
Activitats del 18 al 24 de novembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 18 
 
#25N - TALLER "ACCIONS DE REFLEXIONS I DESCOBERTA DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA" 
11 h 
Activitat adreçada a la gent jove 
Organitza: Amb Veu de Dona de la Zona Nord 
Pl. Eucaliptus 
 
#25N - CARPA INFORMATIVA SOBRE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 
12.30 h 
Amb el lema “Que el respeto sea la costrubre” 
Organitza: Amb Veu de Dona de la Zona Nord 
Pl. Roja de Ciutat Meridiana (mercadet) 
 
10a TROBADA DE CORALS DE PERSONES GRANS DE NOU BARRIS 
17 h 
Entrada lliure 
Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina, pg. Fabra i Puig, 260 
 
PROJECCIÓ I XERRADA SOBRE COLÒMBIA + CONCERTS DE RAP  

- De 17 a 19 h "Desde la otra orilla del recuerdo": projecció de dos vídeos que formen part d’una 
sèrie web sobre l’experiència de desplaçats pel conflicte colombià i una breu conversa al respecte. 
Es finalitzarà l’activitat amb un concert de rap a càrrec d’Aka Hip Hop Agrario, amb cançons de gran 
contingut social i de memòria 

- 19 h Concert "Rap amb valors": "De dónde vengo". El raper terrassenc Mohi Lee ens presenta el seu 
darrer disc que vol trencar tòpics i estereotips sobre la immigració 

Entrada gratuïta 
Més informació i reserves a http://ow.ly/Wa7G50LGTAx 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
#25N - CINEFÒRUM: "TE DOY MIS OJOS" 
17 h 
Dir. Icíar Bollaín, any 2003. 
Una nit d’hivern, Pilar surt fugint de la seva casa emportant-se amb ella quatre coses i al seu fill Juan. Pilar 
s’escapa d’Antonio, un marit que la maltracta i amb el qual porta casada 9 anys 
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 
 
FESTA DELS DRETS DELS INFANTS 
17 h 
Amb taller de collage a càrrec de ProspeArte, xocolatada i l'espectacle familiar "Cançons i sons del món", a 
càrrec de Rah-mon Roma 
Organitzen: Casal de Barri Prosperitat, Fundació la Roda 
Pl. Ángel Pestaña 
 

http://ow.ly/Wa7G50LGTAx


TALLER INFANTIL #ESTÀSON “IL·LUMINA'T AMB L'STEAM" 
De 17.30 a 19.30 h 
Entendrem com funcionen els circuits elèctrics. Crearem una làmpada amb materials senzills, posant en 
pràctica el que hem après sobre els circuits, la decoraran i se la podran emportar a casa. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia a http://ow.ly/JesZ50LGTW0 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ACTE CENTRAL DE DISTRICTE PEL 25-N 

- 17.45 h Benvinguda i presentació institucional, a càrrec del regidor Xavier Marcé         
- 17.55 h Lectura del manifest, a càrrec de dones de la Taula de Feminismes i LGTBI 
- 18.10 h Teatre-Fòrum "Com t’estimo?", a càrrec de la cia. Teatracció 
- 20 h Marxa “Ens volem vives!” a Can Xiringoi, acompanyades pel grup de batucada Trakutrá  

Organitza: Taula de Feminismes i LGTBI del Districte de Nou Barris 
Sala d'actes de la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA "HISTÒRIA DEL POBLE GITANO" 
18 h 
La història de la comunitat romaní és desconeguda per la gran majoria de població. Coneixerem els orígens 
i l’arribada a Espanya dels gitanos i la seva persecució des dels temps dels reis catòlics fins al franquisme.  
A càrrec de Nou Barris Conviu  
Cal inscripció prèvia presencial, al tel. 93 354 79 04 o a casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
TALLER FAMILIAR "CREACIÓ DE PECES ESCULTÒRIQUES A PARTIR DE MATERIAL RECICLAT" 
18 h 
Taller familiar on treballarem amb materials d'un sol ús (cartró, pals, taps, gots de plàstic, plàstic de 
bombolles, teles, recipients de menjar o sabó, safates...).  
Si genereu aquests materials a casa, no els llenceu, porteu-nos-ho al Centre Cívic o al Casal de Torre Baró 
Per a infants a partir de 6 anys, acompanyats d'una persona adulta 
Activitat vinculada a l'espectacle “Herència”, del cicle Barcelona Districte Cultural, que es podrà veure 
l'endemà al mateix Centre Cívic. 
Taller gratuït. Inscripció prèvia a http://ow.ly/YZKr50LH01u 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera ,14 
 
