
Activitats del 17 al 23 de febrer 
NOU BARRIS
 
Divendres 17 
 
TALLER D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
De 10.30 a 12 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
S'exposaran les bases per a una alimentació equilibrada i saludable, especialment pensada per a persones 
grans i les seves necessitats. Es promouran els hàbits saludables i s'explicarà com manipular aliments. 
A càrrec del Servei de Teleassistència 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
RUA DE CARNESTOLTES A LA ZONA NORD 
Tarda 
Organitza: Taula d’Infància de la Zona Nord  
Parc de l'Aqüeducte 
 
CARNAVAL A CANYELLES: ACTIVITAT “ART I COLORS” 
De 16.30 a 17.45 h 
Activitat on els participants han de superar unes petites proves durant un recorregut breu pel mercat. Al 
final d’aquest, es trobarà el mural artístic i lliure, així com el photocall per tenir un record d’aquest dia. 
Organitzen: Casal Infantil Canyelles i Mercat de Canyelles  
Mercat de Canyelles, c. Antonio Machado, 10 
 
CARNESTOLTES: EXHIBICIÓ DE BALLS 
De 17 a 20 h 
Veniu disfressats/des i feu-vos fotos al photocall del comerç! Hi haurà obsequis pels infants disfressats. 
Espectacle amb la col·laboració d’Espai de Creació Valeria 
Organitza: Ass. Comerciants Valldaura 
Placeta de les Àvies i els Avis 
 
RUA DE CARNAVAL DEL TURÓ DE LA PEIRA 

- 17.30 h Animació infantil amb el parlament màgic de “La Reina Carnestoltes i l’arlequí trapella”. A 
càrrec de Tager Animacions (pl. de les Basses de la Peira) 

- 18 h Inici de la Rua de Carnaval. Recorregut: pl. de les Basses de la Peira, pg. de la Peira, c. del Cadí, 
c. de l’Aneto, c. de Rosario Pi, ptge. de Grau, pl. de Can Basté 

- De 19 a 20 h Fi de festa amb animació infantil a càrrec de Tager Animacions i xocolatada! (pl. de 
Can Basté) 

Més informació: http://ow.ly/zli550MT2lx 
Organitza: Comissió de Festes del Turó de la Peira 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “LES LLEIS DE LA FÍSICA: COM ENS MOVEM?" 
De 17.30 a 19.30 h 
Aprendrem lleis de la física bàsica utilitzant el mètode científic. Mitjançant reptes per grups crearem 
estructures amb diferents materials per entendre que és la inèrcia, farem experiments per descobrir que 
cada acció té una reacció i comprovarem com estan relacionades la massa, la força i l’acceleració. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/4SsT50MT25p 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 

http://ow.ly/zli550MT2lx
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ESPECTACLE FAMILIAR "RAMÓ & ALEGRIA" 
17.30 h 
Espectacle còmic, familiar i participatiu, on Ramó ens proposa una màgia original, d'autor i molt impactant. 
Tot acompanyat de la seva ajudanta, Alegria, amb la qual té una curiosa relació, que trenca amb els 
estereotips establerts entre mag i ajudant. 
A càrrec de Ramó 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CARNAVAL A CANYELLES: ESPECTACLE 
De 18 a 19 h 
Representació artística per a tots els públics per tal de gaudir i riure en família la tarda del Carnestoltes.  
Organitzen: Casal Infantil Canyelles i Biblioteca Canyelles 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
MONÒLEGS D'HUMOR "STAND-UP AL BARRI" 
19 h 
Cada més ens visitaran diferents còmics i còmiques, pertanyents al circuit de monologuistes de la ciutat.  
Aquesta setmana comptarem amb la presència d'Aureli del Pozo, Estrella Sin Filtro, Mag Caroni i Marta 
Moon. Presentaran l'activitat Ferri López i Toni Valle. Coordina: Gely Balcázar 
Més informació i reserves: http://ow.ly/PaiO50MT3b3    
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA "MARGARET CAVENDISH I ANNE FINCH CONWAY" 
19 h 
Presentem dues autores britàniques, científiques i filòsofes. Al s. XVII tenen lloc grans esdeveniments 
culturals: només cal esmentar la revolució científica i el naixement de la filosofia moderna. En aquest 
ambient, l’obra de les nostres autores aporta visions i idees singulars i originals. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/conferencia-dones-i-filosofia/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
SORTIDA CULTURAL AL LICEU 
19 h 
Òpera "Alcina" (versió concert). Durada: 3 hores i mitja 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
CARNAVAL JOVE 
22 h 
Amb les actuacions de Tubieja, Alesconese, DJ Victoraso i PD Tat. Temàtica: anys 80! 
Organitzen: Coordinadora Cultural 9 Barris i Casals de Joves del districte 
Exterior de l’Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat 
 
