
Activitats del 20 al 26 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 20 
 
ITINERARI GUIAT “RECONNEXIÓ AMB LA NATURA" 
De 10 a 13 h 
Passejada de la Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova al Pont dels Tres Ulls. Un passeig per experimentar amb 
la nostra percepció i aguditzar els sentits. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Col·labora: Taula de Salut de Nou Barris 
Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
PROSPEARTE: TALLER D'ENDEVINALLES AMB JOCS INTERACTIUS 
17 h 
A partir del llibre de Josep Mercadé "250 endevinalles per jugar i aprendre" 
Organitza: comissió artística del Casal. Col·labora: Animacción 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
I CONCURS DE CROQUETES DE VERDUN 
17.30 h 
Agraden molt les teves croquetes? Tens una recepta infal·lible? Quines prefereixes: pernil, rostit, ceps...?  
Cal inscripció prèvia presencial 
Bases completes a https://www.barcelona.cat/casalsdebarri/verdun/ca/content/concurs-de-croquetes  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
TIGVENDRES: MOSTRA DEL TALLER GUITARRA TiG + CONCERT "DANGEROUX BROTHERS" 
18 h 
Un dels tallers més nous del Ton i Guida és el de guitarra, i aquest dia podrem gaudir d’un mini-concert a 
càrrec dels seus alumnes. Seran els taloners del concert de blues en acústic dels Dangeroux Brothers, 
banda formada per Larry Smith i Johnny Julià. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
MICRO OBERT D'HUMOR "STAND-UP AL BARRI" 
19 h 
Cada mes ens visitaran diferents còmics i còmiques. Molts d’ells formen part del circuit de monologuistes 
de la ciutat amb molta experiència, mentre que altres estan començant en l'ofici.   
Aquesta setmana comptarem amb la presència de  Boliwud, Anastasiia, Marta Cladellas i Freddie Salas. 
Coordina: Gely Balcázar 
Reserva prèvia a https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/50875/stand-up-al-barri  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA "MARIE DE GOURNAY" 
19 h 
Presentem Marie de Gournay, filòsofa renaixentista francesa. Va contribuir amb la seva obra a l’extensió i 
el debat sobre els drets de les dones i la seva lluita per la igualtat. La seva obra forma part, per tant, de la 
Querella de les Dones, polèmica que té el seu origen al segle XV i durarà fins a la Revolució Francesa. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/conferencia-dones-filosofia-gener/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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ACTE LITERARI POPULAR "EL TEU MINUT DE GLÒRIA" 
20 h 
Us hem proposat que escriviu una frase, un petit relat, un parell de versos... i que porteu els textos a la 
secretaria del Casal, o ens els envieu per correu electrònic. Amb tot el material recopilat farem aquest acte, 
on es llegiran tots els textos i així cadascuna de vosaltres tindrà el seu minut de glòria. 
Més informació: https://casalprospe.org/esdeveniments/paraula-el-teu-minut-de-gl%C3%B2ria  
Organitza: Cercle Literari de Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERT "NÚRIA DURAN" 
21 h 
Com a cloenda de l'esdeveniment «El teu minut de glòria», gaudirem de l’actuació d’aquesta artista 
barcelonina, que fa deu anys que converteix les seves vivències en cançons. Es va iniciar amb la cançó 
d'autor i el pop, i el seu estil ha fluït afegint a la seva proposta pinzellades de folk íntim. Duran ha crescut a 
la Prosperitat, i el seu projecte s’ha format amb l’ajuda del Taller de Músics i el projecte Cabal Musical. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 21 
 
PROJECCIÓ DEL VIDEO "UNA VIDA AMB EL CASTELL" 
12 h 
Per primer cop, la història del Castell l’expliquen les persones que l’han viscut de prop. Experiències i 
anècdotes se succeeixen en aquest vídeo —cocreat amb el veïnat dels barris del voltant— que presenta el 
Castell des de molts punts de vista diferents. A més, se servirà un petit refrigeri.   
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 
 
