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Divendres 11 
 
CAMINADA DES DEL CASAL FINS AL MAR 
10 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
TALLER PUNTUAL "RISOTERÀPIA" 
10 h 
Amb la col·laboració de l'Associació Stop Accidents 
Gratuït, cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
BLUES A LES ESCOLES: "UN SEGLE DE DONES EN LA MÚSICA" 
11 h 
Un periple per cent anys de transformacions en el paper de les dones dins la societat. L'espectacle 
presenta contes i cançons de les millors intèrprets de la seva època: Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Edith Piaf, 
Etta James, Aretha Franklin, Tina Turner, Gloria Gaynor, Annie Lennox, Alicia Keys i Amy Winehouse. 
A càrrec de Virginia & The Woolfs 
Activitat dirigida a l’alumnat de segon de primària de les escoles del barri 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
Pl. Sóller 
 
PRIMERES PASSES: "CONTES AMB OLOR DE CEL BLAU" 
11 h 
Espectacle de contes, llum i ombres adreçat a pares, mares i nadons. És un primer contacte amb la paraula 
i l’oralitat a través dels sentits: sons, olors i carícies.  
A càrrec de Sherezade Bardají 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
FLAMENCO DE BARRIO 2022 

- 17 h Taller de percussió amb palmes (Casal de Barri Prosperitat) 
- 18.30 h Concert per a tots els públics de 'Landry el Rumbero' (Casal de Barri Prosperitat) 
- 21 h Concert de flamenc amb Lidia Mora (veu) i Toni Abellán (guitarra) (Casal de Joves Prosperitat) 
- 23 h Concert de rumba amb Taraos (Casal de Joves Prosperitat) 

Organitza: Comando Lunares. Col·laboren: Casal Joves Prosperitat, Ateneu Popular Nou Barris, Biblioteca 
Les Roquetes - Rafa Juncadella, Casal de Barri Verdun 
 
#25N - CINEFÒRUM: "TOMATES VERDES FRITOS" 
17 h 
Dir. Jon Avnet, any 1991. La història gira entorn de la gran amistat entre dues dones i al misteriós 
assassinat del marit d’una d’elles. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les impressions que ens ha provocat cada pel·lícula 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: tel. 677 40 81 54, tel. 677 40 84 47  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 



JORNADA AFAs ZONA NORD 
De 17 a 19 h 
Amb tastet d'activitats extraescolars, photocall i altres sorpreses 
Organitzen: AFA Elisenda de Montcada, AFA Ciutat Comtal, AFA Ferrer i Guàrdia, AFA Mare Alfonso Cavin, 
AFA Mestre Morera 
Parc de l'Aqüeducte 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “PROGRAMEM EL NOSTRE PROPI ASSISTENT" 
De 17.30 a 19.30 h 
A través de diverses dinàmiques descobrirem què és la programació i aprendrem a programar amb Scratch. 
Construirem i programarem un assistent que ens saludarà quan li donem la mà o li toquem el cap. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/3N2c50LA0sf 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE DE TITELLES DE NOU BARRIS: CABARET DE TITELLES 
17.30 h 
Quatre titellaires (Ola, Mau, Litus, Albert) ens mostraran diferents tècniques de manipulació en un divertit, 
però compromès cabaret per a tota la família. Esperem que gaudiu d’aquestes petites històries. 
Entrada gratuïta 
Organitzen: Associació Titellaire de Roquetes, Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Centre Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
SETMANA DE L’HUMOR - A PROPÒSIT DE L’EXPO: XERRADA-COL·LOQUI "COM HA CANVIAT L'HUMOR AL 
LLARG D'AQUESTS VINT ANYS DEL SOMRIURE" 
19 h 
Riem ara del mateix que ho fèiem abans?  L’humor ha de tenir límits? Cal seguir reivindicant l’humor com a 
eina per transformar el món? 
Amb la presència de Marisol Casas (actriu i clown),  Xavi Franch (fundador del cicle), Sandra Bustamante 
(actriu i cantant) i Jordi Solé (clown). Presenta i modera: Merche 8A. 
Més informació i reserva prèvia a http://ow.ly/gK8r50LA0Mu 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA "EL RENAIXEMENT: CHRISTINE DE PIZAN" 
19 h 
En la tercera sessió d’aquest curs, avançarem en la història i anirem a parar al Renaixement. Christine de 
Pizan serà la protagonista d’aquesta època. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Reserva prèvia a http://ow.ly/kfkw50LA0XU 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONCERT: CHILL MAFIA + CARMEN XIA + MACHETE EN BOCA 
22 h 

