
Activitats del 28 d’octubre al 3 de novembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 28 
 
PASSEJADA 
9 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez 4, i Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires 1 
 
CONTES A CAU D’ORELLA 
11 h 
Trobades mensuals amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels 
infants. Sessió dedicada a la psicomotricitat. 
Edat recomanada: 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 
 
FESTA DE HALLOWEEN 
16.30 h 
Amb racó de maquillatge a càrrec de Naiara Maiztegui, projecció de pel·li de terror, desfilada de disfresses, 
pica-pica, música i ballaruca 
Entrada gratuïta 
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 
 
CASTANYADA TERRORÍFICA A LA TRINITAT NOVA 
De 17 a 19 h 
Amb desfilada de disfresses de terror infantils, xocolatada de tardor i actuació amb foc de Bruixes i 
Bruixots de la Trinitat Nova. 
Pati de l'IE Trinitat Nova, c. Pedrosa, 16-18 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “FABRIQUEM UN TEST DE REG AUTOMÀTIC PER PLANTES" 
De 17.30 a 19.30 h 
Mitjançant la fabricació d’un test que es rega automàticament, coneixerem el cicle de l’aigua i la 
importància que té per a la vida. També experimentarem amb la capil·laritat i ens posarem a prova amb un 
concurs de preguntes. Descobrirem com l’enginyeria i la tecnologia poden ajudar-nos a resoldre problemes 
com, per exemple, mantenir una planta sense haver-la de regar constantment. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/pkwe50LmCwI 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CASTANYADA 
17.30 h 
Amb espectacles de microteatre de terror a càrrec de les cies. OTNI i Eclipse Teatro (3 passis a les 18.30, 
18.45 i 19 h), i sopar de traje a les 21 h 
Cal inscripció prèvia al Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
 

http://ow.ly/pkwe50LmCwI


CASTANYADA 
17.30 h 
Per celebrar la castanyada, aquest any torna el Casal Terrorífic i les activitats comunitàries. Vine a passar 
una tarda de por, música i castanyes amb les veïnes i veïns del Verdun.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
CASTANYADA I NIT D'ÀNIMES 
18 h 
Tallers i “pinta cares” infantil, túnel del terror i castanyes per tothom 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
ESCENA OBERTA: "SEVERA VIGILANCIA" 
19 h 
Aquest grup de teatre amb capacitats visuals diverses ens presenta l’adaptació d’una obra de Jean Genet 
sobre tres delinqüents tancats a la mateixa cel·la.  
A càrrec d’Amanida Teatre. Direcció: Núria García  
Entrada gratuïta 
Espectacle en castellà 
Més informació i reserves: http://ow.ly/pkwe50LmCwI 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TÚNEL DEL TERROR 
De 19 a 21 h 
Vine al circ més tenebrós a passar una tarda de por! Al final del recorregut menjarem castanyes. 
Els menors de 12 anys han de venir acompanyats d’una persona adulta. De 18.30 a 19 h hi haurà un 
recorregut ajustat per als més petits i petites. 
Gratuït 
Organitza: Comissió de Festes de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
CONVERSA AMB PERSONES TRANS 
19.30 h 
Amb la participació d’Alistair (home trans), Rusly (dona trans) i Sofia Bengoetxea (dona trans d’EnFemme) 
Reserva prèvia a http://ow.ly/GGKC50LmEaO 
Coorganitza: Associació 17 de Maig 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 29 
 