#25N - TEATRE: "¿ESTAS SON LAS COSAS CON LAS QUE TENEMOS QUE APRENDER A VIVIR?" 
19 h 
Entrem en l'atmosfera que respiren dia a dia les nostres protagonistes. Aquesta mirada que escaneja pam 
a pam la seva persona, els comentaris despectius, els murs que construeix l'imaginari col·lectiu entorn 
d'elles... I també amb la seva força, les persones aliades que les envolten, els vincles d'amistat.  
A càrrec de TiritiTrans Trans Trans 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves a http://ow.ly/eWwB50LH0mR 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TIGVENDRES: RECITAL POÈTIC “ROQUETES POETRY SLAM” 
19 h 
Alejandro Pérez, conegut artísticament com a “Fábulo”, és un actor i escriptor que pertany a una nova 
generació de joves poetes. El Poetry Slam és un moviment que cada cop està ressonant més fort, una 
competició poètica a cop de vers que té lloc per primera vegada a Roquetes, on el públic decideix qui 
guanya. En aquesta ocasió, Fábulo farà de presentador. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 

http://ow.ly/JesZ50LGTW0
mailto:casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat
http://ow.ly/YZKr50LH01u
http://ow.ly/eWwB50LH0mR


CONVERSES EN XARXA: "SOM PROU SOLIDARIS AMB ELS REFUGIATS?" 
19 h 
Guerres i violacions sistemàtiques dels drets humans fan que milions de persones hagin de fugir de casa 
seva arriscant la seva pròpia vida i la dels seus, tal com també va passar en el seu moment al nostre país. 
Parlarem d’aquestes persones, com les ajuden algunes entitats i com podem fer-ho també nosaltres. 
Amb la participació de representants de 9barris Acull i Stop Mare Mortum / SHB 
Activitat en línia, publicada a https://www.youtube.com/channel/UC-lZeWoT9NfPgFxvtTvb8Ww/videos  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XXI SAN XIBECO (2a jornada) 

- 20 h Obertura de la capella 
- 22.50 h Tancament de la capella 
- 22.30 h Actuacions de Melómana Linaza i Alesconese 

Organitza: Comissió de San Xibeco. Col·laboren: Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Prosperitat 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Dissabte 19 
 
#25N - SORTIDA DE BRUIXES I HERETGES "BARCELONA SOTA EL MARTELL DE LA INQUISICIÓ" 
Matí 
Preu: 2 € per persona  
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ITINERARI GUIAT “EL REC COMTAL I LES CASES DE L’AIGUA” 
De 10 a 13.30 h 
Itinerari guiat des de Vallbona a la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova. El Rec Comtal, la sèquia mil·lenària i els 
darrers horts de la ciutat de Barcelona. Un viatge per la història de l'abastament d'aigua a Barcelona. 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova 
Punt de trobada: estació de metro L11 Torre Baró (sortida av. Escolapi Càncer) 
 
TALLER “COL·LOCACIÓ DE LES CAIXES NIU D'OCELLS I EL SEU SEGUIMENT” 
10.30 h 
Farem un taller de col·locació de les caixes niu d’ocells i el seu seguiment, i també s'explicarà la 
importància de les caixes niu, els ocells que les poden utilitzar i el seguiment que es farà mitjançant un 
projecte de ciència ciutadana. 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat  
Projecte en col·laboració amb l'Ateneu de Fabricació Digital Ciutat Meridiana i el CEE Sant Joan de la Creu 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
ESPAI REPARA: ESPAI D'ASSESSORAMENT I REPARACIÓ 
De 10.30 a 13.30 h 
A càrrec de Solidança 
Gratuït 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, 93 269 51 56, ow.ly/IWEM50LbwYG 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
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ITINERARI "LA BARCELONA DEL QUIXOT" 
11 h 
En la segona part del llibre, el Quixot es passeja pels carrers de Barcelona, visita un comerç on imprimeix la 
segona part de les seves aventures i conversa amb la societat catalana. Un ambient compatible amb la 
descripció de Cervantes de Barcelona com un “arxiu de cortesia” que reviurem amb aquest itinerari.  
A càrrec d’Alba Casaramona 
Places limitades. Inscripcions presencialment al Casal de Barri Verdun, o al telèfon 93 354 79 04  
Organitza: Casal de Barri Verdun 
Punt de trobada a determinar 
 
