
Activitats del 13 al 19 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 13 
 
TALLER OBERT “TORRE BARÓ ÉS CUINA”:“RECEPTA TRADICIONAL DE MALLORCA” 
10 h 
Des del grup Projecte Cistelles, la tallerista compartirà les seves arrels gastronòmiques amb receptes 
tradicionals de Mallorca. 
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 
 
TALLER PUNTUAL DE RISOTERÀPIA 
10 h 
Cal inscripció prèvia 
Col·labora: Stop Accidents 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
CINEFÒRUM: "AMADEUS" 
17 h 
Direcció: Milos Forman, 1984. Antonio Salieri per fi ha aconseguit el somni de ser reconegut com el millor 
músic de Viena, quan apareix el jove Amadeus, un geni musical que canviarà la seva vida per sempre. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les impressions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
RECITAL POÈTIC "AGUACEROS" 
18.30 h 
Recital de poesia escenificada que barreja la paraula, el so i les emocions. Ens aproparem a aquesta obra 
que representa la fugacitat efímera d'emocions i contratemps que trastorna el nostre ésser. 
A càrrec de Fábulo 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONCERT "EL GENERADOR": ENEMIGO PÚBLIKO + CYNTA AYSLANTE 
22.30 h 
Concert de punk a càrrec d'aquestes dues bandes de Barcelona 
Taquilla inversa 
Més informació: http://ow.ly/j0zh50MoRFs 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 14 
 
RUTA GUIADA "COLLSEROLA INÈDITA" 
De 10 a 12 h 
Una agradable passejada pel vessant solell dels voltants del Castell, on ens endinsarem en un recorregut 
fascinant i coneixerem les característiques de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua. 
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 
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ITINERARI GUIAT “EL REC COMTAL I LES CASES DE L’AIGUA” 
De 10 a 13 h 
Itinerari guiat des de Torre Baró 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 a determinar 
 
COMPETICIÓ DE RAP FREESTYLE “GOLD BATTLE”: FINAL NACIONAL 
17 h 
Competició de batalles de galls o rap improvisat, amb els millors representants de cada comunitat 
autònoma, on la cultura urbana pren el protagonisme. 
Entrada gratuïta 
Més informació: https://www.instagram.com/p/CnPVmsZMHFo/  
Organitzen: Ass. Juvenil Sociocultural de Porta Sóller, Gold Battle 
Pl. Sóller, davant la Bòbila de Porta 
 
TEATRE: "KL'AA. LA TEVA CANÇÓ" 
18 h 
Un viatge musical de l’infant cap a la descoberta del món. Una experiència visual i sonora a través de la 
veu. Aquest espectacle ha obtingut el Premi FETEN 2020 pel millor espectacle per a petita infància. 
A càrrec de la cia. Inspira Teatre 
Públic familiar 
Més informació i reserves: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/50674/klaa-la-teva-can  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PERFORMANCE I COL·LOQUI "MALA MARE" 
18.30 h 
Una reflexió al voltant de la violència vicària, mitjançant la poesia i la simbologia d’objectes. Un espectacle 
oníric que ens fa reflexionar com a societat del pes que portem al damunt les dones de ser “males mares”. 
A càrrec de Dona Cançó 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/performance-mes-col%c2%b7loqui/   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE SOMRIURE - TEATRE: "HISTRIÒNIC" 
19 h 
Una companyia de teatre es troba immersa en una situació molt delicada que l’obliga a voltar arreu del 
país a la recerca de públic, però per fi poden tornar a representar algunes de les obres del seu repertori. 
Un repertori ple d’adaptacions de grans clàssics, amarades d’un humor hilarant i un estil molt particular. 
A càrrec de la cia. El Replà  
Més informació i reserves: http://ow.ly/LNlN50MoTuo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
Dilluns 16 
 
PASSEJADA CULTURAL "MERCAT DE LA BOQUERIA I RAMBLES" 
9.30 h 
Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita. 
Cal inscripció prèvia 
Col·labora: comissió de caminades, Pepita i Mercedes 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
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CINEFÒRUM 
17 h 
Dinamitzat per Joan Termes 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
A càrrec d'Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 17 
 
SESSIÓ DE RISOTERÀPIA 
17 h 
A càrrec d'Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
Dimecres 18 
 
TALLER PUNTUAL D'ESCRIPTURA CREATIVA 
9.30 h 
Eines per escriure relats amb temàtica vinculada a la teva experiència de vida. Què fas per mantenir-te 
actiu? 
Cal inscripció prèvia 
Col·labora: Meritxell Terrón de Salut Activa 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
PRIMERES PASSES: "LES PUNXES D'EN PINXO" 
17.30 h 
En Pinxo és un eriçó i a les seves punxes s'hi enganxa de tot. S'acosta l'hivern i en Pinxo tindrà problemes 
per entrar al seu cau, però en Pinxo té amics i això sempre ajuda, encara que, de vegades, qui més ajuda és 
qui no fa nosa. 
A càrrec de Martha Escudero 
Per a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dijous 19 
 