SORTIDA GUIADA “EL MÓN DELS BOLETS” 
De 10 a 13 h 
La tardor és època de bolets i Collserola ens ofereix una varietat d’hàbitats que fan possible que s’hi puguin 
trobar una gran diversitat d’espècies i tots tenen el seu paper a l’ecosistema del Parc.  
Sortida guiada amb l’Andrés Valverde i Valera, membre de la Societat Catalana de Micologia. 
A partir de 10 anys 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
Punt de trobada: última parada del bus 82, Torre Baró – Castellví 
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TALLER FAMILIAR "JO TAMBÉ FORMO PART D'AIXÒ" 
De 10 a 12 h 
Combinarem una activitat molt divertida als voltants del Castell amb un itinerari de descoberta per adonar-
nos de l’impacte humà al Parc Natural de Collserola i per entendre com es gestiona aquest espai natural. 
Per a infants de 10 a 12 anys 
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 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL "FEM PANELLETS DIFERENTS!" 
D'11 a 13 h 
Activitat on aprendrem una recepta amb molta tradició: els panellets. A partir de la recepta base per 
preparar la massa, jugarem amb diferents ingredients i formes per crear uns panellets originals que segur 
que us sorprendran! Us endureu a casa la recepta impresa i un grapat de panellets per a la degustació! 
Cal portar un davantal i una carmanyola per emportar-se els panellets. 
A càrrec de Cristina Sánchez - Kokoro 
Per a nens/es de 6 a 10 anys amb l’acompanyament d’un adult 
Preu: 6,80 € + 5 € material. Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
PASSATGE DEL TERROR 
La comissió de Nit d'Ànimes torna a la càrrega amb un nou passatge del terror! 

- D'11 a 14 h Passi infantil 
- De 18 a 23 h Passi general 

Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERT "HISTÒRIES DEL SOUL" AMB LAB SONS QUARTET 
De 12 a 14 h 
Lab Sons Quartet ens oferiran un concert de caire divulgatiu amb suport d'imatges, on s'interpreten grans 
clàssics de l'estil i amb explicacions prèvies a cada cançó del repertori 
Entrada gratuïta 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
CELEBREM LA CASTANYADA A LA GUINEUETA 
Activitat transversal de totes les entitats de la Masia: 

- 17 h Esplai terrorífic. Vine disfressat! 
- 18 h Castanyada popular amb concurs de crits 
- 19 h La Drac Meri crema la Masia 
- 19.15 h Túnel del terror 

A més, hi haurà mercat d’intercanvi de roba 
Organitzen: Ateneu Guineueta, Esplai Guineueta, Casal de Joves Guineueta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 
 
FAMILIARTS: LA FESTA DE LA CASTANYADA A CAN BASTÉ 
18 h 
Atenció famílies! La plaça de Can Basté s’omplirà de música i ballaruca acompanyats per la TagerBand, una 
orquestra que ens farà cantar, ballar i saltar amb les seves cançons, tant a la gent més menuda com també 
a la més peluda. Música fusió d’animació infantil i versions dels grans èxits dels 80′ i 90′.Un allioli potent! 
Penseu la vostra disfressa perquè hi haurà concurs amb premis, torrarem castanyes i beurem queimada! 
Animació a càrrec de Tager Animacions 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
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DISSABTES FAMILIARS: "MARRAMEU TORRA CASTANYES" 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Un espectacle que combina música, màscara i titelles. Està basat en la cançó popular i ens ensenya la 
tradició de la festa de la Castanyada a través dels seus personatges. 
A càrrec de la cia. En clau de clown 
A partir de 3 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dilluns 31 
 
CASTANYADA TERRORÍFICA A LA TRINITAT NOVA 

- 17 h Cinema de terror: “Expediente Warren” 
- 19 h Batucada des de l’IE Trinitat Nova fins al Casal de Barri Trinitat Nova 
- De 19 a 20 h Repartiment de castanyes + la bruixa pitonissa Lourdes 
- De 20 a 21 h IV aniversari de Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova, amb espectacle de foc 
- De 21 a 23 h Casal Terrorífic, amb música ambiental i sopar-bar 
- De 23 a 2 h Discomòbil amb Dj Sergi Shine. Concurs de disfresses. Deliberació i entrega de premis 

Hi haurà servei de bar, entrepans i begudes durant tota la nit 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
NIT DE CONCERTS "MARRAMEU" (21a edició) 
21 h 
Amb les actuacions de Valiente Folk, Les Salvatges, Sinderesis i Anti-PD 
Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 
  