- Chill Mafia és una colla d’amics de Pamplona (productors, cantants, DJ, Mc, dissenyadors i grafiters) 
que ha trastocat el panorama euskaldun arrel del seu single viral “Gazte arruntaren koplak” 

- Carmen Xía ha derrocat la porta del rap espanyol aquest 2022 a base de “quejíos” flamencs sobre 
el bombo i la caixa amb l'objectiu d'assemblar el folklore més pur dins del rap (o viceversa). Tot sota 
la seva inusitada faceta de rapera-coplera 

- Machete en Boca és un trio femení de rap i dancehall valencià. Es caracteritza per les seves lletres 
dures, directes i amb molta ràbia, com elles mateixes diuen, “sempre amb el matxet en la boca”. 

Preu: 5 euros. Més informació i reserves: http://ow.ly/hI3L50LA1wC 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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Dissabte 12 
 
BICICLETADA FAMILIAR 
De 9 a 11.30 h 
Passejada pel barri, de la Casa de l'Aigua a Vallbona i tornada a la Trinitat Nova tot seguint el Rec Comtal. 
A partir de 10 anys 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitzen: Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, Casal de Barri Trinitat Nova, IE Trinitat Nova, Agència de Salut 
Pública. Col·laboren: Centre Cruïlla - K Taller, En Bici Sense Edat 
Punt de sortida: Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
TALLER FAMILIAR “EL MÓN DELS RATPENATS” 
De 10 a 12 h 
Coneixerem les diferents característiques dels ratpenats, la seva importància dins els ecosistemes, la 
importància i necessitat de la seva conservació i les principals espècies protegides que tenim a Catalunya. 
Per a infants de 12 a 15 anys 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
SEMINARI "VARIABILITAT CLIMÀTICA EN EL MÓN ROMÀ I TARDOROMÀ I IMPACTE SOBRE EL PLA DE 
BARCELONA" 
De 10 a 14 h 
Els canvis climàtics del passat tingueren una gran incidència en la disponibilitat i l’ús d’un nombre notable 
de recursos naturals i, per tant, afectaren dràsticament l’abastiment i l’activitat de la ciutat.  
Més informació, programa i formulari d’inscripció a http://ow.ly/ne2b50LA3fM 
Organitza: MUHBA 
Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
#25N - XERRADA "VIOLÈNCIA VICÀRIA: EL MALTRACTAMENT MÉS CRUEL" 
11 h 
La violència vicària és danyar i/o assassinar a fills o filles de la parella o exparella per aconseguir ferir-la de 
la forma més dolorosa. Des del 2013, 47 nenes i nens han mort a les mans dels seus pares (o parelles / 
exparelles de la mare). Què diu la llei sobre la violència de gènere, la violència vicària i el règim de visites?  
Amb Marta Lladó Porta, psicòloga clínica i d’emergències i especialista en violència masclista, i Ester Garcia 
López, advocada especialitzada en violències masclistes. Dinamitza: Anna Navarrete i Lorenzo, 
psicosociòloga voluntària del grup ACVD. 
Més informació: http://ow.ly/zTs650LA3C1 
Organitza: Acció Contra la Violència Domèstica 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
#25N - TALLER "ART & WOMAN" 
11 h 
Càpsula artística de dues hores de durada. Cada participant pintarà un llenç. Les obres creades seran 
exposades en el Casal en el marc de les activitats del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació 
de la Violència envers les Dones. 
A càrrec de Rita Hervas Fernández 
Cost: 2 € (materials inclosos) 
Activitat no mixta (dones i identitats dissidents) 
Organitza: comissió feminista del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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FLAMENCO DE BARRIO 2022 
- 13 h Vermut musical amb Dj Txarnegö 
- 19 h Dj Elialba 
- 22 h Espectacle de ball amb José Maldonado, Ivan Alcalá i Marina González (ball), Míriam Vallejo 