XXI SAN XIBECO (3a jornada) 

- 11.30 h XXI pregó de San Xibeco, a càrrec de la Peña Clan MC Prospe (AVV Prosperitat, c. Baltasar 
Gracián, 24) 

- 11.50 h Baixada de San Xibeco 
- 12 h Inici del passabars, amb la xaranga Sambossa 
- 15 h Vermut de San Xibeco, amb Six in Town i Herederos del Taxi (marquesina de Via Júlia) 
- 19 h Inici del passabars, amb Banda la Patilla 
- 21 h Fi de festa (pl. Treballadores i Treballadors de la Harry Walker) 

Organitza: Comissió de San Xibeco. Col·laboren: Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Prosperitat 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Amb música en directe 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
COL·LOQUI: MOSTRA DE POESIA URBANA 
17.30 h 
En aquesta nova sessió de La Logia de les Candelas, farem una lectura de diferents textos d’aquest estil de 
poesia a càrrec d’alguns escriptors d’aquesta singular narrativa. 
A càrrec de La Logia de las Candelas 
Reserva prèvia a https://canverdaguer.com/col%c2%b7loqui-tertulia-cultural-3/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
#25N - EN FAMÍLIA: "NINGÚ MÉS QUE L'ALTRE!" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Un raig de sol il·lumina, desperta, fa somriure i somiar... Amb els contes passa el mateix! Per això us 
proposem aquesta sessió de contes infantils sobre la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Princeses 
que surten dels contes de fantasia per queixar-se de les seves històries de sempre. 
A càrrec d'Un raig de sol 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
FLUXO BCN 2.0 
De 18 a 2 h 
Al Brasil, els “fluxos” són festes de carrer de funk a les faveles, organitzades per la pròpia comunitat. 
Ocupar un espai públic per escoltar aquesta música i perrear és la base d'un fluxo. Fluxo BCN és una festa 
que va sorgir des de la necessitat de joves immigrants de crear aquest tipus d'experiència aquí a Europa. 
Soundsystem centrat en el funk brasiler i el reggaeton, a càrrec de Birdman Sound 
Organitza: Casal de Joves de Porta 
Parc de Can Dragó 

https://canverdaguer.com/col%c2%b7loqui-tertulia-cultural-3/


BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - TEATRE FAMILIAR: "HERÈNCIA" 
18 h 
Dos personatges dins d’un abocador són el punt de partida d’una història que explica un viatge tendre i 
divertit per transformar la nostra herència, el que deixarem als que vindran. Espectacle sense text, de 
carrer i de clown i, per tant, de circ, amb el públic en circular, espectador i alhora protagonista.  
A càrrec de la companyia La Industrial Teatrera 
Per a tots els públics 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/agenda/her%C3%A8ncia  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL "TROBEM-NOS" - BARCELONA BLIND CONCERTS: "BLIND REVERENDO" 
19 h 
Blind Reverendo és el projecte artístic del compositor i cantant Mario Rivoiro, italià resident a Barcelona 
que va perdre la vista als 8 anys. Amb els seus ritmes i les seves melodies, fruit de la fusió d’estils com el 
reggae, el raggamuffin i el dub, explica la seva idea d’un món ple de desafiaments als quals enfrontar-se.  
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/1VMK50LH36t 
Organitza: Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1 + B2 + B3 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
KARAOKE CABARETERO 
De 19 a 21 h 
Activitat musical amb participació oberta en les actuacions. 
Per a la interpretació de les cançons i participació en el repertori, truqueu al tel. 677 40 81 54 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
Diumenge 20 
 
