càrrec dels autors, Ricard de Vargas (historiador i activista social) i Roger Costa (fundador de la Directa). 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Amb la col·laboració del Grup d’Història Nou Barris – Can Basté 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA: “EL SEGLE DEL BARROC” 
19 h  
El segle XVII és el segle del barroc, de l’extensió de les novetats que van apuntar durant el Renaixement. La 
filosofia i la ciència modernes s’estenen per Europa, i trobem filòsofes i científiques participant activament. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Aforament limitat, més informació i reserves a http://ow.ly/JMXK50HRB0r 
Emissió en directe a la pàgina web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
A PROPÒSIT DE L’EXPOSICIÓ: TEATRE-COL·LOQUI “INSTRUCCIONS PER ENTENDRE L’AMOR” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
A propòsit de grans frases lorquianes, els protagonistes naveguen de manera divertida, ràpida i molt 
necessària per un text original que parla de l’amor abans i després de viure’l. Hi haurà col·loqui postfunció. 
A càrrec de Noyo Colectivo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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CONCERT “CHUCHO DÍAZ” 
20.30 h 
L’artista presenta el seu nou disc “Los 0mil km”, un viatge visual i musical que des del pop d'autor viatja als 
ritmes afro i latin. Un show dinàmic i fresc on el públic participa de forma activa. Una oportunitat per a 
aprofundir en les lletres amb missatge i la poesia social. 
Taquilla inversa 
Més informació a http://ow.ly/7WU450HRBjs  
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
PARAULA: RECITAL “TRANS*POESIA” 
21 h 
Trans*poesia és un projecte poètic d'amor i política al voltant d'un procés de trànsit i en suport de cada cos 
i resistència trans. Un espai on se'ns convida a sentir i pensar l'experiència trans des d'un lloc i un 
llenguatge que no passa per la teoria, pel discurs ni per l'estadística: l'inigualable sensibilitat de la poesia. 
A càrrec de Trans*poesia: Cris (guitarra), Bruno (poeta) i Pat (llengua de signes) 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Mujeres Libres de la Prospe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FIRA D’ABRIC 
22 h 
Jam i corralillo flamenco amb Los Pelos del Gato, i sopar de pintxos 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dissabte 12 
 
RUTA GUIADA “PLANTES COMESTIBLES DEL NOSTRE ENTORN” 
De 10 a 13 h  
Les plantes comestibles de Nou barris. Abraçar la botànica i la gastronomia per transformar el futur. 
Itinerari etnobotànic per la descoberta de les plantes silvestres comestibles.  
A càrrec de Marc Talavera, del Col·lectiu Eixarcolant. 
Per a tots els públics 
Gratuïta, 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 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 12 h 
Passejada per la vessant solell dels voltants del Castell. Ens endinsarem en un recorregut agradable i 
coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua. 
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 
 
APERITIUS MUSICALS: TALLER INFANTIL DE PERCUSSIÓ  
12 h 
Activitat per introduir els participants en la percussió de carrer, ensenyar-los algunes cançons i 
coreografies. Durant els primers minuts es fa una breu explicació teòrica dels diferents instruments que 
formen la batucada i de seguida ens posem a tocar.  
A càrrec de SolRe Percussió 
Per a infants a partir de 4 anys 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
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CALÇOTADA DE SANT VALENTÍ 
12 h 
Bar del Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CINEMA – PANTALLA BARCELONA: “LA DONA IL·LEGAL” 
18 h 
Director: Ramon Térmens; any: 2020; durada: 118 minuts 
La vida del Fernando, un advocat d’immigració, canvia irremeiablement quan coneix la Juliet, una 
immigrant nigeriana que es dedica a la prostitució i que li demana ajuda per aconseguir el seu permís de 
residència. Arribats a un punt sense retorn, el Fernando i la Juliet posaran en joc les seves pròpies vides. 
No recomanada per a menors de 12 anys 
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/xPWn50HRCn5 
Organitzen: Barcelona Film Comission, ICUB, Acadèmia del Cinema Català, Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
PARAULA: PRESENTACIÓ D’EDICIONS MALCRIÀS I RECITAL DE BIO-LENTOS  
19.30 h 
Malcriàs d’Agràcia és la “no editorial” de l’Ateneu Llibertari del barri de Gràcia. Simplement, és un grup 
impulsor de l’autoedició de llibres i fanzins promogut des de la confluència de l’Ateneu i la seva biblioteca.  
Bio-lentos (Poesía al rescate) és un projecte que engloba a poetes i performers de l’escena barcelonina. El 
seu principal propòsit és portar la poesia al carrer i a aquells indrets que ningú s’espera. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: comissió literària del Casal de Barri Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
LOKAL DE RISC 
20 h 
Torna el cabaret sense filtres de l’Ateneu, l’escenari obert a l’experimentació. Números de 10 minuts de 
totes les disciplines possibles, i algunes d’impossibles. Descobrireu nous artistes disposats a arriscar.  
Taquilla inversa. La recaptació anirà destinada a Iridia – Centre de Defensa de Drets Humans 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/lokal-de-risc-1642600968   
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 13 
 
