
Activitats del 3 al 9 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 3 
 
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 
 
NARRACIÓ "UNA RATOLINA, UNA NENA" 
11 h 
Una nena, un nen, una ratolina valenta, un cocodril que mossega, i altres animals que van de passeig. 
A càrrec de Judith Navarro 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “EXPERIMENTEM AMB L'AERODINÀMICA" 
De 17.30 a 19.30 h 
Aprendrem el concepte d'aerodinàmica a través d’exemples com els avions o els ocells, i crearem el nostre 
propi avió perfecte aerodinàmicament. Finalment construirem una maqueta amb un ventilador i un tub on 
els infants, a través de diferents materials, hauran de crear una maqueta que voli dins del tub d'aire. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/t9fm50MGMUg 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA "IMPACTE DELS USOS DEL TEMPS EN EL DESCANS I LA SON. COM PODEM DORMIR MILLOR?" 
18.30 h 
En aquesta xerrada s’abordarà l’efecte que té com organitzem les nostres activitats quotidianes en el 
descans i la son, i en conseqüència, en la nostra salut. La xerrada plantejarà què es consideren hàbits 
horaris saludables, i donarà eines pràctiques per a millorar-los. 
A càrrec de Carla Estivill, directora de la Fundació Estivill Sueño 
Aforament limitat. Reserva prèvia al web https://canverdaguer.com/xerrada/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL "LA CIGÜEÑA DE BURGOS" 

- 18.30 h Presentació del documental i de la seva directora, Joana Conill 
- 18.45 h Projecció del documental. Al finalitzar, hi haurà un debat amb el públic assistent 

Després del funeral del seu pare, la directora del documental llegeix la vida del mort als diaris: un 
anarquista condemnat per terrorisme durant la dictadura franquista i afiliat al partit comunista durant el 
seu empresonament. Comprèn que el seu pare va decidir no explicar-li la seva vida. Per què?  
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CONCURS DE TALENTS "QUE VALGUI QUI VULGUI" + NIT DE DJ'S 

-  19 h Concurs de talents "Que valgui qui vulgui". Inscripcions al BarTolo o a l’Instagram 
@cjguineueta 

- 22 h Nit de Dj's 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 

http://ow.ly/t9fm50MGMUg
https://canverdaguer.com/xerrada/


PROJECCIÓ DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "CITY FOR SALE" 
19 h 
(Direcció: Laura Alvarez. Documental. Any: 2018. Durada: 82’. Apte per a tots els públics) 
City for Sale ens submergeix en la vida de quatre famílies barcelonines per mostrar-nos com el turisme de 
masses està aniquilant l’essència i la bellesa de la ciutat. Resultat de prop de dos anys de seguiment, 
podrem veure com aquestes famílies veuen la seva vida alterada, i l’impacte real que el turisme de masses 
està tenint sobre la població de Ciutat Vella, el districte més turístic de Barcelona. 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/ponq50MGO1M 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE “KM. 0”: SESSIONS DE DJ "DIGITAL NITS" 
22 h 
En aquesta nova cita del cicle Kilòmetre 0 —dedicat a les artistes del barri i rodalia— comptarem amb les 
sessions de tres DJs de l'Associació Electrònica de Nou Barris: Jordi-X (indie/dance), MagnaMara (tech 
house) i Juanfer Ortega (techno fire). 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: comissió de programació del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 4 
 
TALLER FAMILIAR "TANTS BECS, TANTS OCELLS" 
De 10 a 12 h 
Coneixerem la biodiversitat d’ocells més comuna al voltant del Castell de Torre Baró i també els elements 
característics d’aquestes aus, com ara els diferents tipus d’alimentació i d’hàbitats. 
Adreçat a infants de 6 a 8 anys 
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 
 
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 
 
CELEBRACIÓ DE L'ANY NOU XINÈS 

- 11.30 h Cercavila des de la plaça Major de Nou Barris fins a la marquesina de Via Júlia 
- 12 h Exhibició de balls tradicionals xinesos (marquesina de Via Júlia) 

Organitzen: Ass. Comerciants Via Júlia, Ass. Nuevo Amanecer, Grup de Foc de Nou Barris 
 
