
Activitats del 18 al 24 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 18 
 
KASAL EN FAMÍLIA: BINGO MUSICAL 
De 17.30 a 19.30 h 
Una tarda divertidíssima on ballarem i cantarem, 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 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “FEM PASTÍS DE SANTA EULÀLIA!” 
De 17.30 a 19.30 h 
Les festes dedicades a Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, tenen un dolç propi. Es tracta de la Creu o 
Aspa de Santa Eulàlia, una peça de pastisseria en forma de creu feta de pasta de brioix ensucrada i 
decorada amb cireres confitades. Es menja al voltant del dia 12 de febrer o dels altres dies de la festa. 
Cal portar una bata i una carmanyola 
A càrrec de Cristina Sánchez (Kokoro) 
Per a nens/es de 5 a 10 anys 
Preu: 6,78 € + 4 € material 
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TEATRE FAMILIAR “A LA RECERCA DELS RECORDS OBLIDATS” 
18 h 
Espectacle de teatre científic sobre les bases neurobiològiques de la memòria i l’Alzheimer. La científica 
Rose Memory i al seu company Sinàptor busquen nens per tot el món que puguin ajudar-los a entendre el 
funcionament del cervell i poder guarir malalties com l’Alzheimer. I és per això que són aquí… 
A càrrec d’InCiTe (www.incite.es), amb el suport de l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer de 
Barcelona (AFAB) i l’Ajuntament de Barcelona 
Per a infants a partir de 10 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, més informació i reserves a http://ow.ly/UIaX50HXulF 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONVERSES EN XARXA: “COM ÉS POSSIBLE QUE ES CONSIDERI DELICTE UNA IDENTITAT SEXUAL?” 
19 h 
Encara hi ha molt camí per recórrer amb els drets humans per al col·lectiu LGTBIQ+. Parlarem de com 
podem contribuir com a societat a erradicar l’estigma que pateixen. 
Amb la participació de Fran Lahera i un representant d'ACATHI 
Activitat en línia publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/gUg350HyH0S 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
SANT VIOLENTÍ 

- 19 h Trivial feminista 
- 22 h Bolo al BarTolo, amb les actuacions de Beatrice Almar i PD Cbeast 

Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 

http://www.incite.es/
http://ow.ly/UIaX50HXulF
http://ow.ly/gUg350HyH0S


PREMIS VOC: MOSTRA D’AUDIOVISUAL EN CATALÀ 2022 
19 h 
Mostra de curtmetratges de ficció i documentals finalistes dels premis VOC 2022, uns guardons que van 
néixer amb la voluntat d’estimular i incentivar la producció de continguts audiovisuals de qualitat en 
llengua catalana i donar suport als talents emergents. Podreu votar pels vostres curts preferits! 
Entrada gratuïta 
Reserva d’entrades a https://p.berrly.com/mnm-wu3/events/6846  
Programa de curts projectats a https://www.omnium.cat/ca/projectes/voc/seleccio2021/ (sessió 1)  
Organitza: Òmnium Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CICLE SOMRIURE: “MANDALA” 
19.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Dues dones desconegudes es veuen obligades a viatjar juntes, una al costat de l’altra. Cadascuna porta el 
seu bagatge a les maletes. Converses i casualitats comencen a revelar secrets que les porten a relacionar-
se més enllà del que s’esperava. 
Obra de creació col·lectiva, a càrrec del grup de teatre Desde Cero. Direcció: Alexandra Vivas Guittard 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONCERT “FEDH” + “RUMBAKANA” 
22 h 

- FEDH-Falsa Expresión de Hipocresía: grup barceloní amb un estil musical principalment reggae i ska, 
amb tocs de funky i rock. Les lletres tenen un contingut social i intenten fer una fotografia actual i 
crítica de la societat que ens toca viure, i el públic es veu identificat amb elles 

-  Rumbakana: es crea el 2015 al barri barceloní de Gràcia, és una explosió de color, ritme, alegria 
barrejada amb rumba catalana, rumba flamenca, vallenato i son montuno 