DIADA DEL SOCI 

- 11.30 h Ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona (parc de la Guineueta) 
- 18 h Concert especial “Viladesau, de músic a mite”, a càrrec de la cobla Ciutat de Girona (Can 

Dragó, pg. Andreu Nin amb c. Rosselló i Porcel) 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
 
Dilluns 14 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “EL MISTERI DELS COLORS” 
Dues sessions els dilluns 14 i 21 de febrer, de 17.30 a 19 h 
Experimentant amb prismes i CD, comprendrem quin paper té la llum amb els colors que veiem al nostre 
voltant. Jugarem amb els colors fent cromatografies, i utilitzarem la capil·laritat de l’aigua. Finalment 
crearem un pèndol amb material reciclat, i amb ell dibuixarem un petit mural que ens endurem a casa. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/Oxo450HRCQr 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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TALLER DE SABONS NATURALS 
17.30 h 
Fem sabó natural amb oli domèstic, per al cos i per la rentadora! 
A càrrec de Justa Villanueva, de Taula Oberta Trinitat Nova 
Gratuït 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “PREVENCIÓ D’INCENDIS A LES LLARS, GELADES I NEVADES” 
18.30 h 
A càrrec dels Bombers de Barcelona 
Cal reserva prèvia fins a 24 hores abans per assistir-hi presencialment o per seguir la sessió a través de 
videoconferència, al correu comunicacionoubarris@bcn.cat   
Retransmissió en directe a través de https://www.youtube.com/watch?v=rjg1CoeOxeY 
Sala de plens de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dimarts 15 
 
MARXA EXPLORATÒRIA DE DONES A VERDUN: SESSIÓ INFORMATIVA 
17.30 h 
Una marxa per trobar solucions que ens faran la vida més fàcil i segura a l’espai públic, que se celebrarà el 
dimarts 22 de març a la mateixa hora. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a pladebarris@bcn.cat 
Servei de cangur per a criatures, es pot sol·licitar a pladebarris@bcn.cat fins a 48 hores abans 
Organitza: Pla de Barris de les Roquetes i Verdun 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “JOSEP LLUÍS FACERÍAS I ELS SEUS GRUPS D’ACCIÓ” 
18.30 h 
El 30 d’agost del 1957 Josep Lluís Facerías va caure mort, assassinat pels trets de la policia a la cruïlla dels 
passeigs Urrutia i Verdum, al carrer Pi i Molist. Facerías era un dels maquis més buscats per les forces 
franquistes. El llibre aporta material inèdit sobre la guerrilla urbana i llibertària de la qual formava part. 
Presentació a càrrec dels autors: Ricard de Vargas (historiador i activitista social) i Roger Costa (activista 
llibertari, aficionat a la història i fundador de la Directa). 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Amb la col·laboració del Grup d’Història Nou Barris- Can Basté. 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA “LITERATURA SATÍRICA DE FESTA: EL PODER DE LA PARAULA” 
18.30 h 
En aquesta xerrada descobrirem què són els balls parlats, els versots i la glosa, parts essencials de la sàtira 
a la cultura popular. Parlarem del ball de diables de Gràcia, però també de com entenen la sàtira i la festa 
arreu dels països catalans. 
A càrrec de Pep Fornés, antropòleg, pedagog i membre dels Diables de Gràcia 
Aforament limitat. Reserva prèvia: tel. 93 354 87 21, info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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Dimecres 16 
 
