
Activitats del 24 de febrer al 2 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 24 
 
CAMINADA HISTÒRICA "ESCOLA INDUSTRIAL I LA MODEL" 
Matinal 
Dinamitzada per Joan Termes 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CINEFÒRUM: "POR QUIÉN DOBLAN LAS CAMPANAS" 
17 h 
(Direcció: Sam Wood. 1943) Basada en la polèmica i exitosa novel·la d’Ernest Hemingway, guanyador dels 
premis Pulitzer i Nobel. Amb les magnifiques actuacions d’Ingrid Bergman i Gary Cooper. 
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 
 
ESPECTACLE FAMILIAR "PAPAGENO I PAPAGENA. LA FLAUTA MÀGICA AMB ULLS D’INFANT" 
17.30 h 
Vols conèixer la història del príncep Tamino que va salvar-se de ser devorat per una enorme serp, on hi ha 
una malvada reina, una princesa anomenada Pamina i una flauta màgica? Vine a aquest espectacle familiar 
amb els més menuts a cantar melodies de la gran òpera de W. A. Mozart “La flauta màgica”, i a fer un taller 
de màscares. 
A càrrec de Barcelona Clàssic Concert 
Per a infants a partir de 3 anys 
Gratuït 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL "MÀSCARES D'ORIGAMI" 
17.30 h 
Realitzarem originals i acolorides màscares de Carnaval amb complements d’origami, l’art d’origen japonès 
que consisteix a plegar paper. Si vols passar una bona estona, vine a crear la teva pròpia màscara d’animals 
i éssers imaginaris! 
A càrrec de Javier Andrades 
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 “PROGRAMEM I DISSENYEM UN JOC EN EQUIP" 
De 17.30 a 19.30 h 
A través de blue-bots els participants hauran de resoldre uns reptes gamificats. Després ells mateixos 
crearan el seu joc per grups i jugaran amb els blue-bots com a fitxes. Aquets blue-bots es programaran 
amb tauletes utilitzant un programa específic! 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/zzT450MZqay 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 

http://ow.ly/zzT450MZqay


TEATRE: "LES PRESONS IMAGINÀRIES" 
19 h 
Aquesta obra recupera les memòries de Pere Coromines, un dels represaliats pel procés de Montjuïc, una 
escalada repressiva que es va desfermar contra el moviment obrer l’any 1896. Basada en el llibre original 
autobiogràfic, adaptat per Agus Giralt. 
A càrrec de la cia. Liada Nacional 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/ufjF50N0sIl 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CICLE DE CONCERTS "MÚSICA Z": JÚLIA CATALÀ I LAURA XIU 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Júlia Català és una cantant i compositora que després d'anys d'escriure música, publica el seu primer EP 
titulat "Blau". "Blau" fa referència a la melancolia i ve de l'expressió en anglès "to feel blue". 
Laura Xiu és una jove de dinou anys que presentarà un recull de cançons on es barregen els estils clàssics 
amb un so més nou i urbà. Té previst publicar el seu primer treball aquest pròxim any. 
A càrrec de Júlia Català i Laura Xiu, del Taller de Músics 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CABARET LILA 2023 

- 19 h Bingo musical feminista 
- 20 h Intro amb Les Gika 
- 20.30 h Actuació de Las Conyazo 
- 21.30 h Lectura de manifest i presentació del col·lectiu Pintamones i del comitè amb Les Gika 
- 22 h Actuació de La Jonka 
- 22.30 h Actuació d'Anormanas 
- 23.30 h Actuació de Dj Nadya 

Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 
 
IX CICLE DE CULTURA CRÍTICA I POPULAR "CÍTRIC": ESPECTACLE DE CIRC "A_MEN" 
20 h  
Amen. Sens dubte. Que així sigui, i que ningú s’atreveixi a qüestionar-ho. És la confessió, contradictòria i 
bufonesca, d’una dona criada entre el catolicisme i les disco-dance dels 90, habitant d’un cos femení que 
és territori de coacció política i sobre el qual es marquen les geometries del que ha de ser una dona.  
A càrrec de Capozzoli / Cabrer  
Preu: 10 € anticipada / 12 € taquilla. Abonament tres espectacles: 25 € 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/amen-1672922428  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
TEATRE: "LA VOZ DORMIDA" 
20 h 
«La dona que anava a morir es deia Hortensia.». Així comença la novel·la “La voz dormida”, de 
l'extremenya Dulce Chacón: amb la imminent condemna a mort d'una miliciana en el madrileny penal de 
Ventas, al final de la Guerra Civil. El relat d'una espera contada per dones anònimes obligades a callar, a 
guardar silenci, a desterrar el cant, l'alegria, a malviure tot soterrant la seva pròpia veu. 
Adaptació a càrrec de la cia. La Coquera Teatro 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 