BALL GENT GRAN TORRE BARÓ 
17 h 
Tornen els balls de Gent Gran amb música en directe. 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
EN FAMÍLIA: "LLUM I COLORS" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Prepararem un espai on els infants i les seves famílies podran experimentar, descobrir i, sobretot, jugar 
amb la màgia de la llum i els colors. Hi haurà una taula de llum i material per experimentar-hi, un racó de 
fluorescències on jugar amb la llum negra i altres sorpreses. Si podeu, veniu amb roba de color blanc. 
A càrrec d’Iris Casabona 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
COL·LOQUI-PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "CÓMO VIVIR UNA VIDA PLENA. EL MÉTODO DE LAS TRES CLAVES" 
17.30 h 
A partir dels coneixements que ens ofereix la filosofia i la psicologia positiva, i sempre des de la seva 
experiència personal, l’autora del llibre ens explicarà les tres claus que cal tenir en compte per gaudir d’una 
vida plena, i ens donarà pautes per portar-les a la pràctica d’una forma senzilla i quotidiana. 
A càrrec de Sonia Blasco 
Organitza: La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

https://casalprospe.org/esdeveniments/paraula-el-teu-minut-de-gl%C3%B2ria
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


CICLE DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "WAITING FOR BARCELONA" 
18 h 
(Direcció: Juho-Pekka Tanskanen. Documental. Any: 2018. Durada: 85 minuts) “Waiting for Barcelona” gira 
al voltant de la lluita dels immigrants indocumentats que recullen ferralla i venen rèpliques il·legals a 
Barcelona. La pel·lícula se centra en la idea de com el somni de la ciutat es projecta de forma molt similar 
en tots, però en la pràctica difereix segons la riquesa i condicions de ciutadania de cada un de nosaltres.  
No recomanada per a menors de 13 anys 
Més informació i reserves: http://ow.ly/SCYZ50Mv2vC 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL "TROBEM-NOS": CONCERT "MASTIKA DUO" 
19 h 
Projecte internacional de músics establerts a Barcelona, que fusionen cançons tradicionals del sud d’Itàlia, 
ritmes mediterranis i melodies balcàniques amb un toc llatí.  
A càrrec de Giulia Campana i Marco Baranzano 
Més informació i reserves: http://ow.ly/vPWq50Mv2Ir 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
TEATRE: ‘TRAS LA LUZ DE ALBA’ 
Dos passis a les 19 i 21 h 
Obra de teatre immersiva dirigida a adolescents i joves, tractada com una activitat de prevenció del suïcidi 
(i també les conductes autolítiques), de validació de sentiments i de reflexió sobre el benestar emocional. 
A càrrec de l’Asociación Lumo de Artes Escénicas de Nou Barris 
Taquilla inversa 
Aforament limitat. Reserva d'entrades a http://asociacionlumo.org/portfolio/tras-la-luz-de-alba    
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Dilluns 23 
 
XERRADA "RESIDUS, QUÈ HI HA DESPRÉS DEL CONTENIDOR?" 
10 h 
Col·labora: AMB 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
CONFERÈNCIA "ADAPTA CASA TEVA, MILLORA EL TEU DIA A DIA" 
17 h 
A càrrec de l'AFAB 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
DONES ACTIVES 
17.30 h 
Espai de trobada participativa 
Organitza: Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
ESPAI GENT GRAN: TASTET DE CIRC 
18 h 
A càrrec de l'Ateneu Popular Nou Barris 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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Dimarts 24 
 