CONCERT DE GÒSPEL 
De 12 a 13 h 
Conjunt de cors musicals que ens oferirà un repertori de gòspel amb cants de tot el món; en acabar 
s'oferirà un petit refrigeri. 
A càrrec del grup de gòspel del Casal de Barri Trinitat Nova i del grup Gospel Lovers de la Sagrera 
Entrada gratuïta 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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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 
 
CALÇOTADA REIVINDICATIVA PER UN KASAL NOU 
A partir de les 12 h 

- 12.30 h Mural comunitari "Com volem el Kasal nou" 
- 15.30 h Bingo musical 

Preu tiquet: 5 € (opció vegana o carn). Demana el teu al Kasal de Joves Roquetes, de dl. a dv. de 16 a 21 h 
Organitza: Kasal de Joves Roquetes 
Amfiteatre de Roquetes 
 
BALL GENT GRAN TORRE BARÓ 
17 h 
Amb música en directe. 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "EL INCONVENIENTE"  
19 h 
(Direcció: Bernabé Rico. Any: 2020. Durada: 94’. Idioma: castellà. Edat recomanada: majors de 12 anys) 
Després de la seva separació, la Sara busca una casa nova on viure. En troba una d’espaiosa, amb llum i a 
molt bon preu. La ganga, però, té un petit inconvenient... i és que s’haurà d’esperar que la propietària 
actual de setanta anys passi a millor vida. L’agent immobiliari assegura que la Lola no gasta una salut de 
ferro, que és qüestió de temps i la Sara fa el cop de cap. La relació entre les dues dones transforma la seva 
soledat en una amistat intergeneracional. 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/ORSw50MHI0S 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE SOMRIURE: ESPECTACLE "PLORARÀS (DE RIURE)" 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Espectacle que barreja màgia i humor. Mocadors màgics, centenars de papallones que volen sobre el 
públic i altres il·lusions en són els protagonistes.  
A càrrec del Mag Nani 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
PARAULA: POETRY SLAM 
19 h 
La comissió literària del Casal organitza el seu primer Poetry Slam, una competició de poesia escènica a la 
qual diversos rapsodes interpreten poemes de creació pròpia on mostren el seu talent creatiu i habilitats 
escèniques. 
Bases completes de la competició a https://casalprospe.org/esdeveniments/paraula-poetry-slam  
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
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IX CICLE DE CULTURA CRÍTICA I POPULAR "CÍTRIC": TEATRE "NO SOY TU GITANA" 
20 h 
Entrades exhaurides. Reserva pels propers espectacles del cicle a https://t.co/D2Xw1nktpV!   
Fer riure al públic amb el racisme de lleis històriques absurdes és l’única pretensió per arribar a un lloc 
comú, on les gitanes ensenyen a fer compàs per a tangos i que tots siguem una mica més feliços. 
Interpretat per Silvia Agüero. Dramatúrgia i direcció: Nüll García. Treball actoral: Pamela Palenciano 
Preu: 10 € anticipada / 12 € taquilla. Abonament tres espectacles: 25 € 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 6 
 
PASSEJADA SALUDABLE "LABERINT D'HORTA" 
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 
 
CINEFÒRUM 
17 h 
Dinamitzat per Joan Termes 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SESSIÓ INFORMATIVA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d'estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües i altres 
temes. A càrrec del Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades. 
Cal inscripció prèvia a https://soapi.cat/e/sg-e8QM  
Més Informació: tel. 695 152 724, acollida7@bcn.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
XERRADA "CENSURA" 
18 h 
Xerrada il·lustrada sobre censura. Reflexionem sobre la definició de censura del diccionari, les formes en 
què la trobem avui dia i com el poder actua a través d’ella. 
A càrrec d’Enric Miró 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ESPAI GENT GRAN: MÚSICA I ESTIMULACIÓ COGNITIVA 
18 h 
La música com a proposta i estímul per a treballar l'atenció, la percepció, la memòria i el llenguatge. 
A càrrec de Laura Gascueña 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA SOBRE EL CÒMIC AMB ROBERTA VÀZQUEZ 
19 h  
Xerrada enfocada al treball de l’artista Roberta Vázquez i la seva trajectòria fins al dia d’avui, acompanyada 
d’imatges projectades i dibuixos des de la infància fins a l’actualitat. Vázquez farà un repàs als seus 
referents, la il·lustració, l’animació, els estudis, els seus inicis a l’autoedició i els primers encàrrecs. 
Més informació i reserva prèvia a https://canverdaguer.com/xerrada-i-taller/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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Dimarts 7 
 