Dimecres 2 
 
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 
 
PRIMERES PASSES: "LES FORMIGUES TAMBÉ BALLEN" 
11 h 
La Formiga Pruna és mandrosa de mena. Se’ns adorm per tots els racons però avui ens ha d’ajudar a cantar 
cançons amb el Cargol Banyesllargues. Aquesta sessió no és de contes, son jocs de falda i moixaines on 
compartirem una estona especial amb els petits, a prop nostre, a la falda, a punt per viatjar tots junts. 
A càrrec d'Ada Cusidó 
Adreçat a famílies amb nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
XERRADA "LA RELACIÓ DE PARELLA EN EL TRÀNSIT CAP A LA MA/PATERNITAT" 
18 h 
Inclosa dins el cicle de reflexió i aprenentatge mutu "Posant llum als processos de dol en la pa/maternitat" 
Inscripció prèvia a vv_vilapicina@bcn.cat  
Organitza: VilaVeïna 
Espai VilaVeïna de Vilapicina i la Torre Llobeta (Centre Cívic Torre Llobeta), c. Santa Fe, 2 bis 
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Dijous 3 
 
TROBADES D'ECONOMIA DE NOU BARRIS: "LA TECNOLOGIA COM A VEHICLE PER MILLORAR LA 
QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES" 

- 9 h Benvinguda i recepció 
- De 9.30 a 9.45 h Inauguració de les trobades a càrrec de Jaume Collboni, tinent d’alcalde de 

l’Ajuntament de Barcelona  
- De 9.45 a 10.30 h Ponència "Tecnologia i ètica" amb Gabriela Ramos, directora general adjunta de 

Ciències Socials i Humanes de la UNESCO  
- D'11.15 a 13.15 h Primera trobada: "L'impacte de les noves tecnologies: com afecten l'economia?". 

Amb Genís Roca, expert en Internet i president de la Fundació puntCat; José Maria Cela, director 
del departament CASE (Computer Applications in Science and Engineering) del BSC.  
Norman Albi, CEO de Barcelona Cable Landing; Eduard Martin, CIO i Director Connectivitat 
Intel·ligent de Mobile World Capital; Regina Llopis, presidenta del Grup AIA; i Laura Urquizu, CEO de 
Red Points. Moderadora: Xantal Llavina  

- De 16.30 a 18.30 h Segona trobada: "Quines mesures hem d'impulsar per aconseguir orientar el 
desenvolupament tecnològic als objectius humans?". Amb Michael Donaldson, Comissionat 
d´Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern, Ajuntament de Barcelona; Ferran Sáez, 
filòsof i autor del llibre "Pantallas"; Rosa Romà, presidenta de la CCMA; Joan Ramon Barrera, 
president del Patronat de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya; i Clara Laguillo, doctora en 
Filosofia, coordinadora del master d’Art Digital a l’ESDI. Moderadora: Xantal Llavina  