ITINERARI "EL FOSSAR DE LA PEDRERA" 
11 h 
El Fossar de la Pedrera del Cementiri de Montjuïc és un espai memorial dedicat a les víctimes de la 
repressió i dels bombardejos franquistes, que conté les despulles mortals d'aquestes, així com les d'un bon 
nombre de persones que van morir afusellades a Barcelona durant la postguerra. 
El guia anglès Nick Lloyd descobrirà als assistents els detalls del Fossar. 
A càrrec de Cementiris de Barcelona 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/itinerari-el-fossar-de-la-pedrera/  
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
Punt de trobada: Cementiri de Montjuïc, entrada per Mare de Déu de Port 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Ciutat de Girona 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
Plaça Joaquim Serra 
 
DIUMENGE EN TRIBU: "HAI, LA PESCADORA DE SOMNIS" 
12 h 
Un espectacle participatiu, que interpel·la les emocions de les nenes. Una proposta d’arts escèniques per a 
petits i grans on la música té una presencia molt important. Hai és a escena i la seva tribu és… el públic! 
A càrrec de la cia. Giramàgic 
Entrada gratuïta, no cal reserva prèvia 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/agenda/her%C3%A8ncia
http://ow.ly/1VMK50LH36t
https://canverdaguer.com/itinerari-el-fossar-de-la-pedrera/


Dilluns 21 
 
PASSEJADA SALUDABLE PER LA RAMBLA DEL POBLENOU 
9.30 h 
Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita. 
Col·labora: comissió de caminades (Pepita i Mercedes) 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
DONES ACTIVES 
17.30 h 
Espai de trobada participativa. Dinàmica de grup al voltant de l’humor: un espai per desconnectar de les 
preocupacions i gaudir dels beneficis del riure. 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
#25N - PROJECCIÓ CURTMETRATGE "DONES" 
18 h 
Reflexió posterior. Activitat no mixta  
Organitza: Accions Fem 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 22 
 
CONFERÈNCIA “DONES I OFICIS DEL MERCAT” 
17 h 
Per posar en valor els oficis de les dones del mercat que han estat clau en la història dels Mercats de 
Barcelona. Xerrada amb les paradistes i personal del mercat, amb la presència de Genís Amàs Pàez, cap del 
servei de Mercats IMMB 
Reserves a la recepció del Casal o trucant al 93 352 18 16 
Organitza: Associació de venedors del Mercat de la Mercè 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SESSIÓ DE RISOTERÀPIA 
17 h 
A càrrec d'Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
TEATRE FÒRUM: "TU NO JUGUES!" 
17.30 h 
Obra sobre l'assetjament i el ciberbullying 
A càrrec del grup de Teatre Comunitari de Verdun, format per joves i persones grans 
Entrada gratuïta 
CFA Freire, Via Favència, 254 
 



SAC DE RONDALLES: "PER QUÈ? PER QUÈ? PER QUÈ?" 
17.30 h 
Per què l’aigua del 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 
Per a infants a partir de 4 anys 
Biblioteca les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
#25N - XERRADA "VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. DE QUÈ PARLEM?" 
18 h 
Vint de cada 10.000 dones són víctimes de la violència masclista a l'estat espanyol. 
A càrrec de Cristina Ventura, psicòloga 
Organitzen: Ateneu la Bòbila, AFEM Nou Barris 
Ateneu La Bòbila, c. Estudiant, 1 (entrada per la pl. Sóller) 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: “ESTIMADA SARA” 
18.30 h 
Un emotiu retrat de la Sara, la primera dona taxista de l’Afganistan. La cineasta Patricia Franquesa captura 
la força d’una dona poderosa que trenca barreres en una societat marcadament patriarcal. Una inspiradora 
història d’amistat entre dues dones plenes de vida, un cant a l’empatia i al diàleg entre cultures. 
Direcció: Patricia Franquesa. Durada: 60 minuts. VO en persa, anglès i català, subtítols en català.  
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Organitza: DocsBarcelona 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
17è FÒRUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ: INAUGURACIÓ 
19 h 
Convocatòria fotogràfica bianual de Nou Barris on es concedeixen dues modalitats de beques per a nous 
creadors: tres beques per a la producció expositiva a la Sala Cava i una per a la producció d’una publicació 
fotogràfica. Del 22 al 26 de novembre  es podrà gaudir d’un complet programa d’activitats fotogràfiques. 
Més informació a https://www.canbaste.com/17e-forum-fotografic-can-baste_cat/  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
#25N - TALLER “RISOTERÀPIA. EL PODER DEL NOSTRE RIURE” 
19 h 
La risoteràpia és una estratègia de sanació mitjançant el riure. Es proposa generar estats d'ànim positius 
que influeixen al nostre cos i ment. Un espai de riure ens permet retrobar-nos amb el nostre esperit lúdic,  
jugar, expressar-nos des del cor, gaudir, crear i ser espontànies sense preocupar-nos per la vergonya. 
A càrrec de Nadia Zuñiga 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/taller-risoterapia/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 23 
 