(cant) i Fran Díaz (guitarra) 
Organitza: Comando Lunares. Col·laboren: Casal Joves Prosperitat, Ateneu Popular Nou Barris, Biblioteca 
Les Roquetes-Rafa Juncadella, Casal de Barri Verdun 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
LA FESTA DEL SUPORT MUTU 

- 17 h Fira de lluites + mercat de roba de segona mà "L'Estraperlo" 
- 17.30 h Gimcana familiar 
- 19 h Debat: "Pa, sostre, papers i treball" 
- 21 h Sopar i música amb les Flamenkawers 
- 23 h Nit de techno amb DJ Shinosha i DJ Darkness 

Tots els beneficis es destinaran a cobrir necessitats alimentàries de les Xarxes de Suport Mutu 
Organitzen: Dones Portenyes, Xarxa de Suport Mutu Porta. Col·labora: Ateneu la Bòbila 
Pl. Sóller 
 
SETMANA DE L’HUMOR - CICLE SOMRIURE: "MALDITO KARMA" 
19 h  
Per què culpar-nos a nosaltres mateixos del que ens passa si podem culpar el Karma? Un Ravalenguas 
cuinat amb comèdia i passió, impro i poesia urbana. 
A càrrec de Rocío Raval 
Entrada gratuïta 
Espectacle en castellà 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/ZAug50LA455 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - TEATRE: "LÁZARO" 
19 h 
Adaptació lliure, narrada amb estètica de hip-hop, del clàssic “El Lazarillo de Tormes”. La plataforma 
valenciana Leamök trasllada la picaresca dels carrers de Castella del segle XVI als ambients actuals del 
breakdance per explicar la història d’aquest personatge universal. 
A càrrec de Leamök Teatre 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/l%C3%A1zaro  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL: CONCERT "DIVINAS Y ENCONTRADAS" 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Flamenc i jazz en clau d’humor i feminista! Així és Divinas y encontradas, el primer espectacle de Las 
Opinólogas, quatre artistes, dones mil·lennistes però arrelades en la cultura folklòrica, que mesclen 
disciplines com el teatre, el ball i el monòleg d’humor. 
A càrrec de Las Opinólogas 
Entrada gratuïta 
Més informació: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/divinas-y-encontradas  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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TEATRE: "HERMAFRODITES A CAVALL O LA REBEL·LIÓ DEL DESIG" 
20 h 
Amb eines del teatre documental, la performance, el conte de ciència ficció i el freak show, l’espectacle 
parla de la vivència de les intersexualitats en primera persona i proposa la fundació d’un nou ordre allunyat 
dels esquemes rígidament duals que hem heretat.  
Un conte de vegades inquietant i de vegades estrident, sempre emocionant, que rastreja l’evolució del 
mite de l’hermafrodita des de la llegenda arcaica fins les persones que l’encarnen en l’actualitat. 
A càrrec de la cia. Que no Salga de Aquí 
Preu: 10 / 12 euros 
Últimes entrades a la venda. Més informació i reserves: http://ow.ly/zPkC50LA4FB   
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 13 
 
VIII ANIVERSARI DEL CASTELL DE TORRE BARÓ 
De 10 a 14 h 
El Castell celebra un nou aniversari! I ja són 8 anys al costat del barri i al peu del Parc Natural de Collserola. 
Hem preparat activitats per a totes les edats: 