CAMPANYA “IN-FORMA’T”: ACTIVITAT PER A FAMÍLIES “FILL/A S’ACABA L’ESO. I ARA QUÈ FEM?” 
17.30 h 
El teu fill o filla adolescent ha de prendre decisions sobre el seu camí acadèmic? No saps com acompanyar-
lo en aquest moment? Aquestes trobades estan pensades per a tu i per als teus fills/es. 
Activitat amb inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/775518?lang=ca  
Inscripcions individuals, si hi assisteix més d’un membre de la família, s’ha d’inscriure cadascú per separat. 
Organitza: Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves i Centre per a Famílies amb Adolescents 
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “ZOG I ELS DOCTORS VOLADORS” 
17.30 h 
Sessió familiar dinamitzada. Projecció de 3 curtmetratges centrats en les cures: “Zog i els doctors 
voladors”, “El senyor del pomer” i “L’ocellet i les abelles”. Per poder ser productius hi ha d’haver un figura 
central que ens cuidi i ens proporcioni allò que ens cal per estar còmodes. De la mateixa manera que tots 
ho necessitem, també cal que tots exercim cures als nosaltres éssers més propers.  
Durada total: 42 minuts  
Apte per a nens/nenes a partir de 3 anys 
Entrada gratuïta  
Més informació i reserva prèvia a http://ow.ly/smtn50HREwW 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PRIMERES PASSES: “LA FILOMENA I L’ANIVERSARI DE LA ROBERTA” 
17.30 h 
La Filomena és una ovelleta tendra i molt simpàtica que té ganes de descobrir el món que l’envolta i 
compartir-lo amb els que estima. Avui és un dia especial, és l’aniversari de la seva amiga Roberta. A la 
Filomena se li acut una idea. Potser li prepararà una sorpresa, vés a saber. Quina nova aventura! 
Activitat a càrrec de Pengim-Penjam 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys  
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
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 al telèfon 93 291 48 50 o al correu b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 17 
 
CONCERT “SENIORS EN ALLEGRO” 
17 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre.  
Sabem que l’amor romàntic no existeix, però les cançons d’amor no estan tan malament, oi? Vine a gaudir 
del primer concert de l’any dels Seniors en allegro a Can Verdaguer! 
A càrrec de Seniors en allegro 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/775518?lang=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/joves/ca/canal/centre-dassessorament-academic-joves-caaj
http://ow.ly/smtn50HREwW
mailto:b.barcelona.nb@diba.cat


TALLER “ELS RASTRES DELS ANIMALS DEL BARRI” 
De 17.30 a 19 h  
Esbrinarem a qui pertanyen els rastres i indicis de presència animal a prop de casa. Coneixerem animals 
que venen de l’àrea de connexió amb la natura. Podràs fer i endur-te una petjada de l’animal que vulguis.  
Per a tots els públics 
Activitat gratuïta 
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 
 
CONTES A LA MÀ: “CANTEM, JUGUEM, ACARONEM” 
17.30 h 
Sessió dedicada a la literatura més propera a l’infant, aquella que esdevé a la falda. Jocs de falda, 
moixaines, jocs de dits... d’origen tradicional i noves propostes nascudes d’aquella font.  
A càrrec de Judith Navarro 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA “LA SALUT DES D’UNA MIRADA MÉS INTEGRAL” 
18 h 
Aprendrem que el nostre procés vital, de vegades, es descompensa, i aquestes inadaptacions alteren el 
nostre organisme. S’oferiran claus per poder millorar l’equilibri natural de cadascú. 
A càrrec de José Antonio Pascuas, creador del Método SENDA 
Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/MbyU50HRERY 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PROCÉS PARTICIPATIU DELS SOLARS DEL C. PINTOR ALSAMORA I EL CAMP DE LA DAMM: SESSIÓ DE 
PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA FINAL I VALORACIÓ DEL PROCÉS 
18 h 
Més informació a https://www.decidim.barcelona/processes/damm/f/4732/meetings/5049  
No cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
La Bòbila de Porta, pl. Sóller amb c. Estudiant 
 
PARLEM AMB... PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “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, llicenciat en Psicologia 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al correu b.barcelona.nb@diba.cat o al telèfon 93 291 48 50 
Coordina: Grup d'Història Nou Barris - Can Basté 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PROMOSALUT: XERRADA INFORMATIVA SOBRE LA NOVA LLEI DE REGULACIÓ DE L’EUTANÀSIA 
19 h 
A càrrec de la doctora Mireia Valle Calvet (metgessa de família al CAP Rio de Janeiro) 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: PromoSalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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Exposicions 
 
“CARNAVAL A NOU BARRIS” 
Fins al 28 de febrer 
Recull de fotografies de diverses edicions de Carnestoltes al districte 
A càrrec del col·lectiu 9 Barris Imatge 
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 
 
CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “OUR GARDEN” 
Fins al 19 de març 
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 
 
“EMMASCARATS” 
Fins al 26 de febrer 
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 
 
“DIA 016” 
Fins al 25 de febrer 
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 
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“BLAU, UN MÓN PER DESCOBRIR” 
Fins al 25 de febrer 
“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” 
Fins al 26 de febrer 
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 
 
“SEHNSUCHT” 
Fins al 19 de març 
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 
 
“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 
 
“CU-CUT! SÀTIRA POLÍTICA EN TEMPS TRASBALSATS 1902 – 1912” 
Fins al 28 de febrer 
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 



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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