VISITA GUIADA AL MUSEU ARQUEOLÒGIC "ELS TRESORS DEL MAC" 
Matinal 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
BALL 
16.30 h 
Música en viu per ballar i gaudir amb els teus veïns i veïnes, a càrrec de Juan Carlos 
Activitat de pagament 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 



XERRADA-TALLER "ARTTERÀPIA" 
17 h 
Trobades d’expressió artística, un espai d’art per crear i compartir 
Cal inscripció prèvia 
Col·laboren: Fundació Artepaliativo i Àltima 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
VIDEOFÒRUM "DONES DE PEL·LÍCULA" 
18 h 
Farem un passeig per personatges femenins que van destacar pel seu coratge, força, esperit de superació i 
també sentit de l’humor. 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
TALLER DE CUINA: “CROQUETES” 
18 h 
Preparem unes delicioses croquetes a base de beixamel sense llet. 
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 
 
CICLE DE FILOSOFIA "LLIBERTAT O OBEDIÈNCIA: REPENSAR LA DEMOCRÀCIA": XERRADA "TOT PER LA 
PÀTRIA? LA QÜESTIÓ NACIONAL EN EL REPUBLICANISME" 
18.30 h 
Alguns republicans sostenen que el nacionalisme contribueix a la cohesió cívica de la res publica. Ben 
mirat, però, el republicanisme pot proporcionar arguments per a una defensa del patriotisme no 
nacionalista (no ètnic). Nacionalisme i patriotisme són el mateix? Veurem com l'amor a la pàtria, en la 
mesura que satisfà l’ideal de la llibertat política, és compatible amb el respecte a les minories culturals. 
A càrrec d'Oriol Farrés 
Més informació: http://ow.ly/GSI850MoU2T 
Accés lliure fins a exhaurir places (cabuda limitada) 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA "LA SEGONA GUERRA MÈDICA" 
19 h 
Deu anys més tard de la batalla de Marató, es reprenen les hostilitats entre grecs i perses, ara a una escala 
mai vista. El relat d’aquestes batalles (Termòpiles, Salamina i Platea) han esdevingut mites fundacionals 
d’Occident. Però fou realment així? En aquesta conferència analitzarem no només els fets històrics, sinó 
també com les reconstruccions modernes han tingut un innegable biaix ideològic. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga, especialista en Alexandre el Gran, l’Imperi 
persa, els diàdocs i l’Àsia central hel·lenística 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/conferencia-grecia-gener/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
"ECLÉCTICA" 
Del 13 al 28 de gener. Inauguració el divendres 13, a les 19 h 
Diferents estils conformen l’obra d’aquesta prolífica autora del barri,  però tots tenen un nexe comú: la 
seva forma de tractar la llum, que fa que els seus quadres ens convidin a entrar dins la càlida atmosfera 
que els envolta. 
A càrrec d’Irene Redón 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
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"MAGDA" 
Del 13 al 31 de gener. Inauguració el dissabte 14, a partir de les 18 h 
Fotografies que narren la soledat d’una noia en el seu dia a dia, no com un fet negatiu sinó com a 
possibilitat de no estar mai sola gràcies al seu cos, apreciant-lo en tota la seva esplendor, provant tota la 
seva essència de la calor fins al fred, fins a sentir el que hi ha per dins sense saber fins a on pot conduir. 
A càrrec de Matteo Zanin 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"CIRERERS" 
Fins al 31 de gener. Xerrada de presentació el dijous 19 de gener, a les 18 h 
Exposició sobre el projecte d'habitatge cooperatiu Cirerers i la seva creació 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“EN OBERT” 
Del 17 al 31 de gener. Inauguració el dijous 17 a les 17.30 h, amb presentació i xerrada explicativa del 
procés de creació.  
Projecte comunitari per a la dignificació de l’entorn del Centre Obert de Torre Baró, amb col·laboració de 
Pla de Barris, El Globus Vermell i Difusor. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
"DONES SENSE LLAR" 
Fins al 13 de gener  
Històries de supervivència  
A càrrec de Clàudia Frontino 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“POLIESPORTIU VALLDAURA 1978-2022, 44 ANYS GESTIONANT ESPORT, FENT BARRI” 
Fins al 30 de gener 
Repàs a la trajectòria del Poliesportiu Valldaura, la primera instal·lació esportiva coberta de Barcelona amb 
un model de gestió ciutadana. L’exposició posa en valor totes les seves etapes, reformes, entitats gestores i 
esportives, activitats i, com no, les persones que hi ha dedicat moltes hores de voluntariat. 
Organitza: Poliesportiu Valldaura 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
"GRAFFITI" 
Fins al 4 de febrer 
Aquest treball tracta de descriure el grafit com una metàfora de la competència del jo, ja sigui individual o 
col·lectiva, o fent referència a empreses o persones anònimes, i alhora bregar amb la pertorbació visual i 
sonora a la ciutat desencadenada per la batalla contínua per l’autoafirmació dels altres. 
A càrrec d'Antonio Xoubanova 
Exposició dins el 17è Fòrum Fotogràfic Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
"REDUCCIÓN" 
Fins al 4 de febrer 
La condició legal del (cos) immigrant determina si pot o no transitar regularment tots els carrers de la 
ciutat. La reducció i el sotmetiment del (cos) indocumentat es regeix pel Manual de Defensa Policial que 
estableix el Cos Nacional de Policia. El manual explica detalladament com reduir un altre cos, o dit d’una 
altra manera, com neutralitzar el (cos) indocumentat a través de tècniques de combat. 
A càrrec de Felipe Romero-Beltrán. Projecte realitzat en col·laboració amb SOS Racisme Madrid 
Exposició dins el 17è Fòrum Fotogràfic Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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"L'ÀPAT" 
Fins al 4 de febrer 
L’acte de menjar com a ritual en què la taula esdevé l’escenari i el menjar el pretext per a compartir i 
celebrar. Ens trobem al voltant d’una taula per diferents motius i amb gent diversa. És un espai-temps per 
establir vincles al mateix temps que es visibilitzen les contrarietats i les complicitats entre persones.  
A càrrec de Negra Mosca i l'Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Exposició dins el 17è Fòrum Fotogràfic Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“LA VIDA DE L'AIGUA" 
Durant el gener 
Exposició temporal que descriu l'amenaça del canvi climàtic sobre els recursos hídrics, i les accions 
necessàries per dur a terme una gestió sostenible de l'aigua 
Casa de l’Aigua de Trinitat nova, c. Garbí, 2 
 