SORTIDA CULTURAL "ELS VIGILANTS DE L’AIRE" 
10 h 
En marxa per la salut ambiental. Itinerari en autobús híbrid o elèctric per Barcelona 
A càrrec d’Educació ambiental d’AMB 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
VISITA CULTURAL "LA CASA DE LA SEDA" 
11 h 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
XERRADA "RECOMANACIONS PER DESCANSAR MILLOR" 
17 h 
A càrrec de Lourdes Martínez, infermera. Col·labora: Àltima 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
XERRADA "ASSETJAMENT ESCOLAR" 
17.30 h 
Què és l’assetjament escolar? Com es pot prevenir o detectar? Què es pot fer? Intentarem trobar resposta 
a aquestes preguntes per lluitar contra aquesta problemàtica a les aules.  
A càrrec del Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 
Dirigida a joves a partir de 16 anys 
Inscripció prèvia: presencialment al Casal de Barri, tel. 933 547 904, WhatsApp al 697 614 545   
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: "MAIJA ISOLA. ELLA, EL COLOR I LA FORMA" 
18.30 h 
Durada: 97 min. VO Finès o finlandès. Subtítols: català i anglès 
Marimekko és l’empresa finlandesa més coneguda del món, amb permís de Nokia, famosa pels seus 
estampats brillants i atrevits. La responsable en va ser la dissenyadora i artista visual Maija Isola, que va 
revolucionar el món de la moda amb uns estampats florals que es van convertir en un èxit global, lluïts fins 
i tot per la futura primera dama nord-americana Jacqueline Kennedy. 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Més informació: http://ow.ly/sgMi50Mv3RX 
Organitza: DocsBarcelona 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA "IDENTITAT DIGITAL" 
19.30 h 
Demanar un certificat d’empadronament o un informe de vida laboral són alguns dels tràmits telemàtics 
que ens demanen acreditar la nostra identitat. Aquesta identitat que hem de demostrar és la identitat 
digital, una documentació segura vàlida i personal que cada cop és més demanada. Què és la identitat 
digital, per què la necessito, per a què serveix i com puc obtenir-la són algunes de les preguntes que la 
xerrada mirarà de respondre, fent un recorregut general pels tipus de certificats digitals més habituals 
dirigits a persones físiques i jurídiques. 
A càrrec de Nou Barris Digital 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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Dimecres 25 
 
VISITA CULTURAL "LA CASA DE LA SEDA" 
11 h 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
TASTET "AUTOCURA COMUNITÀRIA PER A DONES" 
De 17 a 19 h 
L’autoconeixement és un viatge cap a la trobada amb una mateixa i cap a l’empoderament col·lectiu. 
Volem repensar el poder com a relació, generar espais d’autocures, amor i xarxes de suport mutu de 
dones, com a estratègies pel sosteniment de vides dignes, felices i en comunitat. 
A càrrec del PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones) 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
XERRADA "PROJECTE RADARS" 
17 h 
A càrrec de la Taula de Salut Turó i Can Peguera 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
CICLE D'ÒPERA I MÚSICA CLÀSSICA 
18.30 h 
Escoltarem i comentarem “Veus operístiques” 
A càrrec d'Albert Ferrer, musicògraf 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 26 
 
PASSEJADA "MIRADOR DEL NEN DE LA RUTLLA" 
9 h 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez 4, i Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires 1 
 
SORTIDA CULTURAL: MUSEU F.C. BARCELONA 
9.15 h 
Activitat de pagament. Desplaçament en transport públic 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
PASSEJADA SALUDABLE "JARDINS DE PEDRALBES" 
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 



