
Activitats del 25 de novembre a l’1 de desembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 25 
 
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 
 
#25N - TALLER 
De 9.30 a 12.30 h 
Creació d’un mapa amb la frase “Que el respeto sea la costumbre / 25-N” 
Organitza: Amb Veu de Dona de la Zona Nord 
Entre c. Castellví i c. Lliçà, final de la línia de bus 182 
 
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) 
- 16.30 h Defensa de projectes expositius 

Més informació a https://www.canbaste.com/17e-forum-fotografic-can-baste_cat/  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
#25N - CINEFÒRUM 
17 h 
Projecció de "Las chicas de la lencería" (Dir. Betina Oberli. Suïssa) 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 
 
TALLER DE TINENÇA RESPONSABLE I VOUNTARIAT "APRENEM JUNTS SOBRE GOSSOS - CONEIX-LOS D'A 
PROP" 
De 18 a 19.30 h 
L’Ajuntament de Barcelona presenta el cicle de tallers “Aprenem junts”, pensat per saber més coses sobre 
l’adopció, l’acollida, la tinença responsable d’animals domèstics i el voluntariat. 
A càrrec de Natalia Iorlano - Duocan 
Gratuït. Inscripció prèvia a coordinaciovoluntariat.caacb@bcn.cat   
Promogut pel Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PROJECCIÓ DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "EMA" 
19 h 
(Xile, 2019; dirigida per Pablo Larraín i protagonitzada per Gael García Bernal i Mariana Di Girólamo) 
Ema, una jove ballarina, decideix separar-se de Gastón després de lliurar a Polo en adopció, el fill que tots 
dos havien adoptat i que van ser incapaços de criar. Desesperada pels carrers del port de Valparaíso, Ema 
busca nous amors per aplacar la culpa. No obstant això, també té un pla secret per a recuperar-ho tot. 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/JrwG50LLWTe 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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#25N - TEATRE: “LIZZIE, EL MUSICAL” 
19 h 
Concert hard rock on es mostra una poderosa declaració feminista. Lizzie és l’antiheroïna que diu prou als 
abusos i fa un crit a la llibertat, posant tota la seva energia en canviar la realitat. Aquest concert teatralitzat 
està basat en fets reals de finals del s. XIX, i dóna visibilitat a les persones LGTBIQ+ que ja existien llavors. 
A càrrec de la cia. Les Biaix 
Entrada gratuïta 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
#25N - TEATRE: "ESTIMAR SENSE MORIR" 
20 h 
Adaptació teatral de la novel·la “Algún amor que no mate”, de Dulce Chacón. Aquest monòleg fa un zoom 
en una dona que un dia s’adona que s’ha equivocat. Va donar el poder de decisió al seu home; va creure 
que la seva vida era la del seu home i quan se’n va adonar, ell tenia la seva pròpia vida i també la d’ella.  
A càrrec de l'actriu Pepa Lavilla 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Més informació a https://casalprospe.org/esdeveniments/teatre-estimar-sense-morir  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CICLE "einESS": CONCERT DE FLAMENC "LABORATORIA" 
21 h 
El cicle de Cultura Digital i Economia Social i Solidària arriba a l'Ateneu amb una proposta liderada per 
quatre dones al voltant del flamenc: Ana Brenes, Aina Núñez, Cristina López i Isabelle laudenbach. 
Un projecte multidisciplinari i experimental amb el flamenc com a llenguatge comú, que incorpora nous 
elements artístics com el text, la dramatúrgia i les tecnologies. 
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia al web https://ateneu9b.net/programacions/laboratoria-1665672138  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dissabte 26 
 
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. 