- De 18.30 a 18.45 h Conclusions i cloenda, a càrrec de Xavier Marcé, regidor de Nou Barris 
Més informació i inscripcions: https://form.jotform.com/222833709336358  
Direcció de continguts: Fèlix Riera. Organitza: Districte de Nou Barris 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
VISITA GUIADA "LLAR SOSTENIBLE" 
11 h 
Programa "Carrega't d'energia" 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
BALL AL TURÓ 
16.30 h 
Amb música en directe 
Activitat de pagament 
Places limitades, cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
SAC DE RONDALLES: "LA MENTIDA" 
17.30 h 
Hora del conte basat en l’àlbum “La Mentida” de Catherine Grive. Amb aquesta i d’altres històries NO 
aprendrem a dir sempre la veritat, però entendrem com ens sentim quan de cop i volta apareix la Mentida 
i es fa gran, molt gran! 
A càrrec de Suc de Contes – Núria Alonso 
En el marc dels actes del 25è aniversari de la Biblioteca Nou Barris 
Adreçat a nens i nenes de més de 4 anys 
No cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
ESPAI EMOCIONS 
18 h 
L’espai Emocions és un espai lúdic d’aprenentatge emocional que permet conèixer aspectes de la nostra 
pròpia persona, sempre de forma natural, on es respecten els ritmes i temps de cadascuna de les persones 
i del processos col·lectius. Parlar i sentir-te escoltat. 
Aquesta sessió és oberta per a tothom i parlarem de les relacions humanes. 
Col·labora: CAP Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE: "DONES I TREBALL" 
18.30 h 
Coneixem molts oficis de l'Antic Egipte, però la majoria fan referència als treballs masculins. Però… i les 
dones? Treballaven fora de casa? Tenien accés a tota mena d'oficis? Hi ha algun ofici específicament 
femení? D'aquestes i altres qüestions en parlarem en aquesta xerrada. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia 
Més informació i inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/conferencia-egipte-dones-i-treball/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESPECTACLE “STAND-UP MONÒLEGS” 
18.30 h 
Què fa un contacontes català quan li falla l'actriu de l'espectacle? Cancel·larà la funció? Ni de bon tros. 
Sense pensar-s'ho dues vegades aprofitarà la seva posada en escena per realitzar un càsting entre el públic 
femení i solucionar així la papereta (i també poder cobrar, és clar). 
A càrrec de Xavi Demelo i Gemma Almagro 
En el marc dels actes del 25è aniversari de la Biblioteca Nou Barris 
Activitat gratuita. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES "ARGUMENTA BCN": "UNA CIUTAT ON TROBAR-NOS"  
19 h 
Com podem avançar cap a una ciutat més habitable, que potenciï els vincles i la vida en comunitat? Partint 
de l’arquitectura i l’urbanisme feminista com a motor del dret a la ciutat i la sostenibilitat, així com 
d’iniciatives d’acció i intervenció social, repensarem els espais públics i domèstics, dibuixant fórmules per 
afavorir la convivència i la col·laboració en l’entorn urbà.  
Participen: Blanca Valdívia Gutiérrez (Col·lectiu Punt6 al CC Sortidor), Roser Casanovas (Col·lectiu Punt6 al 
CC Torre Llobeta), Straddle3 (David Juárez) i Fundació Pare Manel (Sandra Pardo). Modera: Marta Ballesta 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/xfjq50L9ir6 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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Exposicions 
 
"T’ESTOY RONDANDO" 
Del 2 al 26 de novembre 
Un projecte incomplet de Diego G. Amb els seus animals encaputxats i altres metàfores, tracta el tema de 
la normalització, per una part de la societat i política neofeixistes, d’un creixent discurs xenòfob, masclista, 
homòfob i transfòbic. Potser en qualsevol moment els animals no humans… 
Entrada lliure 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
"50 ANYS DE L'AV PROSPERITAT" 
Del 3 al 30 de novembre. Inauguració: dijous 3 de novembre, a les 19 h, a càrrec de la comissió de memòria 
i patrimoni de l'AV. 
Aquesta mostra fotogràfica i documental fa un repàs del mig segle de treball de l'Associació Veïnal de 
Prosperitat, informant i mobilitzant el barri. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
7a MOSTRA ARTÍSTICA "PENJ'ART" 
Fins al 28 d’octubre 
Les arts visuals i plàstiques són l’eix d’aquesta mostra a la qual us convidem per gaudir del talent dels i les 
artistes que tenim més a prop del que creiem. 
En col·laboració amb la Biblioteca i el Casal de gent gran Vilapicina i la Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
"LES TRINITATS" 
Fins al 28 d’octubre 
El projecte BEC - barri, espai de convivència, neix amb l’objectiu de construir una radiografia sociopolítica 
dels barris de la ciutat des d’una acció diagnòstica i participativa del moviment veïnal cap als barris. Durant 
els anys 2021 i 2022, la proposta s’emmarca en els barris de les Trinitats: Trinitat Nova i Trinitat Vella. 
A càrrec de la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
"PREMIS XARXART" 
Fins al 28 d’octubre 
A càrrec de la Fundació Congrés Català de la Salut Mental 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
"QUADRE FLAMENC" 
Fins al 28 d’octubre 
Col·lecció de pintures de Mojca Vovk sobre el món flamenc, inspirades en el barri i en artistes propers. 
Activitat emmarcada en el festival Flamenco de Barrio 2022 
Organitza: Comando Lunares 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
"AIXÍ ES FA UN FANZÍN!" 
Fins al 29 d’octubre 
Durant el curs passat, algunes alumnes de l'Institut Flos i Calcat van dur a terme un projecte de Fanzín, 
conjuntament amb La Caixa d'Eines i el Centre Cívic Can Verdaguer. En aquesta exposició et mostrem com 
va ser el procediment, des de les primeres idees i esbossos fins a l'acabat final! 
A càrrec del Centre Cívic Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 



