
Activitats del 10 al 16 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 10 
 
ITINERARI GUIAT “RECONNEXIÓ AMB LA NATURA" 
De 10 a 12 h 
Un passeig per experimentar amb la nostra percepció i aguditzar els sentits. 
Per a tots els públics 
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 
 
TORRE BARÓ ÉS CUINA: TALLER OBERT “RECEPTA TRADICIONAL DE GHANA” 
10 h 
Des del grup Projecte Cistelles, una de les usuàries compartirà les seves arrels gastronòmiques amb 
receptes tradicionals de Ghana. 
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 
 
CAMINADA PEL PARC DE TRINITAT VELLA 
10 h 
Inscripcions a partir de l’1 de febrer 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
TALLER INFANTIL "PINTA, ESTRIPA I ENGANXA" 
De 16.45 a 18.15 h 
Jugarem amb papers, cola i pintura, així que porta roba que es pugui tacar. 
Més informació: espaifamiliarturo@gmail.com, Whatsapp al 640 065 907 
Organitzen: Espai Familiar El Turó, Pla de Barris del Turó de la Peira i Can Peguera 
Espai Familiar El Turó (Escola El Turó), c. Peñalara, 19 
 
CINEFÒRUM: "FELIZ NAVIDAD, MR. LAWRENCE" 
17 h 
(Direcció: Nagisa Oshima. 1983) Una obra poc coneguda, interpretada pel cantant David Bowie, on es 
tracten els límits i contradiccions dels conflictes entre teòrics enemics. 
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 
 
PROSPEARTE: TALLER DE MOSAIC COL·LECTIU "ART PER A TOTHOM" 
17 h 
Taller familiar organitzat per la comissió artística del Casal. Amb la col·laboració d'Animacción. 
Gratuït 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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TALLER INFANTIL #ESTÀSON “BIOMEDICINA FORENSE BCNegra" 
De 17.30 a 19.30 h 
A partir d’una historia sobre un misteriós assassinat, estudiarem l’ADN com a eina per a resoldre el crim. 
Realitzarem diferents experiments científics i tecnològics que ens permetran entendre millor l’ADN i fins i 
tot visualitzar-lo. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/oJL850MO6A3 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE “BCNegra 2023”: TROBADA LITERÀRIA "EL SALTO DE LA ARAÑA", AMB GRAZIELLA MORENO 
18 h 
L’escriptora Graziella Moreno conversarà amb Xavier Vidal sobre la seva novel·la “El salto de la araña”, de 
l’editorial Alrevés Editorial, on Moreno ens parla de l’amor, de l’amistat, de la vulnerabilitat, de la culpa i 
del perdó. Perquè no sempre hi ha segones oportunitats. O potser sí... 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/ypbv50MO6Sr 
Amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
CONCERT CORAL "CANÇONS DE CARNESTOLTES" 
19 h 
A càrrec de les Corals Juvenil i Simfònica de Fundació Vozes 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/xmR350MO718 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
RECITAL POÈTIC "AGNÈS" 
20 h 
Recital de poesia i música, amb Montse Huguet a la veu i Ángel Roldán a la guitarra. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: comissió literària del Casal de Barri 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 11 
 
TALLER "FEM COSMÈTICA AMB PRODUCTES NATURALS" 
De 10 a 12 h 
Taller fitosanitari. Vine a crear un netejador facial. Prepararem un ungüent per emportar-nos a casa i 
aprendrem a fer-nos un massatge facial.  
Dinamitza: Mireia Vila, de l’associació de dones “Les Arremangades” del Montseny 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
TALLER "COL·LOCACIO DE LES CAIXES NIU D'OCELLS I EL SEU SEGUIMENT" 
10.30 h 
Farem un taller de col·locació de les caixes niu d’ocells i el seu seguiment. També s'explicarà la importància 
de les caixes niu, els ocells que les poden utilitzar i el seguiment que es farà mitjançant un projecte de 
ciència ciutadana.  
Projecte en col·laboració amb l'Ateneu de Fabricació Digital Ciutat Meridiana i el CEE Sant Joan de la Creu.  
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al tel. 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
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CONCERT "SONS DE CIUTAT": PAULA PESO 
12 h 
Un nou talent barceloní, una veu potent que es fa sentir en el panorama actual. Una música fresca i 
dinàmica que beu del funk, el soul o la música urbana, un groove molt personal i un ampli registre vocal 
que crea una atmosfera càlida sobre l’escenari, amb la potència que impregna la força de les seves lletres. 
Gratuït 
Més informació: www.barcelona.cat/sonsdeciutat   
Organitza: Mercats de Barcelona 
Pl. Can Basté 
 