- 10 h Defensa de projectes de publicació 
- 12 h Activitat “Parar taula”, amb Negra Mosca (pl. Can Basté) 
- 14.30 h Dinar popular (pl. Can Basté) 
- De 15 a 19 h Música amb Dj Doza i Dj L’Aleix (pl. Can Basté) 
- 17 h Projecció dels projectes finalistes (pl. Can Basté) 
- 19 h Lliurament de beques 

Més informació a https://www.canbaste.com/17e-forum-fotografic-can-baste_cat/  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
6a JORNADA "DIÀLEGS I ALIANCES AMBIENTALS" 
De 10 a 13 h 
Amb la voluntat d'identificar propostes i afavorir aliances i complicitats en l'ús sostenible dels recursos, 
parlarem de l'aigua, l'energia, l'economia circular, la participació i la biodiversitat. Quatre ponents, quatre 
experiències per a debatre i compartir. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Col·labora: Fundació Vincles / Programa Wet 
Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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TALLER DE NOVEL·LA GRÀFICA "HISTÒRIES IL·LUSTRADES" 
Dues sessions els dissabtes 26 de novembre i 3 de desembre, de 10.30 a 13 h 
Taller per a dones. Què passa quan transformes les teves memòries en obra plàstica? 
A càrrec d'Inge Nouws 
Gratuït. Inscripcions a arqueracultura@gmail.com  
Organitza: L'Arquera 
Casal Cívic Barcelona Verdum, c. Artesania, 96 
 
TALLER "FEM EMBOLCALLS SOSTENIBLES" 
11 h 
Creació d’un embolica-entrepans reutilitzable, amb roba i altres materials que es facilitaran. Durant el 
taller es reflexiona sobre els residus tèxtils produïts i s’incorpora el concepte d’economia circular.  
Els participants han de portar un tros de tela que no utilitzin. 
Taller inclòs dins la campanya "Renova la teva roba". 
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 
 
PETIT 9BIRRAS FEST 
D'11 a 19 h 
Tercera edició de la versió petita del 9Birras Fest 

- 11.30 h Màgia amb Pau Segalés 
- 12.30 h PD Sense títol 
- 14 h DJ Turbo Platinas 
- 14 h Dinar popular: paella de verdures 
- 16 h Cafè concert amb Tomaydaka 
- 17 h PD Nassim O 

Cervesa artesana a càrrec d'Orient Street, Scuma Beer i Hazteunlitro 
Organitzen: Ateneu Guineueta, All Negre 
Pl. Ca n'Ensenya 
 
CONCERT "VEUS DE GÒSPEL" 
De 12 a 13 h 
Formació vocal de Sant Cugat, que ofereix un repertori amb peces de gòspel de diversa procedència 
Entrada gratuïta 
Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
VERMUTSICAL: "EL LEÓN Y SUS SECUACES" 
13 h 
Arran de la pandèmia, un grup d'amics i companys de pis van començar a forjar un repertori de cançons de 
rumba, rock, reggae, reggaeton… amb composicions pròpies i versions de temes populars. Una banda 
festiva que projecta l'origen divers dels seus integrants: l'Argentina, Xile, Veneçuela, Mèxic i Espanya. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Cooperativa Rudas 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
DISSABTES FAMILIARS: CONTES I CANÇONS "A LA RECERCA DE TRESORS" 
18 h 
Amb l’ajuda de la música d'un ukelele, sortirem a trobar totes les coses maques que amaguen els contes. 
A càrrec de Julia Pérez Folgueira 
Per a infants a partir de 4 anys 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia a http://ow.ly/A54450LM6yM 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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XXXIV HOMENATGE A MANUEL DE FALLA 
19 h 
L’acte començarà amb un concert de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris, i posteriorment tindrà 
lloc una exhibició de dansa i música regional, a càrrec dels grups del CCAA Manuel de Falla. 
Entrada gratuïta 
Organitza: Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Dilluns 28 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA "QUÈ CAL SABER DELS ANTIBIÒTICS?" 
18 h 
A càrrec de Soledad Castillejo 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE D’ÒPERA I MÚSICA CLÀSSICA: AUDICIÓ 
18.30 h 
Escoltarem i comentarem: "Concert 40 anys d'òpera. Associació de l'Òpera de Sabadell" 
A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich, musicògraf 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimarts 29 
 