- De 10 a 12 h Caminada popular i recollida de residus pels voltants del Castell. Itinerari fàcil i 
assequible. Porteu aigua i calçat còmode 

- De 12 a 12.30 h Esmorzar i sorteig de regals entre els participants de la caminada 
- De 12.30 a 14 h Tallers infantils, i visites guiades al Castell a càrrec de l'Arxiu Històric de Roquetes- 

Nou Barris 
I moltes sorpreses més! 
Cal inscripció prèvia a https://forms.office.com/r/RXmMSPMZWn. Heu d'indicar a quines activitats voleu 
participar, quantes persones sereu, el vostre nom, el correu i el telèfon de contacte.  
Si teniu algun dubte, ens podeu trucar al 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
FLAMENCO DE BARRIO 2022: CONCERT "FLAMENKBEAT" 
13 h 
Flamenkbeat és un espectacle protagonitzat per la cantant Alba Morena, que presenta un repertori a mig 
camí entre el flamenc, la música urbana i l'electrònica. Interpreta temes propis i temes tradicionals des 
d'una mirada moderna. Les noves tendències i la tradició s'uneixen en aquest nou projecte. 
A càrrec d’Alba Morena (cant), Carlos Cuenca (música electrònica), Cristina López (cant), Carmela Cristos 
(violoncel) i Marc López (guitarra) 
Entrada gratuïta 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 14 
 
XERRADA "QUE EM PASSA QUAN ARRIBA LA TARDOR? (2)" 
17 h 
A càrrec de Lourdes Martínez, infermera  
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
#25N - TALLER DE CREACIÓ D'UN MURAL COL·LECTIU INTERGENERACIONAL 
18 h 
Realitzat entre el Kasal de Joves Roquetes i el Ton i Guida per dir NO a les violències masclistes! 
Organitzen: Kasal de Joves Roquetes i Centre Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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ESPAI GENT GRAN: XERRADA "MITES EN SALUT ALIMENTÀRIA" 
18 h 
A càrrec de l'Agència de Salut Pública de Barcelona 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ DE DEBAT I RECOLLIDA DE PROPOSTES “PROCÉS PARTICIPATIU DE CAN XIRINGOI” 
18 h 
El Districte de Nou Barris té prevista una transformació urbanística de l’espai que, actualment i de manera 
provisional, està habilitat com a “jardins de Can Xiringoi”, a Vilapicina i la Torre Llobeta. 
Sessió oberta a la ciutadania 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimarts 15 
 
SORTIDA CULTURAL "EL BORN, CENTRE CULTURA I MEMÒRIA" 
Matinal 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
PRIMERES PASSES: "MOIXAINES, JOCS DE FALDA I PETITS CONTES DE DITS" 
10 h 
Taller vivencial de moixaines, jocs de falda i petits contes de dits. 
A càrrec de Judith Navarro 
Activitat per a nens i nenes de 0 a 3 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SORTIDA CULTURAL AL MONESTIR DE VALLDONZELLA 
10 h 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
17 h 
Organitza: Associació de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLER D’ESCACS D’INICIACIÓ 
17.30 h 
Jugant als escacs i, aprenent els finals bàsics, farem servir el concepte matemàtic d'algoritme en la 
resolució de problemes. 
A càrrec del Grup d'Escacs Ideal Clavé 
Per a nens i nenes d’11 a 16 anys 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 