DIA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL 
De 10 a 12 h 
Vine a escoltar i a participar d'històries de veritat que mai han passat 
Per a infants de 6 a 9 anys (obert a centres educatius) 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
SESSIÓ DE CINEMA 
17 h 
Organitza: Comissió Pantalla Oberta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
CONCERT DISNEY 
17.30 h 
Selecció de cançons Disney posades en escena d’una manera divertida i dinàmica, amb un fil conductor on 
els nens i nenes podran participar. 
A càrrec de Sílvia Blavia (Teatrem) 
Públic familiar 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
SAC DE RONDALLES: PRESENTACIÓ DEL POEMARI "NAS DE PALLASSO" 
17.30 h 
El conegut autor i traductor Miquel Desclot i la il·lustradora Anna Font ens presentaran el seu llibre de 
poemes  “Nas de pallasso”. Podreu conèixer i escoltar de prop el Miquel i veure en viu la feina de l'Anna. La 
llibreria La Font de Mimir oferirà la possibilitat de comprar els llibres, que podran ser dedicats pels autors. 
Adreçat a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys, i a tothom que estimi la poesia. 
Organitza: Editorial Kalandraka 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER LÚDIC PARTICIPATIU "BARCELONA, EL TEMPLE DEL TEMPS" 
17.30 h 
Vols venir a jugar amb el temps? Taller lúdic-participatiu on reflexionarem sobre el concepte del Temps i 
quins usos en fem d'aquest. A més, entre tots i totes crearem la "Barcelona, el Temple del Temps", una 
ciutat on passar-hi bones estones.  
A càrrec de Marinva, especialista en joc 
Per a infants de 8 a 12 anys 
Cal inscripció prèvia 
Organitza: Ajuntament de Barcelona 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER-CÀPSULA D'OLI DE COCO 
18 h 
El coco és un excepcional aliat per la pell, el cabell i molt saludable pels amants de l'alimentació conscient. 
En aquest taller podràs fer el teu propi oli de coco i coneixeràs totes les propietats beneficioses que té per 
a la nostra salut.  
La Tina, una veïna del barri originària de l’illa de Malabo, a Guinea, ens explicarà aquest secret tan arrelat 
als seus orígens. 
Preu: 2 € 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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CICLE DE CONCERTS "MÚSICA Z": "HOLMES QUARTET" 
18.30 h 
Grup de clarinets format per quatre alumnes d’Estudis Superiors del Centre Superior Liceu en Interpretació 
de música clàssica i contemporània, especialitat vent, sota la tutela del professor Isaac Rodríguez. El 
repertori estarà format per obres de compositors des de finals del s. XVIII fins a l’actualitat. 
A càrrec de Queralt Masqué, Jan Badia, Martina Lacambra i Irene Divar 
Més informació i reserves: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/50772/msica-z-2023  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CONFERÈNCIA "LA MÚSICA MEDITERRÀNIA, UN PONT DE CULTURES" 
19 h 
El nostre conferenciant de música clàssica i dels Beatles, Valeri Cabòs, ens porta una proposta nova! En 
aquesta conferència amb format de concert, descobrirem, amb música en viu, el lligam i les similituds que 
hi ha entre les músiques i les cançons que es fan als països mediterranis. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur i Laura Furró 
Reserva prèvia a https://canverdaguer.com/conferencia-concert/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CINECLUB VERDUM: "LA DELGADA LÍNEA ROJA" 
19 h 
Direcció: Terrence Malick. Any 1998 
Activitat impulsada per veïns i veïnes i el Pla Comunitari Verdum 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
SORTIDA AL TEATRE 
20 h 
"La Salsa", al Teatre Aquitània 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez 4, i Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires 1 
 
Exposicions 
 
"MONS PROPIS" 
Fins al 16 de febrer 
Exposició cedida pel Servei de Rehabilitació Comunitària Dr. Pi i Molist. Els autors són els participants en el 
racó artístic de l’any 2022.  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
"PINTEM EL BARRI SENSE AIGUA" 
Del 23 de gener al 24 de febrer 
Mostra gràfica i artística amb el nom de "La vida amb i sense aigua". Realitzada per infants de 5 a 10 anys 
A càrrec de la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
"ELS TRETZE PILARS DE L'HOLOCAUST" 
Del 23 al 27 de gener 
En motiu del 78è aniversari de l’alliberament del camp de concentració d’Auschwitz, el Dia Internacional en 
Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. 
Col·labora: Institut Carrasco i Formiguera 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
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"ECLÉCTICA" 
Fins al 28 de gener 
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 
 
"MAGDA" 
Fins al 31 de gener 
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 
 
“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 
 
"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 
 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/23143001/BCT_CARTEL_EXPO_01.pdf


“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 
 
"PROJECTE CIRERERS" 
Fins al 31 de gener 
Exposició sobre el projecte d'habitatge cooperatiu Cirerers i la seva creació 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“EN OBERT” 
Fins al 31 de gener 
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 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS 
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 

Escoles Bressol Municipals (només per a infants fins a 6 anys, acompanyats d’una persona adulta): 
- EBM Can Dragó (av. Rio de Janeiro, 16): dissabtes de 10.30 a 13 h 
- EBM El Vent (c. Miguel Hernández, 20): dissabtes de 10.30 a 13 h 
- EBM Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes de 10.30 a 13 h 

 
 
 
 
 
 



Concursos i convocatòries 
 
35è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 31 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 a http://ow.ly/gjMq50MuU8R 
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 
 
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 
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