Dissabte 18 
 
FESTA DE CARNESTOLTES DE CAN PEGUERA 

- 11 h Rua de Carnestoltes pel barri de Can Peguera. Sortida des del Casal de Barri La Cosa Nostra  
- 12 h Xocolatada popular, animació infantil i activitats (plaça Josep Maria Jaén)  
- 13 h Concurs de disfresses. Inscripció prèvia fins al 17 de febrer, al Casal o a través del WhatsApp 

693 237 763 (plaça Josep Maria Jaén)  
Organitza: Casal de Barri La Cosa Nostra 

http://ow.ly/PaiO50MT3b3
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FESTA DE CARNAVAL DEL MERCAT DE LA GUINEUETA 
D'11.30 a 13 h 
Amb música i ball. Podeu venir disfressats! 
Mercat de la Guineueta, pg. Valldaura, 186 
 
CONCERT "SONS DE CIUTAT": IRENE REIG TRIO 
12 h 
Protagonista de la nova generació catalana de músics de jazz, aquesta saxofonista i compositora porta el 
jazz a una altra dimensió. Un directe espontani i apassionat, en què interpreta temes propis, però també 
versions contemporànies dels clàssics del bop o el hard-bop amb arranjaments plens de personalitat. 
Més informació: www.barcelona.cat/sonsdeciutat   
Organitza: Mercats de Barcelona 
Jardins de Can Xiringoi 
 
CINEFÒRUM "LA TERRA SENSE HABITANTS" 
De 12 a 14 h 
Es tracta d’un documental on un equip d'experts i expertes intenta donar resposta a una sola pregunta: 
com seria la Terra si desaparegués l'espècie humana? Després hi haurà un debat sobre el documental. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Activitat en col·laboració amb el Castell de Torre Baró i el Centre de la Platja 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
NARRACIÓ "AIXÍ SONA EL NOSTRE CONTE!" 
12 h 
Desenvoluparem l'expressió corporal i musical, i fomentarem els recursos de composició, creativitat i 
representació. Descobrirem els sons i les seves possibilitats i gaudirem del treball individual i en grup. 
A càrrec d'Elena Nieto 
Per a infants a partir de 6 anys 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
CELEBREM EL CARNESTOLTES AL BARRI DE PORTA! 

- 17 h Rua de carnestoltes. Sortida del c. Casas i Amigó. Recorregut: c. Estudiant, pg. Ciutat de 
Mallorca, pg. Andreu Nin, c. Vèlia, pg. Fabra i Puig, c. Doctor Pi i Molist, c. Alcúdia i c. Valldemossa. 
Arribada a la plaça Sóller 

- A partir de les 18 h Xocolatada popular i animació infantil a càrrec de Tager Band. Concurs de 
disfresses: inscripcions a l’Ateneu la Bòbila de Porta i al Centre Cívic Can Verdaguer. Categories: 
comparsa adults, comparsa infantil i individual (pl. Sóller) 

Organitza: Comissió de Festes de Porta 
 
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 
 
COL·LOQUI "TOT SOBRE LOVECRAFT" 
17.30 h 
Parlarem sobre la vida i obra de l’escriptor nord-americà Howard Phillips Lovecraft i la seva influència en 
l’evolució del terror modern, i fins i tot ara, uns vuitanta-cinc anys després de la seva mort. 
A càrrec d’Úrsula Subirà i Enric Cabello 
Organitza: La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://www.barcelona.cat/sonsdeciutat
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RUA CENTRAL DE CARNAVAL A NOU BARRIS 
- 18 h Inici de la rua als barris: les Roquetes (pl. Roquetes), la Guineueta (masia de Can Carreras), la 

Prosperitat (pl. Ángel Pestaña), Verdun (c. Luz Casanova), la Trinitat Nova (c. Aiguablava) i la Zona 
Nord (arribada a la parada de metro Llucmajor) 

- 19 h Inici de la rua central, des de la pl. República (vorera mar) fins a la pl. Trobada.  
Amb espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda i intèrpret en llengua de signes 

- 21 h Pachangódromo amb Dj MagnaMara, i entrega de premis (pl. Trobada) 
- 23 h Gran festa de Carnaval, amb actuacions de Mateolika, Maruja Limón i PDs Bizaplayers (Ateneu 

