
Activitats del 27 de gener al 2 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 27 
 
CAMINADA HISTÒRICA "PARC DE LA TRINITAT VELLA" 
Matí 
Sabrem on es troba la “Quinta forca”. 
Dinamitzat per Joan Termes 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
VISITA GUIADA "ECOPARC 3, COMPARTIM FUTUR" 
Matí 
Visitarem aquest equipament ambiental de recollida de residus. 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Organitza: Comissió Sortides. Col·labora: AMB 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
FIRA D'ENTITATS FORMATIVES "CURSA'T. VINE, TRIA I FORMA'T A NOU BARRIS" 
De 10 a 14 h 
Esdeveniment en format fira per a donar a conèixer l’activitat formativa d’entitats que treballen a l'àmbit 
de l'ocupació laboral, oferint formacions i cursos gratuïts relacionats amb sectors ben diversos: muntatge i 
instal·lacions, atenció al client, mecànica, hostaleria, tastet de formacions i d'oficis, i molts altres. 
Per a públic de 16 a 35 anys 
Entrada gratuïta 
Llistat d’entitats participants i més informació a https://lesbasses.org/cursat-vine-tria-i-format/  
Organitzen: Espai Jove Les Basses, Punt InfoJOVE Nou Barris, Servei d'orientació Pla Jove Nou Barris 
Col·labora: Barcelona Activa 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CONTES A CAU D’ORELLA 
11 h 
Trobades mensuals amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels 
infants. Sessió dedicada a jocs, joguines i gènere. 
Adreçat a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys 
En col·laboració amb l’Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
CINEFÒRUM: "EL PERRO DEL HORTELANO" 
17 h 
(Direcció: Pilar Miró. Any 1996) Diana, comtessa de Belflor, s'enamora del seu secretari Teodoro que, a la 
vegada, està promès a Marcela. Diana és una dona que lluita per allò que vol, així que decideix fer servir el 
seu enginy i posició per a aconseguir l'home que estima. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
 

https://lesbasses.org/cursat-vine-tria-i-format/


FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER "TEIXIR ÉS DIVERTIT!" 
De 17.30 a 19 h 
Amb llana i una mica de creativitat, podem iniciar a les nenes i nens en l’art del teixit, on experimentaran la 
màgia i tendresa de crear amb les seves mans. Coneixeran les tècniques del tricotín i el ganxet, i utilitzaran 
les eines més senzilles per a construir. 
A càrrec de Liana Salazar 
Per a nens/es de 6 a 10 anys 
Preu: 5,10 €. Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “APRENEM SOBRE LA LLUM I LA SEVA ENERGIA" 
De 17.30 a 19.30 h 
Realitzarem experiments i dinàmiques participatives per entendre com és la llum i de què es composa la 
llum solar. Realitzarem experiments sobre la llum infraroja, la visible i la ultraviolada. Experimentarem amb 
fotoluminescència, i els infants s’enduran una polsera que canvia de color quan s’irradia amb aquesta llum. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/7f3H50MAY25 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "VOLAR EN CUALQUIER CIELO" 
18.30 h 
La Paula Pereira, veïna del barri, ens presenta, acompanyada d'una guitarrista, el seu llibre "Volar en 
cualquier cielo", un poemari on recopila els seus poemes dels últims anys. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CICLE DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "EL INCONVENIENTE"  
19 h 
(Direcció: Bernabé Rico. Any: 2020. Durada: 94’. Idioma: castellà. Edat recomanada: majors de 12 anys) 
A Sara li ofereixen comprar la casa perfecta: espaiosa, molt lluminosa i extremadament barata. Tan sols té 
un petit inconvenient: Lola, l'octogenària propietària actual, viurà en ella fins que mori. Així i tot, Sara creu 
que és un bon negoci i decideix comprar i esperar. 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/6Uc650MAYlo   
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE DE CONCERTS "MÚSICA Z": "MERCURII QUARTET" 
19 h 
Mercurii Quartet és un conjunt de cordes format l’any 2021 per alumnes del Centre Superior de Música 
Liceu. La seva breu trajectòria els ha dut ja a actuar en diverses programacions i el seu repertori es basa en 
algunes de les millors obres per a quartet de corda de compositors com Turina, Xostakóvitx i Mozart. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia a http://ow.ly/aJEe50MAYRS 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
FESTIVAL DE MÚSICA HARDCORE “CAN'T KEEP US DOWN” (1a jornada) 
19 h 
Amants del hardcore impulsen aquest projecte que organitza concerts durant tot l'any, espais no 
comercials on crear i consolidar bandes i projectes al voltant de la filosofia que acompanya el hardcore. 
Amb les actuacions de The Flex, Weight, Arma X, Udol, Pulso, Negativo, Sewer Brigade i Nus. 
Preu: 15 €. Abonament dos dies: 27 € 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/cant-keep-us-down-2023-1672135996  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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TEATRE: "DOBLES VIDAS" 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Adaptació teatral de la novel·la homònima, que ens mostra en clau de comèdia com els nostres desitjos 
més ocults són, moltes vegades, els que donen més sentit a la nostra existència.  
A càrrec de la cia. Dobles Vidas. Direcció: Roberto García. Producció: Gely Balcázar 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
TEATRE: ESPECTACLE DE TITELLES PER A ADULTS "LES VESPES" 
21 h 
Filocleó, un ancià jutge retirat, intenta escapar-se de casa del seu fill. La Bruna s’enfronta, juntament amb 
la seva amiga Clara, al sistema judicial. Adaptació de la comèdia homònima d'Aristòfanes, que reivindica els 
titelles de guant com a eina de crítica social. Una obra plena de càrrega política que convidarà a la reflexió. 
A càrrec de la cia. Fil de Guà 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 28 
 