SAC DE RONDALLES: "EL VAIXELL DE PAPER" 
17.30 h 
Pel mar de les Antilles, jo viatjo en vaixell de paper, contant milers d'històries que no et pots perdre. Els 
nens són l'esperança del món, perquè els nens són els que saben estimar.  
A càrrec de Marieta Sánchez Martínez 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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XERRADA "COM AFRONTAR UN NOU EMBARÀS" 
18 h 
Inclosa dins el cicle de reflexió i aprenentatge mutu "Posant llum als processos de dol en la pa/maternitat" 
Cal inscripció prèvia a vv_vilapicina@bcn.cat  
Organitza: VilaVeïna 
Espai VilaVeïna Vilapicina i la Torre Llobeta (Centre Cívic Torre Llobeta), c. Santa Fe, 2 bis 
 
17è FÒRUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ 
Convocatòria fotogràfica bianual de Nou Barris on es concedeixen dues modalitats de beques per a nous 
creadors: tres beques per a la producció expositiva a la Sala Cava i una per a la producció d’una publicació 
fotogràfica. Del 22 al 26 de novembre  es podrà gaudir d’un complet programa d’activitats fotogràfiques. 

- 18.30 h Taula rodona “Fotografia com a eina”, amb Felipe Romero-Beltrán i Oriana Eliçabe 
- 20.30 h Xerrada “Dones i fotografia a Barcelona (1890 – 1936)”, amb Lourdes Delgado i Núria Rius 

Més informació a https://www.canbaste.com/17e-forum-fotografic-can-baste_cat/  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dijous 24 
 
SORTIDA CULTURAL A LA FUNDACIÓ ANTONI TÀPIES 
9.45 h 
Visita dinamitzada 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
17è FÒRUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ 
Convocatòria fotogràfica bianual de Nou Barris on es concedeixen dues modalitats de beques per a nous 
creadors: tres beques per a la producció expositiva a la Sala Cava i una per a la producció d’una publicació 
fotogràfica. Del 22 al 26 de novembre  es podrà gaudir d’un complet programa d’activitats fotogràfiques. 

- 12 h Acció fotogràfica “Taf!” (Oriana Eliçabe + Centre Residencial de Primera Acollida Nou Barris) 
- 18 h Fòrum-Connecta 
- 20.30 h Xerrada “Graffiti”, amb Antonio Xouvanoba, Aleix Plademunt i David Mozzetta 

Més informació a https://www.canbaste.com/17e-forum-fotografic-can-baste_cat/  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
#25N -  DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

- 17 h Joc de memory de les violències masclistes, organitzat pel PIJ 
- 17.30 h Taller de pancartes, organitzat per Les Basses 

Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
#25N - TARDA DE CINEMA 
17 h 
Amb temàtica sobre les violències vers les dones. Visionat de la pel·lícula i debat 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
TALLER DE BRODAT JAPONÈS (BORO SASHIKO) 
17.30 h 
Aprèn aquest tipus de costura japonesa que es basa en la reutilització de retalls unint-los amb un brodat a 
mà. 
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 
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CONTES A LA MÀ: "PLOU I FEM JOCS" 
17.30 h 
Sessió de contes per a infants  
A càrrec de Judith Navarro 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER "EXPERIMENTEM EN FAMÍLIA" 
17.30 h 
Descobreix en família el funcionament de la mecànica i l'enginyeria. Taller de construcció de diferents 
aparells mecànics. 
A càrrec de Rosa Ferrer 
A partir de 6 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ACTE DE CIUTAT D’ENCESA DE LLUMS DE NADAL 
18 h 
Amb l'espectacle "Anys Llum" a càrrec de La Brutal: un viatge a través del temps amb música i humor per 
rebre el Nadal a Barcelona. També es presentarà la cançó del Nadal. 
Accés lliure 
Més informació a http://ow.ly/nJ1x50LH9R2 
Pl. Major de Nou Barris 
 
#25N - GIMCANA "LI DONEM LA VOLTA A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA" 
18 h 
A càrrec dels grups de dones de Torre Llobeta, amb la col·laboració d’Anna Ara i Bea Huber 
Cal reserva prèvia presencialment al Centre Cívic Torre Llobeta, a la seva web, al telèfon 933 585 614 o per 
WhatsApp al 602 224 829 
Organitza: Infinita Dona 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
#25N - XERRADA "COS DE DONA, MEDICINA D'HOMES" 
18 h 
Xerrada participativa amb l’objectiu de visibilitzar la importància de la incorporació de la mirada de gènere 
en l’àmbit de la salut i trencar la concepció patriarcal i androcèntrica de la medicina.  
Grup no mixt. Possibilitat de canguratge 
Cal inscripció prèvia presencial, al tel. 93 354 79 04 o a casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
CONCERT "GRANS DIVES OBLIDADES DEL JAZZ" 
18.30 h 
Aquest és un homenatge a dones lletristes i intèrprets dins del jazz, algunes actualment oblidades. Aquest 
concert vol donar visibilitat a aquelles dones que van desafiar la societat i van posar de manifest el seu 
potencial artístic. Totes van lluitar per trobar el seu lloc en un món dominat per la presència masculina.  
A càrrec de Maria Esteban 
En el marc del 25è aniversari de la Biblioteca Nou Barris 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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TALLER SOBRE LA DESINFORMACIÓ "LES MENTIDES AMENACEN LA SALUT" 
18.30 h 
La desinformació que s’escampa a través d'internet és un problema greu, sobretot quan afecta a la nostra 
salut. Tots i totes n’hem estat víctimes, però només amb una mica de coneixements i eines pràctiques 
podem aprendre a trobar informació confiable. 
A càrrec de Verificat 
Adreçat a majors de 65 anys 
Places limitades. Cal inscripció prèvia, a la Biblioteca o a l’enllaç http://ow.ly/oB7r50LHafT  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CONFERÈNCIA "THE BEATLES, LES MILLORS CANÇONS GUIADES I COMENTADES" 
19 h 
En aquesta tercera i última conferència, "The Beatles, les millors cançons guiades i comentades", tindrem 
l'oportunitat d'endinsar-nos en les seves millors cançons sabent per què i com les van compondre. A més 
d'emocionar-nos, les entendrem. Sentirem The Beatles com mai els hem escoltat. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Més informació i reserves: http://ow.ly/v0bl50LHaph 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEATRE: "EN BANGKOK TAMBIÉN HAY RATAS" 
19.30 h 
Obra audiovisual que combina teatre amb projeccions d’imatges d’època, cançons, música i humor. 
Acompanyarem la Rosi i la Mari, que arriben a Barcelona amb el tren "sevillano”, passen pel barraquisme 
de la Perona, protagonitzen el naixement de les AVVs i lluiten per aconseguir millores als seus barris. 
A càrrec de la cia. La Voz Ahogada 
Després de la funció, hi haurà un col·loqui amb el públic 
En el marc del 50è aniversari de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) 
Entrada lliure fins a completar aforament. Obertura de portes quinze minuts abans de la funció.  
Un cop iniciada l'obra, no s'hi podrà accedir. 
Organitzen: FAVB, Associació Veïnal de Prosperitat i Casal de Barri Prosperitat. Col·laboren: Memorial 
Democràtic, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
"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 
 
"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 
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"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 
 
"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 
 
"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 
 



"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 
 
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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