Entrada gratuïta 
Més informació a http://ow.ly/5hgM50HXvut 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 19 
 
TALLER FAMILIAR “CAMINS DE PAPALLONES” 
De 10 a 12 h 
Farem un itinerari molt especial pels voltants del Castell i haurem d’anar amb els ulls ben oberts per trobar 
i conèixer alguns del habitants més característics del Parc Natural de Collserola: papallones, altres insectes, 
plantes, etc. A més, es farà un taller per explicar les quatre espècies més conegudes de papallones. 
Per a famílies amb infants de 2 a 5 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 
 
ESPAI REPARA: TALLER “ELECTRICITAT DE LA LLAR 2: EL QUADRE ELÈCTRIC I INSTAL·LACIÓ DE LLUMS” 
De 10.30 a 13.30 h 
Coneixerem el quadre elèctric, les seves parts, circuits i potència. Ensenyarem a instal·lar llums de sostre i 
paret, fixar canals, tubs i cables i parlarem dels diferents tipus de llums existents. 
A càrrec de Solidança 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56, http://ow.ly/pRka50HXvyA 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
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PROGRAMA “MEMÒRIA DE LES LLUITES PER L’HABITATGE”: INAUGURACIÓ DEL FARISTOL 
COMMEMORATIU DELS SAFAREIGS DE LES CASES DEL GOVERNADOR 
11 h 
Inauguració d’un faristol commemoratiu dels safareigs de les Cases del Governador, que explica aquest 
conjunt ja desaparegut, especialment en relació amb la memòria de les dones i amb el seu valor com a 
espai de trobada comunitària i antirepressiva.  
Més informació a http://ow.ly/CSPA50HXvRx 
Organitzen: Regidoria de Memòria Democràtica, Taula de Memòria de Nou Barris 
Pl. Verdum 
 
URBAN SKETCHING: “SKETCHING D’OFICINA” 
D’11 a 13 h 
Dibuixarem diferents estris i materials quotidians. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web del Centre Cívic 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ITINERARI “1714” 
D’11 a 13.30 h 
Passejarem pels indrets de La Ribera: Sta. Maria del Mar, el Fossar de les Moreres, el Born i la Ciutadella, 
per conèixer com era aquella Barcelona del s. XVIII i entendre què succeí en aquell moment, qui i com va 
defensar la ciutat i quines conseqüències tingué, algunes de les quals encara avui son motiu de debat. 
A càrrec de Pedro Guerrero, de Viaje a la Barcelona secreta 
Preu: 11 € 
Cal inscripció prèvia, presencial o a https://www.canbaste.com/events/1714/?occurrence=2022-02-19  
Organitza: Centre Cívic Can Basté  
 
FESTES DE SANTA EULÀLIA 

- 12 h Recollida dels rams i ofrena (parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina, pg. Fabra i Puig, 260) 
- 17 h Passada de l’Eulàlia des de Can Basté fins la plaça de Santa Eulàlia 
- 17.15 h Inici de la cercavila a la pl. de Santa Eulàlia 
- 18.15 h Fi de la cercavila, ofrena al Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina i repic de campanes  
- 18.30 h Espectacle de cultura popular “L’auca de Santa Eulàlia de Vilapicina, el barri oblidat” 
- 19.15 h Fi de festa i esclat final amb confeti i pirotècnia 

Més informació a http://ow.ly/zzWz50HXw02 
Organitzen: Colla Gegantera de Nou Barris i Can Basté. Col·laboren: Parròquia i Santuari de Santa Eulàlia de 
Vilapicina, Flors Fortuny, La Sabadell Floristeria, Forn el Padró. 
Pl. Can Basté 
 
JORNADA “NOU BARRIS TERRITORI ANTIFEIXISTA” 

- 17 h Assemblea oberta (Casal de Barri Prosperitat) 
- 20 h Concerts amb Les Buch i Komando Pacharán (pl. Ángel Pestaña) 