TORNEIG DE VOLEIBOL “PROSPE IGLÚ 2023” 
9 h 
Torna el torneig de vòlei més popular de l'hivern! Partits 4 x 4. 
Edat: a partir de 16 anys. Els menors d'edat necessiten autorització d'una persona adulta present als partits 
Preu d’inscripció: 20 € per equip. Cal inscripció prèvia presencial, al Casal de Barri o al Casal de Joves 
Organitzen: comissió de Prospe Beach, Casal de Joves Prosperitat, Casal de Barri Prosperitat i Trinitat Unió 
Esportiva. Col·labora: poliesportiu Valldaura 
Poliesportiu Valldaura, c. Baltasar Gracián, 9 
 
VOLS COL·LABORAR? CONTROL DE PLANTES INVASORES AL VOLTANT DEL CASTELL 
10 h 
Sortirem pels entorns del Castell de Torre Baró per tal de conèixer i localitzar els focus de plantes exòtiques 
invasores que hi ha en aquesta zona. Continuarem amb el mapeig i el control dels focus.  
Activitat en el marc del Dia Mundial de l’Educació Ambiental. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al 664 044 079 
Organitzen: Castell de Torre Baró, Parc Natural de la serra de Collserola i Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
TALLER DE DANSA CONTEMPORÀNIA 
11 h 
Un taller per explorar diferents qualitats de moviment. Escalfament, improvisació en solitari i en parelles, 
coreografies... Dues horetes de dansa contemporània amb Xavi i Lautaro. 
A càrrec dels ballarins Xavi i Lautaro 
Reserva prèvia: https://canverdaguer.com/taller-dansa-contemporanea/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
LLETRA PETITA: PRESENTACIÓ DE L'ÀLBUM "PAZ, FUERZA Y ALEGRÍA" 
11 h 
Presentació de l'àlbum més breu i profunda relaxació i meditació. Una invitació a l'optimisme. Una finestra 
oberta al futur. Una crida a la multiculturalitat. 
A càrrec d'Enrique Collado Rueda 
Activitat adreçada a famílies amb nens i nenes fins a 7 anys i adults 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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XERRADA "EL TREBALL ARTÍSTIC A LES PRESONS" 
- 11.30 h Presentació del mapa fet durant la Gimcana de Recursos de Prosperitat 
- 12 h Xerrada i debat amb Margarita Pérez López, extreballadora social 

Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
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. 
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 
 