ESPAI FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ: "OCUPEM LA CAVA: PENSEM LA FOTO" 
De 13 a 17 h 
Trobada popular i oberta a tothom: fotògrafes, fotògrafs, aficionats, alumnes, gestors/es, comissaris/es i 
qui vulgui! Cada assistent ha de portar alguna cosa per a menjar i compartir. Abans de dinar realitzarem 
una dinàmica per reflexionar sobre les necessitats del panorama fotogràfic de la ciutat.  
No cal inscripció prèvia 
Més informació: http://ow.ly/eVtZ50MO7Pg 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - DANSA: "PAISATGES. #Estudi 1" 
18 h 
Places exhaurides. Si voleu apuntar-vos a la llista d'espera, poseu-vos en contacte amb el Centre Cívic 
telefònicament o presencialment. 
Una experiència artística oberta on, a partir de la dansa contemporània i la música interpretada en directe, 
el públic formarà part de la proposta activament. Dues ballarines i un pianista dibuixen amb el cos i la 
música paisatges abstractes, juganers, íntims i suggeridors. 
A càrrec de CreaMoviment 
Espectacle per a famílies amb nadons de 0-3 anys i infants de 3-5 anys 
Més informació a https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/paisatges-estudi-1  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - DANSA: "HACEMOS COMO QUE BAILAMOS" 
19 h 
#hacemoscomoquebailamos és la conclusió de dos anys de recerca al voltant del plaer de ballar. Un viatge 
sensorial des dels cinc intèrprets que anhelen la desinhibició, la música, el ritme i una combinació 
d'hormones i sentiments que pretenen evocar la dansa. 
A càrrec de la cia. UnaiUna 
Durada: 60 minuts. Edat recomanada: Públic general 
Entrada gratuïta  
Més informació i reserves: http://ow.ly/Vpl850MO8Gw 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
ESPAI DE SWING 
19 h 
Una sessió jam, amb música enllaunada, per als amants del lindy-hop. 
Dinamitzada per Xavi Bernal 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/23335/espai-de-swing-  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
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CABARET DE CIRC “LOKAL DE RISC” 
20 h 
El Lokal de Risc és un espai obert a l’experimentació donant cabuda a totes les disciplines artístiques. En 
aquesta ocasió, els diners recollits amb la taquilla inversa aniran destinats a la caixa de resistència de les 
investigades pel tall de les vies de FGC, el dia de la Vaga General Feminista del 8M de 2018. 
Taquilla inversa 
Artistes participants i més informació: https://ateneu9b.net/programacions/lokal-de-risc-1674498072  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
ESPECTACLE DE DANSA "UN VIAJE AL CARIBE" 
20 h 
La companyia de dansa Sentimiento Cimarrón ens convida a sentir la passió i explorar amb els nostres 
sentits les tradicions del carnaval de Barranquilla, la festa folklòrica i cultural més important de Colòmbia. 
A càrrec de Sentimiento Cimarrón 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CABARET "LA BOÎTE NOIRE" 
20 h 
A l’enviduar de Jean Paul, Miranda es fa càrrec de La Boîte Noire, el cabaret que tots dos van aixecar amb esforç 
i il·lusió. Un espectacle de teatre musical amb guió propi i amb veu en directe que recupera grans cançons, com 
Maybe This Time, Wilkommen, All That Jazz o Feeling Good.  
A càrrec d’Asociación Lumo  
Taquilla inversa 
Reserva prèvia a l'Instagram @ateneuguineueta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4  
 
Diumenge 12 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Ciutat de Girona 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
Dilluns 13 
 
CERCLE DE DONES 
17.30 h 
Espai d’expressió i reflexió grupal 
Organitza: Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE BIODANSA 
18 h 
Biodansa és una possibilitat de creixement personal, autoconeixement i integració. Una proposta de viure, 
a partir del moviment, noves possibilitats corporals, vivencials, de relació i de vinculació. 
A càrrec de Raquel Mateos 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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CICLE D'ÒPERA I MÚSICA CLÀSSICA 
18.30 h 
Escoltarem i comentarem “Madame Butterfly” 
A càrrec d'Albert Ferrer, musicògraf 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
SORTIDA CULTURAL “ANEM AL TEATRE” 
18.30 h 
“Búfalo Bill”, al Teatre Goya 
Activitat de pagament. Desplaçament en transport públic 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
Dimarts 14 
 