DAU ALS BARRIS 
De 17.30 a 19.30 h 
Iniciativa on durant diferents dies es dona a conèixer el festival i es difon la cultura del joc entre els 
assistents. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
XERRADA "EL SÒL PELVIÀ, EL GRAN OBLIDAT…" 
18 h 
Us explicarem què és el sòl pelvià i aprendrem a fer un autotest del nostre, a la vegada que repassarem 
l’anatomia general. Parlarem de com s’integra el sòl pelvià al nostre cos i com influeix la respiració i la 
posició corporal, tot amb una part pràctica per entendre-ho millor. I acabarem amb un torn de preguntes. 
A càrrec de Laia Vernet, fisioterapeuta especialista en pelviperineologia i salut per a la dona 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/xerrada-el-sol-pelvia-el-gran-oblidat/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE TEMÀTIC "ANIME": XERRADA "DE GHIBLI A SHINKAI: ELS GRANS NOMS DE L'ANIME 
CONTEMPORANI" 
18.30 h 
Tot i els estralls causats als cinemes de tot el món per la covid, la indústria de l'anime al Japó s'ha 
mantingut forta i inalterable sent la salvaguarda de la taquilla japonesa. A més d'estudis coneguts com 
Ghibli o Madhouse, nous noms s'han introduït en aquest univers. Assistim a un nou boom de l’anime? 
A càrrec de Glòria Fernandez (CineAsia) 
Entrada lliure fins a exhaurir places (cabuda limitada) 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 16 
 
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 
 
XERRADA ESPAI SALUT: "ESTIC TRIST/A O ÉS DEPRESSIÓ?" 
17 h 
A càrrec de Lourdes Martínez, infermera 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
TALLER "COSTURA CREATIVA" 
17.30 h 
Transformem i reutilitzem la roba en desús per fer altres peces informals, tals com bosses amb samarretes, 
davantals de texans, etc. Aprendrem a transformar la roba en desús com un material en potència per fer 
altres peces informals. 
A càrrec de Reparat als Municipis 
Gratuít 
Reserva prèvia: tel. 677 40 81 54, tel. 677 40 84 47, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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PRIMERES PASSES: "L'ARMARIET DE COLORS" 
17.30 h 
Un armari llençat al mig de la ciutat esdevé un cau de sorpreses. Una sessió on, a través de la música i els 
colors, coneixerem un món ple d’imaginació, de diversitat, d’objectes i de cançons al servei dels més petits 
de la casa. 
A càrrec de Santi Rovira Odena 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TALLER DE CUINA "BISTEC VEGETAL" 
18 h 
Aprendrem a fer bistecs vegans a base de llegums i gluten, veurem diferents maneres de preparar-los i 
conservar-los. Prepararem també tortillas de blat, el pa mexicà que es fa servir per als burritos o les fajitas. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: whatsapp al 608 406 528, tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net   
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
SESSIÓ DE DEBAT I RECOLLIDA DE PROPOSTES “PROCÉS PARTICIPATIU DE CAN XIRINGOI” 
18 h 
El Districte de Nou Barris té prevista una transformació urbanística de l’espai que, actualment i de manera 
provisional, està habilitat com a “jardins de Can Xiringoi”, a Vilapicina i la Torre Llobeta. 
Sessió oberta adreçada al públic femení 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dijous 17 
 
TROBADES D'ECONOMIA DE NOU BARRIS: "L'OCUPACIÓ" 
De 9.45 a 19 h 

- De 9.45 a 10.20 h Inauguració, a càrrec de Xavier Marcè, regidor de Nou Barris, i Raquel Gil, 
comissionada de Promoció d’Ocupació i Polítiques contra la Precarietat Laboral 

- De 10.20 a 10.45 h “L’ocupació a Barcelona: indicadors, tendències i reptes”. A càrrec d’Àngels 
Santigosa, cap del Departament d’Estudis de la Gerència d´Àrea d´Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona 

- D'11.15 a 13 h “Experiències innovadores en ocupació”. Participen: Fundació Formació i Treball, 
Fundación Quiero Trabajo, Barcelona Activa Mentoring + laboral, CIDEU projecte llatinoamericà. 
Presenta i modera: Paco Ramos, director executiu d’Estratègies de Foment de l’Ocupació de 
Barcelona Activa 