http://ow.ly/ufjF50N0sIl
https://ateneu9b.net/programacions/amen-1672922428


CONCERT "EL GENERADOR": VIRTUD MORAL + NIÑORUINA + ACROS 
22.30 h 
Actuacions de rap a càrrec d'artistes de la ciutat de Barcelona 
Taquilla inversa 
Més informació: https://www.canbaste.com/events/triple-concert-el-generador/?occurrence=2023-02-24  
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 25 
 
RUTA GUIADA "DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA" 
De 10 a 12 h 
Itinerari que discorre pel vessant bac de Collserola amb el qual es pot descobrir i gaudir del paratge bell i 
tranquil de la font Muguera. Coneixerem com es gestionen algunes de les principals amenaces que afecten 
el Parc Natural de Collserola: els incendis i les espècies invasores.  
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 PONT DELS TRES ULLS I LA CASA DE L'AIGUA DE TRINITAT NOVA” 
De 10 a 13 h 
Itinerari guiat des del mirador de Torre Baró a la Casa de l’Aigua. Un camí de Collserola i la Trinitat Nova. 
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: mirador de Torre Baró, bus 182 
 
CICLE "PANTALLA BARCELONA": TALLER "HAIKURT" 
11.30 h 
El model de micrometratges Haikurt està inspirat en l’estructura mètrica de la forma poètica japonesa 
“haiku", formada per 3 versos: un de 5 síl·labes, un de 7 i un altre de 5, consecutivament. El total es de 3 
versos i 17 síl·labes. D’aquesta forma, els 3 versos del haiku s’adapten en 3 plans de 5, 7 i 5 segons en un 
haikurt. El creador d’un haikurt elabora un micrometratge de 3 plans i un total de 17 segons. 
Per a majors de 12 anys 
Cal inscripció prèvia, presencial o a http://ow.ly/nLij50N0tMY 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
35è ANIVERSARI DEL CASAL DE BARRI PROSPERITAT 

- 13 h concert d'Hermanowar 
- 17 h concert d'Aura 
- 19 h sessió de Susie Q 

També tindrem paella popular, photocall, espais d’opinió i, a més, presentarem el nou logo del Casal! 
Per a la paella, s'ha de comprar tiquet (3 €). Hi haurà opció amb carn i vegana, i tota la recaptació anirà a 
l'associació Agermanament Nou Barris-El Cerro Cuba. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
EN FAMÍLIA: "IOGA EN FAMÍLIA" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
A través de jocs, cançons i de la nostra imaginació, tractarem temes com el respecte, l’estima i la salut. 
A càrrec de Marta Sanz 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

https://www.canbaste.com/events/triple-concert-el-generador/?occurrence=2023-02-24
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DISSABTES FAMILIARS: "CELEBREM EL CARNESTOLTES" 
18 h 
Animació musical a càrrec de Marc Oriol, disfresses, ball… i en acabar xocolata per als infants! 
Per a infants a partir de 4 anys 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/K24l50N0uhB 
Col·labora: AVV Torre Llobeta i Vilapicina  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
FAMILIARTS: CONTACONTES "LES DISFRESSES DEL SR. PRUDENCI" 
18 h 
El senyor Prudenci es disfressa per Carnestoltes i descobreix la feina de la seva vida. Gràcies a gaudir 
d’aquest dia tan especial, l’alegria l’acompanyarà per sempre més. 
A càrrec de Sara Genovart 
Per a infants a partir de 3 anys, acompanyats d’una persona adulta. Durada: 50 minuts aproximadament. 
Cal reserva prèvia, presencial o al web http://ow.ly/r7cc50N0upm 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - CIRC: "POTSER NO HI HA FINAL" 
19 h 
Per a aquesta activitat no queden entrades online disponibles, per a més informació truqueu al telèfon del 
Centre Cívic 93 359 12 51. 
Un gran viatge delirant que ens fa viatjar des de Kentucky a Montserrat i cap a Missouri altre cop, de l’oest 
americà fins a Andalusia i de Terrassa a Rubí via Londres! Un espectacle a ritme de rock, amb acrobàcies 
sobre taula, verticals, mini-bàscula i equilibris de mans a mans en duo i trio! 
A càrrec de la cia. Circ Pistolet 
Més informació: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/potser-no-hi-ha-final  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PROJECCIÓ DOCUMENTAL + CONCERTS "NO CALLAREM" 