"BONES PRÀCTIQUES CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC" 
Fins al 31 de gener 
Infografies per fomentar actituds positives dels ciutadans i ciutadanes per la cura del planeta. 
A càrrec de l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Flos i Calcat 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"IDENTITAT DIGITAL" 
Fins al 31 de gener 
Ara que les administracions públiques obren vies de comunicació amb la ciutadania no presencials, cal 
disposar de l’equivalent electrònic del DNI per identificar-se. Ens apropem al concepte d’identitat digital, 
presentant un recull d’aspectes clau per triar una identitat digital que respongui a les nostres necessitats. 
A càrrec de Nou Barris Digital 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Activitats periòdiques 
 
27è CIRC D’HIVERN: “faM” 
Fins al 22 de gener. Horari de funcions: divendres i dissabtes a les 19 h. Diumenges a les 18 h. Sessió 
especial matinal el diumenge 22, a les 12 h. 
Personatges estrambòtics es troben en un món misteriós on els objectes cobren vida. Qui són? D'on 
venen? La imaginació i les proeses es combinen en aquest paratge insòlit on un enigmàtic home orquestra 
els acompanya. Històries paral·leles que s'entrellacen a través de l'humor i el risc, i disciplines com la corda 
llisa, la barra fixa i l’acrobàcia a terra. La música en directe pren el protagonisme a la paraula. 
Espectacle per a tots els públics, recomanat a partir de 6 anys. Durada: 60 minuts 
Preus: adults: 12 €. Infants (de 3 a 14 anys): 6 €. Aturats: 9,50 €  
Més informació i reserva d’entrades a https://ateneu9b.net/noticies/fam  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
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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Concursos i convocatòries 
 
CONCURS DE MICRORELATS I POESIA CURTA 2023 
Fins al 31 de març 
Participants a partir de 16 anys 
Els treballs han d’enviar-se en format text (sense cap imatge) al correu dinamitzacio@casalprospe.org    
Premis: primer premi: 100 €; segon premi: 75 €; tercer premi: 50 € 
Bases del concurs a https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-i-poesia-curta-2023  
Organitza: Comissió literària del Casal de Barri Prosperitat 
 
35è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 25 de març 
Convocatòria oberta a persones majors de 16 anys. Modalitats: narrativa, poesia i relat curt d’humor en 
llengua catalana i llengua castellana i relat fantàstic. Des de l’edició anterior s’incorpora una modalitat que 
anirà variant en cada edició. Enguany aquesta modalitat serà RELAT ERÒTIC, tant en català com en castellà. 
El premi al treball guanyador serà un lot de llibres, valorat en 100 € 
Lliurament de treballs presencialment o a concursliteraridenoubarris@gmail.com, fins al 25 de març. 
Més informació i bases del concurs, properament a http://ow.ly/Qjy450M9gcZ 
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
 
CONVOCATÒRA “11a MOSTRA D'ART EN FEMENÍ” 
Fins al 18 de febrer 
Un espai obert comú ple d'inquietuds, de sensibilització i de diàleg en què dones creadores tenen 
l'oportunitat de visibilitzar el seu art a través de diferents manifestacions artístiques per crear xarxes i 
donar-les a conèixer. Enguany la Mostra estarà dedicada al tema "Dones de la Història; històries de dones". 
Si feu pintura, fotografia, dibuix o il·lustració i esteu interessades en participar, podeu enviar un mail 
a mda.enfemeni@gmail.com fins al 18 de febrer. 
Bases de la convocatòria i més informació a http://ow.ly/XA1U50M9goj 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
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