SORTIDA GUIADA “EL BOSC A LA TARDOR” 
De 10 a 13 h 
Els fruits de tardor, les fulles, els caus... La tardor és l'estació on la natura es prepara per passar l'hivern. 
Passeig itinerari fins a la Font Muguera i el Castell de Torre Baró 
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: última parada del bus 182, Torre Baró – Castellví 
 
FES-TE GRAN A VERDUM: CÀPSULA DE PARTICIPACIÓ 
De 10.30 a 12 h 
A càrrec del Pla Comunitari de Verdum 
Organitza: Taula de treball comunitari Ser Gran a Verdum 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
SESSIÓ DINÀMICA "MÚSICA I MOVIMENT" 
17 h 
A càrrec d'Isidre Vallès 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
#25N - TARDA DE JOCS DE TAULA AMB PERSPECTIVA FEMINISTA 
De 18 a 20 h 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Més informació: info@accionsfem.org, tel. 623 275 677 
Organitza: Accions Fem 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
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XERRADA "LA HISTÒRIA LOCAL A DEBAT" 
19 h 
Amb la participació de Cristina Fallaràs, Laura de Andrés, M. Carme Jiménez i Manuel Delgado. 
Moderadora: Montse Argente Giménez 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Seu de l'Arxiu Històric, Via Favència, 288 A 
 
Dimecres 30 
 
SENDERISME PER A PERSONES GRANS DE NOU BARRIS: SERRA DE L'OBAC I COLL D'ESTENALLES 
Recorregut apte per a tothom. Durada de 4 hores màxim 
Per poder participar a les activitats, cal tenir 60 anys o més i residir al districte de Nou Barris 
Activitat gratuïta 
Inscripcions per telèfon, als casals municipals de gent gran del districte 
 
CICLE DE TEATRE AL CARRER "BARRA LLIURE DE TEATRE!": "JO BEC LO NORMAL...!" 
10 h 
L’alcohol és la substància psicoactiva més consumida, i és la primera causa d’inici de tractament per 
consum de substàncies. És per això que engeguem una campanya de prevenció i sensibilització sobre el 
consum abusiu d’alcohol a la Trinitat Nova amb propostes teatrals temàtiques a diversos punts del barri. 
A càrrec d'ImpactaT Teatre 
Organitzen: Pla de Barris de Trinitat Nova, Districte de Nou Barris, Agència de Salut Pública 
Sortida del CAP Chafarinas, c. Chafarinas, 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 
 
CINEMA SOLIDARI 
16.30 h 
Cal inscripció prèvia 
Amb la col·laboració de la Xarxa Suport Veïnal Roquetes 
Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
XERRADA INFORMATIVA "SOM AMB TU" 
17 h 
Presentació de la cooperativa Som Amb Tu, que treballa en l’atenció a la dependència i a la gent gran. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
XERRADA "CURIOSITATS DE LA HISTÒRIA" 
17 h 
A càrrec de Fernando Muñiz 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 



TALLER "DECORACIÓ EFÍMERA AMB PIGMENTS VEGETALS" 
17.30 h 
Amb la tècnica del “flower pounding” es transfereixen els pigments naturals de flors i fulles a retalls de 
paper i peces tèxtils. 
Pots portar la teva tote bag de cotó o samarreta per decorar de manera temporal. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
  
SAC DE RONDALLES: CONTES EN ANGLÈS "STORYTIME: MOUSY AND THE BIG RED BALL" 
17.30 h 
Acompanya en Mousy en les seves aventures al parc i ajuda'l a trobar la seva pilota. 
A càrrec de Kids & Us Nou Barris 
Adreçat a nens i nenes d'1 a 5 anys 
Aforament limitat. No cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 1 
 
TALLER PUNTUAL "RISOTERÀPIA" 
9.30 h 
Amb la col·laboració de l'Associació Stop Accidents 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
TALLER SOBRE LA DESINFORMACIÓ "LES MENTIDES AMENACEN LA SALUT" 
10 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/a2bz50LMVck 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SORTIDA CULTURAL AL MUSEU DE LA IMMIGRACIÓ 
16 h 
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 
 