- De 13 a 13.30 h Dinàmica de reflexió entre les persones assistents 
- De 13.30 a 13.45 h Tancament a càrrec de Xavier Marcé, regidor de Nou Barris 
- De 16 a 16.10 h Obertura a càrrec de Xavier Marcé, regidor de Nou Barris 
- De 16.10 a 17.40 h “Sectors generadors d’oportunitats d’ocupació”. Modera: David Millet, gerent 

d’Impento 
- De 17.50 a 18.20 h “Competències clau per a la recerca de feina”, a càrrec de Barcelona Activa 
- De 18.20 a 18.50 h “Eines i recursos tecnològics per a la recerca de feina”, a càrrec de Barcelona 

Activa 
- De 18.50 a 19 h Cloenda a càrrec de Xavier Marcé, regidor de Nou Barris 

Entrada gratuïta 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/KoOt50LA7AR 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona, c. Pintor Alsamora, 3 
 
 

mailto:torrebaro@cczonanord.net
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TALLER "PREPAREM LES CAIXES NIU D'OCELLS" 
17 h 
Taller de construcció de caixes niu d'ocells amb tecnologia digital, per a la seva posterior col·locació en 
l’entorn natural del Castell de Torre Baró. Les persones participants podran fabricar, muntar i personalitzar 
les caixes niu, i així oferir més recursos que ajudin a cobrir la manca d’espais adequats per a la cria d’ocells. 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat  
Organitza: Castell de Torre Baró, en col·laboració amb l'Ateneu de Fabricació Digital Ciutat Meridiana i el 
CEE Sant Joan de la Creu 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
TALLER "ELS OCELLS I ELS NIUS" 
De 17 a 19 h 
Els ocells ja comencen a buscar on podran passar l'hivern i fer-hi el niu, per això farem també un taller de 
caixes-niu 
Dinamització: Arnau Mundet 
Per a tots els públics 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
XERRADA "GESTIÓ DE LES NOSTRES EMOCIONS" 
17 h 
Diferències entre la tristesa i la depressió. Com saber quan hem de consultar al metge? 
Dins el cicle "Què em passa quan arriba la tardor?" 
A càrrec de la infermera Lourdes Martínez, amb la col·laboració d'Àltima 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
SESSIÓ DE DEBAT I RECOLLIDA DE PROPOSTES “PROCÉS PARTICIPATIU DE CAN XIRINGOI” 
17 h 
El Districte de Nou Barris té prevista una transformació urbanística de l’espai que, actualment i de manera 
provisional, està habilitat com a “jardins de Can Xiringoi”, a Vilapicina i la Torre Llobeta. 
Sessió oberta adreçada a la gent gran 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
DRETS DE LA INFÀNCIA A LA ZONA NORD 
17.30 h 
Vine a conèixer els nostres drets! Farem jocs i tallers per a totes les edats. 
Organitza: Comissió Infància Zona Nord 
Pl. Primer de Maig 
 
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 
 
ESPAI DE CUINA DEL TIG 
18 h 
Un espai de relació on compartir coneixements i experiències al voltant de la cuina. Les participants seran 
les encarregades de dinamitzar la sessió, compartint alguns dels seus secrets culinaris més ben guardats.  
Si tens ganes de participar en aquest espai, no dubtis en posar-te en contacte amb l’equip del Ton i Guida! 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
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CICLE DE CONFERÈNCIES "ARGUMENTA BCN": "GANDULS: EN DEFENSA DEL TEMPS IMPRODUCTIU" 
19 h 
La vagància i la peresa, tradicionalment estigmatitzades en la nostra societat, poden ser justament una 
forma de resistència a l’acceleració imperant en el món actual. Davant l’imperi de la productivitat, hi ha 
espai per a la insubmissió? La mandra és revolucionària? Tractarem els usos del temps que busquen 
boicotejar o fugir de la lògica de la productivitat econòmica per fruir amb llibertat de cada moment.  
Hi participen: Daniel Gasol i Anna Pacheco. Modera: Joao França 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/2ooZ50LA96Q 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA PROMOSALUT "ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES" 
19 h 
Primera sessió: "Com detectar els primers signes" 
A càrrec de Judit Planella, psicòloga del programa REMS de la Fundació Catalunya La Pedrera 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: PromoSalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONFERÈNCIA "SALVADOR ALLOZA, CARTES DE BARRI" 
19 h 
A càrrec de Miquel Román 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Seu de l'Arxiu, Via Favència, 288 A 
 