XERRADA "IDENTITAT DIGITAL" 
12 h 
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 
Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/50996/exposicio-identitat-digital  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
De 17 a 19 h 
Organitza: Associació de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
ACTIVITAT "SEX GAME" 
De 17.30 a 19 h 
Vine al SexGame i aprèn tot el que sempre t'has preguntat sobre la sexualitat! A més, només per participar 
emporta't un kit del plaer de regal! I la persona guanyadora s'emporta un premi sorpresa! 
Per a joves a partir de 14 anys 
Inscripció prèvia als punts InfoJove, via DM a l'Instagram @pijnoubarris o via Whatsapp al 690 14 21 70 
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
XERRADA "AMOR ROMÀNTIC: DESMITIFIQUEM SANT VALENTÍ" 
18 h 
Consideres Sant Valentí una tradició en la qual els nuvis, enamorats o esposos expressen el seu amor o 
afecte mútuament? Tant si és sí com no, a aquesta xerrada participativa es desgranaran els mites i accions 
associades a aquesta celebració.  
A càrrec d’Accions Fem 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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TALLER DE CUINA "KOFTA: MANDONGUILLES DE LLEGUMS" 
18 h 
Prepararem mandonguilles de verdura i llegums, tradicionals de l’Índia i el Pakistan. 
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 
 
SESSIÓ INFORMATIVA "VINE A CONÈIXER ELS NOUS AJUTS I SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA!" 
18 h 
Coneix tot el que t'ofereixen les subvencions disponibles procedents dels fons europeus Next Generation! 
Més informació: http://rehabilitaresestalviar.barcelona  
Sala de plens del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dimecres 15 
 
COREOGRAFIA CARNAVALERA! 
11 h 
Exhibició de la coreografia més divertida del carnaval 
A càrrec dels alumnes dels tallers de gimnàstica del Casal 
Cal inscripció prèvia 
Organitza: Casal de Gent Gran Turó de la Peira 
Espai exterior del Casal (jardins de Pilar Espuña) 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - PETIT CINECLUB: "PETITS HEROIS" 
17.30 h 
Divertida i bonica selecció de curtmetratges plena de sorpreses, enginy i creativitat. Amb un punt en comú: 
els seus petits herois protagonistes que intenten fer front de forma enginyosa a diferents reptes vitals. 
Cinc curtmetratges, durada total: 45 minuts 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Entrada gratuïta  
Més informació i reserva prèvia al web http://ow.ly/FIhF50MOijL 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PRIMERES PASSES: "A LA VORETA DELS NÚVOLS" 
17.30 h 
Espectacle visual i poètic. Ens permetrà fer un passeig pels núvols. Com? Doncs en un globus amb el qual 
podrem tocar el sol, acaronar els núvols, i viatjar amb el vent d'aquí cap allà. Arribarà la pluja i la neu, i 
sortirà l'arc de Sant Martí. I després, cansats, veurem arribar la nit. 
A càrrec d'Esther Miñarro 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE “IN-FORMA'T”: XERRADA "QUÈ PASSA SI NO TINC PLAÇA A UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ?" 
De 18 a 19.30 h 
Lamentablement, quedar-te sense plaça és una possibilitat que pot passar. Per sort, en aquesta xerrada 
t’expliquem què pots fer si és el teu cas i quines alternatives tens! 
Inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/935642?lang=ca  
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
Punt InfoJove Nou Barris (Espai Jove les Basses), c. Teide, 20 
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Dijous 16 
 
DIJOUS GRAS 

- 9 h Sortida des del Ton i Guida cap al mirador de Torre Baró, on a les 11 h farem un taller de ball. 
Participen: Caminaires, TiG i Casals de Gent Gran Les Roquetes i Pau Casals 

- 18 h: Dia de la Truita, amb actuació d'Al Carrer i degustació de truites a càrrec dels grups del TiG 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
DIJOUS GRAS: CONCURS DE TRUITES 
11 h 
Donarem el tret de sortida a la festa de Carnestoltes de la Zona Nord amb un concurs de truites. 
Consulteu les bases del concurs a http://ow.ly/o8wP50MOjyu 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Eucaliptus 
 
TALLER I VISITA "DE L'HORT AL BALCÓ" 
De 15 a 17.30 h 
Taller teòric i pràctic per conèixer i aprendre a associar plantes de l’hort que també podem cuidar a casa. 
Activitat conjunta amb els horts comunitaris del barri. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2023-2024” 