Popular Nou Barris) 
Organitza: Coordinadora Cultural 9 Barris 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL "TROBEM-NOS" - FESTIVAL BARNASANTS: CONCERT "TIEMPO" 
19 h 
Des de Santa Clara, Cuba, la cantautora Irina González, integrant del col·lectiu La Trovuntivitis, ens 
presenta el seu cinquè disc amb una barreja de sonoritats del jazz i altres ritmes afrocubans Yoruba. 
A càrrec d’Irina González (guitarra i veu) i Louis Navarro (contrabaix) 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/IslV50MTWoW 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
Dilluns 20 
 
PASSEJADA SALUDABLE "CASA DE L'AIGUA" 
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 
 
TALLER DE SABÓ NATURAL 
17 h 
Aprendrem a fer sabó cosmètic i per a roba, amb materials que podem trobar fàcilment per casa o al 
supermercat. 
A càrrec de Justa Villanueva, membre de la Taula Oberta Trinitat Nova 
Inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat    
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
BALL DE CARNAVAL 
17 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CÀPSULA D'ENQUADERNACIÓ FRANCESA 
Dues sessions els dilluns 20 i 27 de febrer, a les 18 h 
A partir d'uns quants fulls de paper, agulles, fil, teles de diferents tipus i que no falti el cartró reciclat, 
crearem una llibreta d'enquadernació francesa. 
Preu: 2 euros 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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Dimarts 21 
 
PASSEJADA I VISITA GUIADA "EXPLICA’M POBLENOU" 
Matinal 
Recorregut per la història, les vivències, les zones de fàbriques, carrers, mercat, l’antic barri de pescadors, i 
visitarem amb guia el cementiri, el més antic de Barcelona. 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Organitza: Comissió Sortides 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
BALL DE CARNAVAL 
17 h 
A càrrec d'Eulogi Prats 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
XERRADA "PREVENCIÓ I SEGURETAT" 
17 h 
A càrrec de la Guàrdia Urbana de Barcelona 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
Dimecres 22 
 
SENDERISME PER A PERSONES GRANS DE NOU BARRIS: ZONA AGRÍCOLA DE L’ALT CAMP 
Per poder participar a les caminades, cal tenir 60 anys o més i residir al districte de Nou Barris 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia, per telèfon als casals municipals de gent gran del districte 
Organitza: Districte de Nou Barris 
 
ENTERRAMENT DE LA SARDINA 
17 h 
Taller de sardines, xocolatada, ploraneres del casal... i animació amb la Companyia la Contrapunt!  
HI participen: Casal Gent Gran Les Roquetes, Som del Barri, Centre Ton i Guida i Ass. Titellaire de Roquetes 
Pl. Titellaires 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
TALLER "PRODUCTES DE NETEJA SENSE TÒXICS" 
17.30 h 
Aprendrem a netejar la casa amb ingredients econòmics, saludables i sostenibles. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, Whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
EXERCICI EN FAMILIA 
17.30 h 
Si voleu realitzar exercici en família i aprendre tècniques de relaxació amb els petits de la casa, en aquesta 
sessió podreu gaudir d’una estona divertida i confortable amb el grup de +3 de l’Espai Familiar Verdun. 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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CARNAVAL AL BARRI DE PORTA 
- 17.30 h Fes la teva sardina (jardins de Can Verdaguer) 
- 18.30 h Processó “Las plañideras”. Recorregut: jardins de Can Verdaguer, c. Piferrer, pg. Ciutat de 

Mallorca i pl. Sóller 
- 18:45 h Enterrament de la sardina (pl. Sóller) 

Organitza: Comissió de Festes de Porta 
 
XERRADA "IDENTITAT DIGITAL" 
18 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 
 
DIMECRES DE CENDRA 

- 17.45 h Tancament de la setmana de Carnestoltes. Porta la teva sardina i desitjos! 
- 18 h Enterrem les nostres sardines i desitjos per al proper any! 

Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “AJEDREZ 88 SONETOS” I XERRADA "ELS ESCACS A LA LITERATURA" 
19 h 
El llibre recull poemes de diferents literatures i èpoques dedicats als escacs. Després es debatrà sobre les 
millors novel·les sobre escacs de la literatura universal i s'obrirà un breu torn de preguntes. 
L'acte acabarà amb una sessió de partides simultànies a càrrec del col·lectiu d'escacs Jaque al Rey. Per 
participar-hi cal inscripció prèvia a la secretaria del Casal o al correu dinamitzacio@casalprospe.org. 
Xerrada a càrrec de l’autor del llibre, Josep Mercadé, catedràtic jubilat de literatura espanyola 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Més informació: https://casalprospe.org/esdeveniments/paraula-els-escacs-la-literatura  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
TALLER DE CUINA DE MERCAT "APRENEM A FER FRICANDÓ" 
19.15 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Aprendrem a cuinar un estofat de vedella amb salsa, recepta clàssica de la cuina catalana. Aprendrem els 
trucs a l’hora de comprar al mercat, parts de la vedella i secrets per tal de menjar sa en el nostre dia a dia.  
I a l’acabar, farem un tastet entre totes les persones participants! 
A càrrec de Manoli Mesa (Carnisseria Manoli), presidenta de la Junta de Comerciants Mercat de la Mercè 
Activitat vinculada a l’exposició fotogràfica “Dones i oficis del mercat” 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dijous 23 
 