Exposicions 
 
"20 ANYS DE SOMRIURE... I EL QUE ENS QUEDA! GRANS ÈXITS" 
Fins al 25 de novembre 
Aquest temps ha donat per molt, moltes obres, molts artistes, molts cartells, moltes propostes… però 
sobretot ens ha donat per riure, per riure molt. En aquesta mostra hi trobareu una mica de tot això. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
"TUÉ SUMPANAL CALÓ – EL TEU VEÍ GITANO" 
Fins al 16 de desembre 
La comunitat gitana de Verdun mostra la realitat del seu dia a dia a través de fotografies, amb l’objectiu de 
capturar l’essència de la tradició i la contemporaneïtat del seu poble.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
"1992 NOU BARRIS" 
Fins al 25 de novembre 
Exposició fotogràfica a càrrec d'Eva Ortí 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Seu de l'Arxiu, Via Favència, 288 A 
 
"MIRAR I VEURE" 
Fins al 26 de novembre 
En les societats està present l'atorgament de gènere d'acord amb les creences culturals. Si només veiem 
aquesta petita part, es pot fer més difícil el judici d'imposar un gènere específic. S'ha de tenir en compte la 
mirada que mira des de la superfície, però no veu, i aquella que s'ha de veure des de l'interior per conèixer. 
A càrrec de Júlia Herranz 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/2ooZ50LA96Q


"REFERENT ÉS NOM DE DONA" 
Fins al 26 de novembre 
A través de la mirada crítica de l'artista Montserrat Anguiano, aquesta mostra de pintura fa un recorregut 
per diverses feminitats afrodescendents rellevants en la història. Perquè REFERENT té nom de dona. 
Aquesta exposició única recull els retrats de divuit superheroïnes i les seves divuit històries paral·leles. 
A càrrec de Montserrat Anguiano 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"NOU BARRIS AL CINEMA" 
Fins al 30 de novembre 
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 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. GarbÍ, 3 
 
“DONES I OFICIS DEL MERCAT” 
Fins al 30 de novembre 
L’any 2021 el Mercat de la Mercè va fer 60 anys, per commemorar-ho us presentem aquesta mostra 
fotogràfica en què trobem dones emprenedores al capdavant dels seus negocis, darrere el taulell i sempre 
amb un somriure a la cara. 
Organitza: Associació de venedors del Mercat de la Mercè 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
"IMATGES I VERSOS CAP A L’AMOR PROPI" 
Fins al 30 de novembre 
Projecte artístic organitzat per dones, trans i no binàries, que pretén donar veu a la supervivència de les 
violències de gènere utilitzant els versos i la imatge com a estratègia de lluita. 
Coorganitza: Fundació Salut i Comunitat 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
"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 
 
"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 
 
"50 ANYS DE L'AV PROSPERITAT" 
Fins al 30 de novembre 
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 
 



"T’ESTOY RONDANDO" 
Fins 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 
 
"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 
 
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 
Mapa d’establiments participants i més informació a http://ow.ly/guY250LzOMB  
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 
 
RENOVA LA TEVA ROBA – TARDOR 2022 
Durant el mes de novembre, participa a la recollida i intercanvi de roba usada al Castell de Torre Baró, el 
Centre Cívic Can Verdaguer i els casals de barri de la Trinitat Nova, Torre Baró i Vallbona. 
Consulta les dates de recollida i intercanvi per a cada equipament, a http://ow.ly/xX7u50LxpAE 
 
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 
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