VERMUTSICAL: "ALEJANDRO ARRIAZA" 
13 h 
Alejandro Arriaza és un cantautor nascut a Ciutat de Guatemala el 1975. Influït per la nova trova cubana i la 
cançó protesta llatinoamericana, la seva música s'emmarca en el folk llatí, i la característica principal de les 
seves cançons són les seves lletres carregades de poesia i missatge.  
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitzen: cooperativa Rudas i Casa Centromérica 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
DISSABTES FAMILIARS: "L'ANEGUETA GORDA" 
18 h 
Aquesta versió lliure del conte tradicional L'aneguet lleig parla sobre una ànega, la Fina, que vol ser 
ballarina, però que no segueix els cànons de bellesa imposats per la societat.  
A càrrec de Mitja i Mitjoneta 
Infants a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/vWBJ50MB6os 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CONCERT “RAP DE BARRI(S)” 
18 h 
Concert jove de rapers i raperes de 16 a 25 anys de tres barris de Barcelona, on cantaran quatre temes 
cadascú, amb batalles de galls entre actuacions i ball breakdance. 
A càrrec de joves promeses del rap de la Sagrera, Sants-Montjuïc i Nou Barris 
Entrada lliure 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CONCERT "BARCELONA RAINBOW SINGERS" 
19 h 
Fundada al 2010, Barcelona Rainbow Singers és una coral LGTBIQA+ mixta a quatre veus de Barcelona. A 
través de la música, aquesta entitat aposta per la visibilitat de la diversitat i per construir una societat on 
ningú se senti discriminat.  
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/50683/barcelona-rainbow-singers  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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FESTIVAL DE MÚSICA HARDCORE “CAN'T KEEP US DOWN” (2a jornada) 
19 h 
Amants del hardcore impulsen aquest projecte que organitza concerts durant tot l'any, espais no 
comercials on crear i consolidar bandes i projectes al voltant de la filosofia que acompanya el hardcore. 
Amb les actuacions de Firewalker, Big Cheese, Speedway, Verdugo, Flash, Oki Moki, Drink Deep i Vereda 
Preu: 15 €. Abonament dos dies: 27 € 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/cant-keep-us-down-2023-1672135996  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 29 
 
BALLADA DE SARDANES I TROBADA DE SARDANISTES VETERANS 
11.30 h 
Amb la cobla Mediterrània 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
Dilluns 30 
 
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 
 
MONOGRÀFIC SOBRE DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS DE LES DONES 

- 10.30 h Inauguració a càrrec de Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cura 
- 10.45 h Exposició feina compartida de l’ESSIR (Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva) 

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/estrategia-de-salut-sexual-i-reproductiva 
- 11.15 h Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) des de l’Atenció Primària: què es, 

funcionament, cartera de serveis, calendari recomanat de revisions per part de 
Ginecologia/Llevadores (citologies, proves virus papil·loma, mamografies...) 

- 12.15 h Accessibilitat a l’ASSIR 
- 12.45 h Torn obert de paraules 

Hi haurà servei d'interpretació en llengua de signes 
Més informació: http://ow.ly/Y2x950MB73x 
Organitza: Districte de Nou Barris, per iniciativa del Consell Sectorial de Dret a la Salut 
La Bòbila de Porta, pl. Sóller, 1 
 
CINEMA SOLIDARI 
17 h 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres  
Col·labora: Xarxa Suport Veïnal Roquetes 
Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
CONSCIÈNCIA CRÍTICA: XERRADA "AUTOEXIGÈNCIA" 
18 h 
Xerrada amb Nieves Quintas, esportista d'elit en natació i patinatge. Ens parlarà sobre la cara oculta de 
l'esport d'elit i salut mental, en concret sobre l'autoexigència. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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ESPAI GENT GRAN: XERRADA "QUÈ CAL SABER DE LA DIABETIS?" 
18 h 
La diabetis com a factor de risc cardiovascular, què és, quins tipus hi ha i la importància del seu control. A 
més, s’expliquen les complicacions agudes i cròniques de la diabetis. 
A càrrec de Soledad Castillejo 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 31 
 
VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "CRIMS" 
Matinal 
Exposició immersiva sobre el programa emès per TV3 i Catalunya Ràdio 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Organitza: Comissió Sortides 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SESSIÓ DINÀMICA "CANÇONS INOBLIDABLES" 
17 h 
A càrrec d'Isidre Vallès 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
TALLER "COSMÈTICA AMB OLIS VEGETALS" 
De 17.30 a 19 h 
Aprendrem quins olis són bons i quins és millor evitar per tenir cura de la nostra pell. Prepararem una 
barreja d’olis en una ampolleta que s’emportaran a casa. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
SESSIÓ INFORMATIVA PER A ENTITATS "SUBVENCIONS A PUNT!" 
17.30 h 
Un cop acabat el termini per presentar la sol·licitud dels projectes subvencionats en la Convocatòria 
General 2022, toca preparar la documentació justificativa. Amb l’objectiu d’agilitzar aquest tràmit, el 
Districte de Nou Barris posa al vostre abast la revisió prèvia a través del dispositiu “Subvencions a punt!”. 
Cal inscripció prèvia a subvencionsnoubarris@bcn.cat  
Organitza: Nou Barris Digital 
Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dimecres 1 
  