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 
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SAC DE RONDALLES: "MIMI I LA GIRAFA BLAVA" 
17.30 h 
Narració del conte “Mimi i la girafa blava” amb titelles, animant els infants a implicar-se i parlar sobre la 
discapacitat a fomentar l'expressió els seus sentiments i vivències. 
A càrrec de Nexe Fundació 
Per a infants a partir de 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESPAI EMOCIONS 
18 h 
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 cada persona i dels processos col·lectius. Parlar i 
sentir-te escoltat. Aquesta sessió és oberta a tothom, i parlarem sobre què entenem per salut. 
Col·labora: CAP Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
TALLER JOVE DE COSTURA "RECICLEM UNA PEÇA DE ROBA" 
18.30 h 
Taller de costura en el que reciclarem una peça de roba en desús. 
A càrrec de Cosidores de Roquetes 
Per a joves a partir de 14 anys 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES "ARGUMENTA BCN": "MOLT MÉS QUE ÀVIES" 
19 h 
L’envelliment actiu reivindica l’escolta de les necessitats i aspiracions de les persones grans i alhora en 
promou la participació en els diferents àmbits de la societat. Però fins a quin punt es respecta realment la 
seva voluntat? En l’entorn familiar, sovint es veuen o bé arrossegades a cobrir necessitats desateses per un 
sistema ofegat de precarietat, o bé com una càrrega. Escoltarem el seu testimoni i traçarem camins per 
exercir un envelliment lliure i saludable.  
Amb la participació de Dolores Juliano i Elionor Sellés (Can70). Modera: Marta Ballesta 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/9HRl50LMVzh 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA "LA REVOLTA JÒNIA I LA PRIMERA GUERRA MÈDICA" 
19 h 
Després de la conquesta dels territoris grecs a l'Àsia Menor, la presència persa a les costes egees és una 
realitat. Les tensions derivades d'aquest fet esclaten amb la Revolta Jònia, que sembrarà les llavors de la 
Primera Guerra Mèdica. Normalment explicada com una lluita per la llibertat, veurem si realment fou així. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga i especialista en l’Imperi persa 
Més informació i reserves: http://ow.ly/8n2Q50LMVGH 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
"PINTA'M EL BARRI AMB I SENSE AIGUA" 
De l’1 al 31 de desembre. Presentació el dijous 1 de desembre de 17.30 a 19 h, amb l'artista Neus Bruguera 
i els infants que hi han participat, amb visita posterior a la Casa de l'Aigua. 
Mostra gràfica i artística amb el nom de "La vida al barri amb aigua i sense". 
Realitzada per infants de 5 a 10 anys. Col·labora: Centre Obert Torre Baró 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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"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 
 
"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 
 
"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 
 
"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 
 
"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 
 
"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 
 
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 
 
Activitats periòdiques 
 
RENOVA LA TEVA ROBA – TARDOR 2022 
Durant el mes de novembre, participa a la recollida i intercanvi de roba usada. 
Últims dies de la campanya al Castell de Torre Baró i al Casal de Barri Trinitat Nova!  
Consulta les dates de recollida i intercanvi per a cada equipament, a http://ow.ly/xX7u50LxpAE 
 
CAMPANYA SOLIDÀRIA "RECOLLIM JOGUINES PER ALS NENS I NENES D'UCRAÏNA" 
De l’1 al 30 de desembre 
Al Centre Cívic Torre Llobeta enguany volem recollir joguines per als infants de les famílies refugiades i 
ajudar a oblidar els horrors de la guerra.  
Podeu portar les joguines, que han de ser noves, dins l'horari habitual del centre. 
En col·laboració amb l’Associació Ucraniana Djerelo (Nou Barris) 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
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://ow.ly/guY250LzOMB
http://ow.ly/xX7u50LxpAE