"NO NOMÉS FEM CÒMICS!" 
Fins al 29 d’octubre 
Algunes de les participants de la categoria 1 del 22è Concurs de còmic de Nou Barris ens mostren què és el 
que més fan a part de dibuixar còmics! No et perdis l’art més jove de Can Verdaguer! 
A càrrec de participants del Concurs de còmic de Nou Barris 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"PRISONERS OF TATTOO" 
Fins al 29 d’octubre 
“Prisoners of tattoo” reuneix una sèrie d’obres de diversos tatuadors i artistes d’art urbà, influenciats per 
la cultura del tatuatge tradicional, la pintura japonesa i el grafit. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"NOU BARRIS AL CINEMA" 
Fins al 31 d’octubre 
Mostra de cartells i imatges de pel·lícules de cinema comercial on hi surten indrets i/o personatges del 
Districte de Nou Barris. 
Cedida per l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
“FUCHINA: CINCO DÍAS DE MAYO" 
Fins al 5 de novembre 
Aquest projecte entronca a la perfecció amb una llarga tradició de fotografia antropològica que es realitza 
a Espanya. Salcedo ens aporta una mirada personal i fresca davant elements tan clàssics i atàvics de la 
cultura espanyola com són la religió, les festes populars, el color i els animals. 
A càrrec de David Salcedo - ArtPhoto BCN 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
"GHOST STORIES" 
Fins al 12 de novembre 
Treball fotogràfic que entreteixeix una sèrie d’esdeveniments ocorreguts en el mateix espai, l’arxipèlag de 
Frioul, situat enfront del golf de Marsella, però en èpoques diferents. 
Aquest projecte ha rebut el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2019. 
A càrrec de Federico Clavarino 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
"DARRERE ELS MURS DEL MENTAL" 
Fins al 19 de novembre 
Exposició que recupera la memòria de l'antic Institut Mental 
A càrrec de l'Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
"FRONTERES I LÍMITS DE NOU BARRIS" 
Fins a l’11 de novembre 
Amb l’objectiu de captar el districte des de l’aire, tres voluntaris es van enfilat als terrats, balcons i 
miradors càmera en mà. Durant un any han realitzat més de 3.000 fotografies. Les imatges mostren la 
transformació en les darreres dècades, i han servit també per actualitzar el fons gràfic de l’entitat. 
A càrrec de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
 
 



"CONCURS FOTOGRÀFIC HOSPITALS DE DIA A CATALUNYA" 
Fins al 4 de novembre 
Desena edició del concurs de fotografia 2022 d’Hospitals de dia infantils i juvenils de Salut mental de 
Catalunya.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
Concursos 
 
2n CONCURS D’APERITIUS DE NADAL DE NOU BARRIS 
Dijous, divendres i dissabtes de novembre 
Aperitiu i beguda (vi, vermut, cervesa, refresc o aigua): 4 euros 
Llistat d’establiments participants i més informació, properament a www.barcelona.cat/noubarris  
Organitza: Districte de Nou Barris 
 
32è CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO 
Presentació de treballs fins al 22 de novembre  
Categories:  A.- Fotografia en color de tema lliure 

B.- Fotografia en blanc i negre de tema lliure 
C.- Premi Josep Anton Cordoncillo (color i b/n). Tema: "Menjar" 
D.- Premi del públic 

Premis:  Premi del jurat: 100 € per les categories A, B i C 
Premi del públic: 100 €. (període de votació de l’1 al 16 de desembre) 

Bases completes a http://ow.ly/2iLp50L90U9 
Organitzen: Casal de Barri Prosperitat, 9Barris Imatge 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35, entrada per l'av. Meridiana): 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, 16): divendres de 16.30 a 19.30 h, dissabtes d’11 a 14 h 
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19-55): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 1-15, entrada per l'av. dels Quinze): diumenges, 

d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27-29): diumenges, d’11 a 14 h 

 

http://www.barcelona.cat/noubarris
http://ow.ly/2iLp50L90U9