Organitza: Coordinadora Antifeixista de Nou Barris 
 
EN FAMÍLIA: ”LES EMOCIONS DE SENTIDITA MARTÍNEZ” 
17.30 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Les emocions Amor, Calma, Ràbia, Por, Tristesa i Alegria us conviden a aquest taller de teatre perquè 
puguem jugar i divertir-nos en família amb Sentidita Martínez, la protagonista d’aquesta història.  
A càrrec de Jelen Garcia i Desdedentroteatro 
Activitat dirigida a infants de dos a cinc anys, acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/CSPA50HXvRx
https://www.canbaste.com/events/1714/?occurrence=2022-02-19
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COL·LOQUI “RECORDANT L’EDITORIAL BRUGUERA” 
17.30 h 
Presentació i memòries de la mítica editorial, en què es recordaran algunes de les anècdotes més 
divertides així com un repàs per la seva història, des de la seva fundació fins al final, l’any 1986.  
Amb Josep Mª Delhom, investigador del món del còmic; Josep Callejón, extreballador i col·laborador del 
projecte de memòria de la Bruguera; i Xavier Franch, promotor del projecte de memòria de la Bruguera. 
Aforament limitat, més informació i reserves a http://ow.ly/8stU50HXwfg   
Organitza: La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
MONOGRÀFIC “RECEPTES DE CARNESTOLTES” 
De 17.30 a 19.30 h 
Hi ha un munt de tradicions culinàries arreu del món al voltant de les dates de Carnestoltes: les torrades de 
Santa Teresa (torrijas), creps, orelles, bunyols... i d’altres de salades com la truita de botifarra d’ou. En 
aquest taller farem una versió de la truita sense ous ni carn, i també unes torrades dolces. 
A càrrec de Zero Waste Bcn 
Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/Bkp050HXwjz 
Preu: 7,31 € + 4 € d’ingredients 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – DANSA FAMILIAR: “TERRA” 
18 h 
Entrades online exhaurides, per a més informació truqueu al telèfon del Centre Cívic: 93 359 12 51. 
Peça de dansa interpretada per tres ballarines que, treballant a partir de la base, de les arrels, la tradició i 
la vida, recreen escenaris i situacions que estimulen la imaginació de les nenes i els nens, així com també 
dels adults que els acompanyen. Un joc a partir de diferents estats i formes de la terra escenificades a 
partir de materials que s’acaben convertint en indissociables amb la dansa. 
A càrrec de Silver Drops Dansa 
Entrada gratuïta 
Públic familiar (infants a partir de 2 anys). Durada: 40 minuts 
Més informació a https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/terra  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
DRAG ROYALE SHOW 
18.30 h 
Grup de joves drags que organitzen un show Drag Queen amb diferents artistes on fan una passarel·la, 
canten fent playback, etc. Busquen ‘visibilidrag’ (visibilitat drag queen) i reivindiquen el moviment LGTBIQ+ 
Preu: 8,50 € 
Aforament limitat. Més informació i reserva d’entrades a https://link.dice.fm/wuRd0lfzznb 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CICLE “TROBEM-NOS”: CONCERT “TUMBAO INSIDE: CANCIONES INTROSPECTIVAS PARA EL VACÍO”   
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
La cantant i compositora cubana Mane Ferret ens oferirà el seu propi repertori carregat d’una gran varietat 
de ritmes com el son montuno, bolero, guajira, danzón o samba-cha entre d’altres. 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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CÍTRIC 2022: “MENEO DISIDENTE” AMB MISSEX I LAS MARIKARMEN + AMIGUIS 
22 h 
Cicle de cultura crítica i popular, aquest any dedicat a les alteritats.  
“Meneo Disidente” és un lloc de trobada on corporalitats, expressions i identitats es barregen donant 
cabuda a un espai segur i transgressor 

- Missex: proposta perfomusical, transgressora, festera i crítica. Un xou que uneix música, 
performance, ball i audiovisuals. El seu gènere, l’electroguarritrop, mescla electrònica, pop, rap, 
ritmes tropicals i lletres iròniques que parlen de gènere, política, tecnologia i burrocràcia 