VISITA GUIADA A LA CASA DE L’AIGUA 
Matinal 
Conjunt patrimonial industrial ubicat a la Trinitat Nova i Vella, relacionat amb tractament de l’aigua de 
Barcelona fins al 1989. 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Organitza: Comissió Sortides 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLER “EL GRAN CIRC”: SESSIÓ DE TASTET 
De 10 a 11.30 h 
“El gran circ” és un taller de circ per a majors de 60 anys, dividit en 14 sessions a partir del 14 de febrer. 
Activitat gratuïta 
Inscripcions al Punt Òmnia Verdun (93 350 09 15), l’Ateneu Popular Nou Barris (93 350 94 75) i el Casal de 
Gent Gran Roquetes (676 266 725) 
Organitzen: Ateneu Popular Nou Barris, Pla Comunitari Verdum, Pla Comunitari Roquetes, Agència de Salut 
Pública 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
SESSIÓ CREATIVA "TOCATS DE CARNAVAL" 
17 h 
Material a càrrec dels participants 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
LLIBRES A ESCENA: "TEMPS D'UN BOTÓ" 
17.30 h 
Caixes plenes de records, de botons i de temps. Tic-tac tic-tac. Històries d'un veïnat, de vides cosides, 
costums i manies. Cus que cus. Un arbre, un edifici i una ciutat; on viure bé, sense fer malbé... 
A càrrec de Mon Mas 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia! 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
Dimecres 8 
 
PRIMERES PASSES: "CONTES SOBRE LA PELL" 
11 h 
A través del tacte i les carícies viatjarem al món dels contes per a la petita infància. 
A càrrec d'Elena Andrés 
Adreçat a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys 
No cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER DE CÒMIC AMB ROBERTA VÀZQUEZ 
De 18 a 21 h 
El taller consistirà en la creació d’un personatge i la realització d’un minifanzín protagonitzat per aquest. 
A càrrec de Roberta Vázquez, dibuixant de còmics 
Gratuït 
Més informació i reserva prèvia a https://canverdaguer.com/xerrada-i-taller/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

https://canverdaguer.com/xerrada-i-taller/


Dijous 9 
 
VISITA CULTURAL AL MUSEU DEL FC BARCELONA 
16 h 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
BALL  
16.30 h 
Música en viu per ballar i gaudir amb els teus veïns i veïnes  
A càrrec d’Alex Peris Invernon 
Activitat de pagament 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SAC DE RONDALLES: "OLOR DE CONTES" 
17.30 h 
Amb cançons, un encanteri i quatre ingredients, la cuinera ens prepararà quatre contes de diferent gust i 
olor. De l'olla en sortiran objectes que protagonitzaran històries plenes d'emocions i que ens faran volar 
fins al meravellós món imaginari dels contes.  
A càrrec de Cristina Aguirre 
Per a infants a partir de 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CICLE DE CONCERTS "MÚSICA Z": "SUPERSAX" 
18.30 h 
El combo Supersax del Taller de Músics-ESEM, sota la direcció del reconegut saxofonista Víctor de 
Diego, pretén aprofundir en el treball d'una secció de saxos, amb arranjaments de la mateixa Big Band de 
l'ESEM i d'altres, donant especial èmfasi a la part dels solos de saxos. 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/MuWN50MHSNT 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA "PÈRSIA DERROTADA?" 
19 h 
Després de refusar la conquesta persa, semblava que el perill del Gran Rei s’allunyava. Però foren les 
ciutats gregues realment les vencedores? Repassarem la història de les relacions de Grècia i Pèrsia després 
de la Segona Guerra Mèdica, i com els perses acabaren imposant un domini sibil·lí però efectiu. 
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/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA "CÀNCER DE MAMA. 1 DE CADA 8" 
19 h 
A càrrec de Lorena Fernàndez Pastrana, infermera.  
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: PromoSalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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Exposicions 
 