- 16 h I3 
- 18 h 1r d’ESO 

Més informació: http://edubcn.cat/preinscripcio    
Organitza: Consorci d'Educació de Barcelona 
Sala de plens de la Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
DIJOUS GRAS: CARNAVAL INFANTIL 

- 17 h Xocolatada i tallers 
- 18 h Espectacle infantil 

Organitza: Coordinadora Cultural de 9 Barris 
Marquesina de Via Júlia 
 
CONCERT "SENIORS EN ALLEGRO" 
17 h 
Els Seniors en allegro tornen amb cançons plenes d’amor! 
Reserva prèvia: https://canverdaguer.com/concert/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PER CARNAVAL TOT S'HI VAL! 
17 h 
Vine al casal amb la teva disfressa. Hi haurà taller de disfresses i karaoke 
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 
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TALLER "EL PAS A L'ADOLESCÈNCIA: ÚS DE PANTALLES" 
De 17.30 a 19.30 h 
En aquest taller tractarem l’ús de les pantalles i com fomentar aprenentatges, capacitats per generar 
acords saludables, compromisos i requisits per un bon ús de les tecnologies. 
A càrrec d'Anna Serra Dolcet, psicopedagoga, terapeuta i formadora 
Activitat adreçada a pares, mares i tutors o tutores de joves d'11 a 12 anys 
Cal inscripció prèvia:  https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/691212?lang=ca  
Organitza: Centre per a Famílies amb Adolescents 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
DIJOUS GRAS: CONCURS DE TRUITES CASOLANES 
17.30 h 
Concurs de truites en el marc de la setmana de carnestoltes. Activitat per a totes les edats 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
DIJOUS GRAS A LA PLAÇA SÓLLER 
17.30 h 
Taller de màscares i pinta cares. Berenar popular amb pintxos de botifarra d’ou 
Organitza: Comissió de Festes de Porta 
Pl. Sóller 
 
DIJOUS GRAS: CONCURS DE TRUITES 
18.30 h 
Escalfem motors per Carnestoltes amb l’emblemàtic concurs de truites dels Propis.  
Consulta les bases del concurs i inscriu-te.  
Organitza: Centre Cultural Els Propis 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
Exposicions 
 
CICLE "TEMPORALS": "JARDINS SOTA L'ASFALT" 
Del 16 de febrer a l’1 d’abril. Inauguració el dijous 16 de febrer, a les 20 h 
Durant el confinament per la covid-19 les herbes silvestres van envair les ciutats. Laia Noal ens proposa 
una reflexió sobre la relació de l’urbanisme i l’ésser humà amb la naturalesa i visibilitza que, sota l’asfalt, hi 
ha un jardí en potència que, en un context de crisi climàtica, hauríem de deixar brollar. 
A càrrec de Laia Noal 
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 
 
"MUJERES Y ARTE DIGITAL" 
Fins 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 
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"ABSTRACCIONS" 
Fins al 25 de febrer 
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 
 
"DE L'OMBRA A LA LLUM" 
Fins al 25 de febrer 
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 
 
"DIBUIXOS D'EN ZEJU" 
Fins al 25 de febrer 
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 
 
"MINIMALISTES" 
Fins 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)" 
Fins 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?" 
Fins 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" 
Fins 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" 
Fins al 28 de febrer 
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" 
Fins al 28 de febrer 
Recull de fotografies històriques del barri de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
“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 
 
"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 
 
CONCURS DE DIBUIX FEMINISTA “8M: DIBUIXA LA TEVA LLUITA!” 
Fins al 3 de març 
La temàtica gira envers al dia 8M, per expressar com vivim el ser dones, quines barreres ens hem pogut 
trobar, el masclisme, les violències, la sororitat, entre altres. 
Adreçat a joves (noies, no binaries i nois) nascudes entre els anys 2003 i 2010. 
Premis: tirada de totebags estampats amb el dibuix guanyador, i val de 30€ per a la llibreria Acció Perifèrica 
Butlleta d’inscripció: https://drive.google.com/file/d/1Llg1l5_nvAc1pBB6-EFSJ_8oi7B_32xZ/view  
Més informació: Instagram @pijnoubarris, Whatsapp al 690 142 170 
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
 
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 

https://drive.google.com/file/d/1Llg1l5_nvAc1pBB6-EFSJ_8oi7B_32xZ/view
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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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