- Las Marikarmen: projecte col·lectiu, feminista i queer en el qual es barreja música, performance, 
drag i vivències. Sorgeix per a donar un espai per a identitats dissidents en la ruralitat de Collserola 

També comptarem amb Kiltro Oscuro, La Maga i Señorita Chu! 
Preu: 10 € anticipada / 12 € taquilla 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/citric-2022-meneo-disidente-1642602756  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 20 
 
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 
 
Dilluns 21 
 
TALLER “COSMÈTICA NATURAL” 
17 h 
Introducció als principis, riscs i efectes perjudicials en els animals, medi ambient i nosaltres mateixos 
d’alguns ingredients de la cosmètica tradicional. Alternatives i petita demostració d’elaboració d’un 
producte cosmètic natural, com exfoliant de llavis, desodorant o xampú en pols.   
A càrrec del servei de l’AMB “Reparat als municipis” 
Activitat gratuïta 
Aforament limitat. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
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 7 a 10 anys 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimarts 22 
 
TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE “LLEGUMS A LA TAULA” 
11 h 
Activitat gratuïta 
Organitza: Taula d’Alimentació Saludable de Zona Nord 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
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ACTIVITAT INFANTIL “CONSTRUÏM JUGANT” 
De 17 a 19 h 
Lectura del conte de temporada i activitat creativa musical dirigida a nens, nenes i famílies. En aquesta 
ocasió, experimentarem amb els colors i les formes creant el nostre propi món i les seves diferents 
possibilitats, experimentant emocions i sensacions mitjançant la música. 
Aforament limitat. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Col·labora: Nou Barris Conviu 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
LLIBRES A ESCENA: “DESMUNTANT GIANNI RODARI” 
17.30 h 
En Gianni Rodari va escriure poemes, filastrofes, cançons, respostes als perquès, contes... Aquesta sessió 
serà única gràcies a l’atzar i a la inspiració, i jugarem a dojo amb lletres i paraules. 
A càrrec de Rah-mon Roma 
Per a infants a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
MARXA EXPLORATÒRIA DE DONES A VERDUN 
17.30 h 
Una marxa per trobar solucions que ens faran la vida més fàcil i segura a l’espai públic 
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 
Sortida des del Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
CLOENDA DE L’EXPOSICIÓ “LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS” 
18 h 

- Projecció del curtmetratge “La culpa”, creat per joves del barri amb La Meri Productions 
-  Xerrada “Discriminacions a la Zona Nord”, amb l’AVV Torre Baró, La Meri Productions i l’Oficina per 

la No Discriminació 
No cal inscripció prèvia 
Organitza: Centre de Recursos en Drets Humans (CRDH) 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: “EN EL LLINDAR” 
18.30 h 
Direcció: Coraci Ruiz; 77 minuts; VOS portuguès amb subtítols en català 
Des d’un punt de vista autobiogràfic, la directora brasilera Coraci Ruiz segueix la transició de gènere del seu 
fill adolescent, en Noah. Entre l’any 2016 i el 2019, l’entrevista tot abordant els conflictes, certeses i 
incerteses que impregnen la seva profunda cerca d’identitat.  
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “¿TIENEN PATRIA LOS OBREROS? ROSA LUXEMBURGO Y LA CUESTIÓN 
NACIONAL” 
18.30 h 
Amb la presència dels autors del llibre, els historiadors Joan Tafalla i Alejandro Andressi 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al correu b.barcelona.nb@diba.cat o al telèfon 93 291 48 50 
Col·labora: Associació Nou Barris – Taller d’idees 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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Dimecres 23 
 
SENDERISME PER A GENT GRAN: MONTSERRAT SUD 
Sortida entre 8.30 i 9 h (segons sortida). Arribada entre 16 i 16.30 h (segons sortida) 
Recorregut apte per a tothom. Transport 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 
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. Biure, 1 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2022-2023” 

- 16 h Famílies amb fills i filles que iniciaran l’escolaritat a P3 
- 18 h Famílies amb fills i filles que iniciaran l’escolaritat a 1r d’ESO 

Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/SO2R50HXyrc 
Organitza: Consorci d’Educació de Barcelona 
Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, c. Pintor Alsamora, 3 
 
CINECLUB VERDUM: PROJECCIÓ DE “TULLY” 
16.30 h 
Pel·lícula del 2018, dirigida per Jason Reitman i protagonitzada per Charlize Theron. 
Entrada lliure 
Organitzen: Pla Comunitari Verdum, Accions Fem 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
SAC DE RONDALLES: “PER QUÈ? PER QUÈ? PER QUÈ?” 
17.30 h 
Per què la mar és salada? Per què hi ha pedres als rius? Per què els corbs són negres? Per què? Per què? 
Per què? Aquesta pregunta la fan sovint les nenes i nens quan volen saber alguna cosa i la repeteixen fins a 
tenir resposta. Nosaltres, amb els contes, donarem resposta a algunes d’aquestes qüestions.  
A càrrec de Blai Senabre 
Adreçat a nens i nenes de més de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al correu b.barcelona.nb@diba.cat o al telèfon 93 291 48 50 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “OBRES A LA LÍNIA 5 DE METRO” 
18 h 
Els treballs es faran per Setmana Santa i del 9 de juliol al 10 de setembre 
Sessió semipresencial. Per assistir-hi o seguir-la per videoconferència, cal demanar-ho fins a 24 hores 
abans al correu comunicacionoubarris@bcn.cat  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
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PRESENTACIÓ DEL FESTIVAL DE CINEMA “EL SÉPTIMO OJO ES TUYO” 
19 h 
Amb la projecció de “Thanta Nuna / El espíritu viejo” i “Cartes a la presó: finestres entre murs”. 
El Festival Internacional de Cinema dels Drets Humans “El Séptimo Ojo Es Tuyo” (FESTIMO) va nèixer l'any 
2004 a Sucre (Bolivia), i és un esdeveniment on es reuneixen pel·lícules que defensen la humanitat. 

- Thanta Nuna / El espíritu viejo (Tonny Aguilar; 8') és un curtmetratge realitzat al campament 
audiovisual de Quila Quila, amb la intenció de promoure el diàleg intercultural. 

- Cartes a la presó: finestres entre murs (Neus Ràfols i Adolfo Estrada; 55') és un documental sobre la 
repressió a drets com l'autodeterminació, la llibertat d'expressió i el dret de reunió i manifestació. 

Intervindran a l'acte el director de FESTIMO, Humberto Mancilla, i Neus Ráfols 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Rudas Resistència Alimentària 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dijous 24 
 
DIJOUS GRAS A LA ZONA NORD: CONCURS DE TRUITES 
12 h 
Per participar, caldrà portar la truita preparada a les 11.30 h a la plaça Eucaliptus. L’organització 
identificarà cada truita amb les dades de contacte i demanarà informació dels ingredients i recepta. 
Per a més informació, consulteu les bases del concurs a http://ow.ly/afkl50HXFw5 
No cal inscripció prèvia 
Organitzen: Centre Cívic Zona Nord, Casal de Barri Torre Baró 
Pl .Eucaliptus 
 
DIJOUS GRAS INFANTIL 

- 17 h Xocolatada, pintacares i taller de xapes 
- 17.30 h Espectacle infantil “La huerta al mundo”, amb la cia. Sonríexnarices 

Organitza: Coordinadora Cultural 9Barris 
Marquesina de Via Júlia 
 
SÓLLERPLAN: ESPECIAL CARNAVAL 
17 h 
Taller infantil de màscares + Prepara el Carnaval Jove amb nosaltres + PD Carníbal + disfressa a l’hort 
Organitza: Comissió de programació La Bòbila  
Pl. Sóller 
 