"DIBUIXOS D'EN ZEJU" 
Fins al 25 de febrer. Inauguració el dijous 2 de febrer, a les 19 h 
Miguel Ángel Cejudo López, "Zeju", veí de la Prosperitat, va començar a dibuixar a la revista de l'escola Ton 
i Guida. Des del 1987, ha dibuixat per a col·lectius i mitjans alternatius, i també ha participat en diversos 
concursos de còmics. Amb aquesta exposició, el Casal de Barri té un gest a tota la seva trajectòria artística. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
"DE L'OMBRA A LA LLUM" 
Del 3 al 25 de febrer. Inauguració el divendres 3, a les 19 h 
La Fundació Setba i Photogenic Festival han col·laborat per portar a terme el projecte expositiu que us 
presentem: el seu títol reflecteix tant el que significa el procés fotogràfic com l’objectiu de les imatges, 
treure a la llum problemàtiques que estan a l’ombra. 
Organitza: Institut Català de les Dones 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
"MUJERES Y ARTE DIGITAL" 
Del 3 al 25 de febrer. Inauguració el divendres 10 de febrer, a les 19 h 
Un homenatge a la força, la bellesa i el poder femení, a través del color, de les flors, de les mirades i de les 
formes que rendeixen tribut a una visió optimista i esperançadora de la vida. Tot això, a través d’eines 
digitals en combinació amb tècnica mixta i realitat augmentada.  
A càrrec de Houda Bakkali 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"ABSTRACCIONS" 
Del 3 al 25 de febrer. Inauguració el divendres 3 de febrer, a les 19 h 
La fotografia abstracta és una manera de representar una imatge visual que no té una associació 
immediata amb el món dels objectes i que ha estat creada mitjançant l’ús d’equips, processos o materials 
fotogràfics. Els components de Racó de la Foto han obert les portes a un món on la creativitat no té límits. 
A càrrec de Racó de la Foto (Alfons Campillo, Antonio Limpo, Eloi Castilla, Guillem Ruppmann, Rafel Toldrà) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"MINIMALISTES" 
Del 3 al 28 de febrer 
Exposició fotogràfica a càrrec d'Ulldepeix 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
"OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)" 
Del 3 al 27 de febrer. De dilluns a divendres de 10 a 13 h, dissabtes de 10 a 17 h i diumenges de 10 a 14 h 
D’un temps ençà, una roda de colors ha anat ocupant llocs en les nostres vides. Els ODS són 17 objectius 
globals interconnectats dissenyats per aconseguir un futur millor i més sostenible per a tots, i seran la 
temàtica central d’aquesta exposició.  
A càrrec de la Diputació de Barcelona i la fundació Sindicalistes Solidaris 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
"VIOLÈNCIA DOMÈSTICA EN LA PARELLA: DESMUNTEM MITES?" 
Del 6 al 24 de febrer 
Aquesta exposició proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor romàntic i a la violència masclista. 
Ofereix idees per transformar-los i avançar fers unes relacions lliures.  
Exposició cedida per l’Institut català de les Dones (ICD)  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 



"IDENTITAT DIGITAL" 
Del 6 al 25 de febrer 
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, el servei d’acompanyament en la tramitació telemàtica del Districte 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
"DONES I OFICIS DEL MERCAT" 
Del 8 al 28 de febrer. Inauguració el dimecres 8 de febrer, a les 17 h 
Exposició fotogràfica arrel del 60è aniversari del Mercat de la Mercè, celebrat al 2021. Un recull de 
fotografies amb visió femenina, de dones emprenedores al capdavant dels seus negocis, darrere el taulell i 
sempre amb un somriure a la cara. 
A càrrec de l'Ass. de venedors del Mercat de la Mercè 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
"HISTÒRIA DEL BARRI" 
Del 9 al 28 de febrer 
Recull de fotografies històriques del barri de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
"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 
 
“PINTURES DE JOSÉ NEGREIRA” 
Fins al 28 de febrer 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 



"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 
 
"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 
 
"PINTA’M EL BARRI AMB I SENSE AIGUA" 
Fins al 24 de febrer 
Us convidem a visitar una col·lecció de dibuixos que mostren com uns infants de 5 a 10 anys s’imaginen un 
món sense aigua. 
Projecte en cocreació amb la il·lustradora Neus Bruguera 
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 
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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 

 
 