LLIBRES A ESCENA: "LA CABRA SERAFINA, IL·LUSTRAT EN DIRECTE" 
17.30 h 
Això era i no era una mare que tenia tres filles. Un dia els va dir que no baixessin al soterrani, però la 
curiositat va ser més forta. I, nyam!, van descobrir que hi havia una cabra que, sense preguntar a penes, se 
les menjava sense mastegar. Una versió actual d’un conte tradicional divertit i enginyós. 
A càrrec de Blai Senabre 
Adreçat a infants de més de 4 anys 
Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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CICLE “IN-FORMA'T”: ACTIVITAT PER A FAMÍLIES "EL MEU FILL/A NO VOL FER BATXILLERAT. ARA QUÈ?" 
De 18 a 19.30 h 
Activitat orientada a famílies. El batxillerat no és l’única via per continuar els estudis. Si et preocupa que el 
teu fill/a no vulgui fer batxillerat, vine i t’explicarem quins altres camins pots escollir per continuar 
estudiant! 
Inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/438116?lang=ca  
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
Punt InfoJove Nou Barris (Espai Jove les Basses), c. Teide, 20 
 
Dijous 2 
 
TALLER "CUINA I GAUDEIX MENJANT A L’HORA QUE FAS SALUT" 
Els dijous 2, 9, 16 i 23 de febrer, a les 10 h (quatre sessions de dues hores de durada) 
Una bona nutrició per a un envelliment saludable. 
A càrrec de nutricionista del CIS Cotxeres 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SESSIÓ INFORMATIVA VIRTUAL PER A ENTITATS "SUBVENCIONS A PUNT!" 
11.30 h 
Un cop acabat el termini per presentar la sol·licitud dels projectes subvencionats en la Convocatòria 
General 2022, toca preparar la documentació justificativa. Amb l’objectiu d’agilitzar aquest tràmit, el 
Districte de Nou Barris posa al vostre abast la revisió prèvia a través del dispositiu “Subvencions a punt!”. 
Sessió online. Cal inscripció prèvia a subvencionsnoubarris@bcn.cat  
Organitza: Nou Barris Digital 
 
XERRADA "CONEIX EL SERVEI DE NUTRICIÓ I PSICOLOGIA DEL CAP" 
12 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
VISITA CULTURAL AL MUSEU DEL FC BARCELONA 
16 h 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
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 
 
CULTURA PEL BARRI: CONCERT “MARIACHI FIESTA” 
17 h 
A càrrec del grup de ranxeres del Casal 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
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CICLE “IN-FORMA'T”: ACTIVITAT PER A FAMÍLIES "FILL/A ACABES L'ESO. I ARA QUÈ FEM?" 
De 17.30 a 19 h 
El teu fill o filla adolescent ha de prendre decisions sobre el seu camí acadèmic? No saps com acompanyar-
lo en aquest moment? Aquestes trobades estan pensades per a tu i per als teus fills/es. 
Inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/438116?lang=ca  
Organitzen: Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves i Centre per a Famílies amb Adolescents 
Punt InfoJove Nou Barris (Espai Jove les Basses), c. Teide, 20 
 
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 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA "LEGISLAR PER AVANÇAR EN LA IGUALTAT DELS DRETS DE LES DONES" 
18 h 
Lidia Guinart farà una xerrada sobre el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, i la recent creació d’una 
Subcomissió en el Congrés dels Diputats per a  revisar-lo i actualitzar-lo. 
Carmen Andrés ens parlarà sobre els avenços en la perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut. 
Inscripció prèvia: http://ow.ly/HxtT50MB81O 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
ESPAI EMOCIONS 
18 h 
L’espai Emocions és un 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 cadascuna de les persones i 
del processos col·lectius. Parlar i sentir-te escoltat. 
Col·labora: CAP Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE "ELS PAPIRS D’OXIRRINC: QUÈ ENS DIUEN ELS PAPIRS?" 
18.30 h 
La ingent quantitat de fragments de papirs descoberts a Oxirrinc han donat lloc a moltes publicacions. 
Esbrinarem en quins idiomes es van escriure els papirs, quines eren les temàtiques dels documents i quina 
informació podem treure del seu estudi. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, dra. en Història i membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Reserva prèvia: https://canverdaguer.com/conferencia-egipte/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
"INSTANTS EFÍMERS" 
Durant el febrer 
Quatre fotografies macro per estació que ens fan gaudir del canvi de color segons l’estació de l’any. Canvis 
cromàtics a la natura, instants efímers dels colors de les flors, els bolets, les papallones... 
Fotografies a càrrec de Dolors Suy 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/438116?lang=ca
http://ow.ly/HxtT50MB81O
https://canverdaguer.com/conferencia-egipte/


“PINTURES DE JOSÉ NEGREIRA” 
De l’1 al 28 de febrer 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
"ELS TRETZE PILARS DE L'HOLOCAUST" 
Fins 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 
 
"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 
 
“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 
 
"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 
 
“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 
 
“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 

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


"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 
 
"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 
 
"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" 
Fins 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 



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 
 
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 
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