TAULA RODONA "21F: PLURILINGÜISME EN EL CONTEXT ESCOLAR" 
De 15.15 a 17.30 h 
En el marc del 21 de febrer, Dia mundial de les llengües maternes, proposem fer un petit zoom a l'urdú 
com a forma i pretext per veure com des d'una llengua es vinculen moltes altres idees com: cultura, 
llenguatges, expressions, barreja d'idiomes, etc.  
Més informació i inscripció prèvia: http://ow.ly/SPla50MU60n 
Organitza: Espai Avinyó. Col·laboren: Casa Asia, Espai Jove Les Basses 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
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SESSIÓ DE CINEMA 
17 h 
Organitza: Comissió Pantalla Oberta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
FESTA DE CARNAVAL 
17 h 
Concurs de disfresses... amb un jurat molt especial 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
LLETRA PETITA: "CONTES DE LLUNA I BONA NIT" 
17.30 h 
Sessió de contes per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
A càrrec de Judith Navarro 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
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://ow.ly/gyTm50MU6yP 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
CICLE DE CONCERTS "MÚSICA Z": "OAKS & FAHÍA" 
18.30 h 
La seva música té reminiscències de grups com Pink Floyd, King Crimson, The Alan Parsons Project, Genesis 
o The Who, i una posada en escena que manté l’esperit hippy i psicodèlic del festival de Woodstock de 
1969. Durant l’actuació es parlarà del procés creatiu i de l’escriptura de les cançons que segueix la 
formació en el marc dels estudis a l’Escola Jam Session, amb un repertori de temes propis. 
A càrrec de Fahía buche, veu, i Pablo Robles, veu i guitarra acústica 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/oaks-fahia  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
+DEFOTO: VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "MARCELO BRODSKY. RESISTÈNCIA POÈTICA" 
18.30 h 
La temàtica de l’obra de Brodsky abasta tothom. Arrenca amb la lluita pels drets humans a l’Argentina, 
inclou moviments pels drets civils o el Black Lives Matter dels Estats Units, i més recentment destaca la 
cerca de la justícia reparadora per a les víctimes del genocidi a l’actual Namíbia. 
Activitat gratuïta 
Més informació i inscripció prèvia: http://ow.ly/V72750MU6UH 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Fundació Foto Colectania, pg. Picasso, 14 
 
CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA "EL PIANO I LA MÚSICA CLÀSSICA" 
19 h 
Veurem la importància i les repercussions que ha tingut el piano a la música clàssica. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Reserva prèvia al web https://canverdaguer.com/conferencia-musica-classica/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "50 ANYS FENT BARRI. CRONOLOGIA DE LES LLUITES VEÏNALS A LA 
PROSPERITAT. 1972-2022" 
19 h 
Amb la participació d'Andrés Naya (autor del llibre), Jaume Fabre (periodista i historiador), Albert Recio 
(economista i activista veïnal), Elia Herranz (presidenta de l'Associació Veïnal de Prosperitat), i Inma Ayora 
(vicepresidenta de l'AV Prosperitat). 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: comissió de memòria i patrimoni de l'AV Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
"AQUÍ NOSALTRES CIUTAT" 
Del 17 de febrer a l’1 d’abril. Inauguració el divendres 17 de febrer, a les 20 h 
Un grup de joves, amb el suport de tres persones mentores, han utilitzat la fotografia per mostrar-nos, des 
del seu punt de vista, els barris de Ciutat Meridiana, Roquetes, Torre Baró i Trinitat Nova. Amb les imatges 
d’aquesta exposició ens aproximem a la ciutat des de la mirada subjectiva i personal de cada jove. 
A càrrec de l'Héctor, l’Ana Paula, el Gabriel, el Pol, l’Izan i el Dani 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE "TEMPORALS": "JARDINS SOTA L'ASFALT" 
Fins 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 
 
"MUJERES Y ARTE DIGITAL" 
Fins al 25 de febrer 
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" 
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" 
Mesos de febrer i març 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 amb les bases i més informació a http://ow.ly/ETWi50MP8G0 
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
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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 

 
 