XERRADA ONLINE ESPAIS DE SUPORT MÉMORA 
De 17 a 18 h 
“La sexualitat de les persones grans”, a càrrec de Sònia Díaz, sociòloga 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de YouTube http://ow.ly/ne7E50EtX5m. Posteriorment també 
la podreu seguir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
CAMPANYA “IN-FORMA’T”: JORNADA SOBRE BATXILLERATS (ALTRES MANERES DE CURSAR EL 
BATXILLERAT) 
17.30 h 
Si no tens clar quin Batxillerat fer o dubtes entre aquesta opció o Cicle Formatiu de Grau Mitjà, aquesta és 
la teva oportunitat. Vine a conèixer els nous Batxillerats que s’ofereixen a la ciutat de Barcelona.  
Activitat amb inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/769189?lang=ca  
Organitza: PIJ Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 

https://cinetecadederechoshumanos.org/
https://www.youtube.com/watch?v=14gh69hE988
http://ow.ly/afkl50HXFw5
http://ow.ly/ne7E50EtX5m
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/769189?lang=ca


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 CORDA “SANNOIS” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
A càrrec de l’alumnat del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CICLE DE FILOSOFIA “QUÈ VOL DIR VIURE BÉ? LA GESTIÓ POLÍTICA DE LA VIDA”: XERRADA “TORNAR A 
MAQUIAVEL: POPULISME, REPÚBLICA I TIRANIA” 
18.30 h 
Maquiavel no té bona fama. Sartre s’hi referia com a “mestre dels dictadors”, i avui dia encara se’l 
considera un pensador astut i sorneguer. L’adjectiu “maquiavèl·lic” parla per si sol. Lluny d’aquests tòpics, 
tornarem a Maquiavel per parlar de populisme, república i virtut cívica, amb una mirada al present.  
A càrrec d’Oriol Farrés, professor de la UAB 
Entrada lliure, aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
DIJOUS GRAS: CONCERT “CANÇONS SATÍRIQUES: EL PODER DE LA PARAULA CANTADA” 
18.30 h 
Enguany la truita no serà la protagonista de la festa, però no et pots perdre el concert de música i sàtira 
que ens portaran uns grans amics. Vine a descobrir el poder de la paraula cantada dins del Cicle Satíric! 
A càrrec del grup Alcarrer! 
Aforament limitat. Reserva prèvia: tel. 93 354 87 21, info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CARNESTOLTES A VERDUN: CONCURS DE TRUITES 
18.30 h 
Torna un any més el concurs de truites dels Propis, enguany la celebració tindrà lloc al Casal de Barri. 
Activitat amb inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04  
Organitza: Centre Cultural Els Propis 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
CONFERÈNCIA “LES GRANS OBRES DE LA MÚSICA CLÀSSICA GUIADES I COMENTADES II” 
19 h  
Els assistents i assistentes aprendran a fer una crítica musical de les obres escoltades. En aquesta sessió 
comentarem El Cucut i el Rossinyol, 1r mov. De F. Händel; L’Emperador, 2n mov. De Joseph Haydn; Petita 
Serenata Nocturna, de W. A. Mozart, i Para Elisa, de Beethoven. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Aforament limitat, més informació i reserves a http://ow.ly/vnFQ50HXGUr 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“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 

http://aladi.diba.cat/search~S10*cat?/aMachiavelli%2C+Niccol%7bu00F2%7d%2C+1469-1527/amachiavelli+niccolo+++++1469+++++1527/1%2C1%2C43%2CB/exact&FF=amachiavelli+niccolo+++++1469+++++1527&1%2C43%2C
mailto:info@toniguida.org
http://ow.ly/vnFQ50HXGUr


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, que vol posar el focus d’atenció en un 
centre d’acollida per a persones sense llar i en unes treballadores que els acompanyen. Serveix 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 
 
“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  
 
“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 
 
“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  
 
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 
 
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 

https://www.9barrisimatge.org/
mailto:mda.enfemeni@gmail.com
http://ow.ly/kQSs50Hi9Jb


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 
 
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 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 

http://ow.ly/SSkj50HxZoN
mailto:concursliteraridenoubarris@gmail.com
http://ow.ly/sL2P50HtypP
mailto:dinamitzacio@casalprospe.org
https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-i-poesia-curta