- 19 h Passi del documental "No callarem" i col·loqui post funció: un al·legat en favor de la llibertat 
d’expressió i en contra de la repressió judicial, on s’examinen de prop els casos personals de l’Alex 
“Elgio” de la Insurgencia, Josep “Valtònyc” i Pablo “Hasel”  

- A partir de les 21 h Concert d’Irene Reig Trio, i sessions de Dj Femme Wuornos i Bittah 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/oYw950N0uQo 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 26 
 
DIADA DEL SOCI DE L'AGRUPACIÓ SARDANISTA L'IDEAL D'EN CLAVÉ 

- 11.30 h Ballada de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal (parc de la Guineueta) 
- 17.30 h Vetllada musical: cafè-concert de sardanes, concert líric i gran ball, amb la Cobla Orquestra 

La Principal de la Bisbal (poliesportiu de Can Dragó) 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
 
Dilluns 27 
 
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 

http://ow.ly/K24l50N0uhB
http://ow.ly/r7cc50N0upm
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CONFERÈNCIA "MANTINDRE EL TEU CERVELL SA I ACTIU" 
17 h 
A càrrec de l'AFAB 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
DONES ACTIVES 
17.30 h 
Espai de trobada participativa 
Organitza: Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
Dimarts 28 
 
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL FC BARCELONA 
Matinal 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA "L'ALIMENTACIÓ QUE ÉS IMPORTANT PER A TU" 
17 h 
A càrrec de Lourdes Martinez, infermera. Col·labora: Àltima 
Cal nscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
SAC DE RONDALLES: "L'OLLA MÀGICA" 
17.30 h 
Un dia, un nen no es volia menjar la sopa. Però llavors el pare, d'una olla màgica en va treure contes 
sorprenents. Aquest espectacle s’inspira en el llibre “27 contes sorprenents” d'Ursula Wölfel. 
A càrrec d'Albert Estengre 
Per a infants de mes de 4 anys. 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
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 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: "UN VIATGE DE MARBRE" 
18.30 h 
Dir: Sean Wang. Duració: 96 min. VO en xinès, anglès, grec modern i francès, subtitulat al català. 
Blocs de marbre extrets d’una cantera de Grècia viatgen en vaixell cap a Xina per ser convertits en 
escultures i columnes d’estil grec pels hàbils artesans xinesos. El marbre sobrant es transforma en petits 
souvenirs amb imants de nevera i són enviats de tornada a Grècia per ser venuts als turistes xinesos. 
El cineasta Sean Wang construeix una memorable epopeia amb un poder visual aclaparador. Un viatge 
al·lucinant per la ruta del marbre, divertit i revelador. 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Organitza: DocsBarcelona 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

http://ow.ly/gyTm50MU6yP


Dimecres 1 
 
VISITA GUIADA "VISITEM EL LABERINT D'HORTA" 
De 12 a 13.30 h 
Visita guiada per conèixer el Laberint d’Horta, la seva història i la biodiversitat que hi podem trobar.  
Activitat en col·laboració amb la XEAB 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
BALL DE LES PERSONES GRANS "ACOMIADEM L'HIVERN" 
17 h 
Amb la música de l'orquestra Krater 
Entrada lliure. Aforament limitat 
Poliesportiu Can Dragó (la Palestra), c. Rosselló i Porcel, 7 
 
CICLE “IN-FORMA'T”: XERRADA "QUINA FORMACIÓ NECESSITO PER SER INFLUENCER?" 
De 18 a 19.30 h 
Has pensat a ser influencer, però no saps com fer-ho? Vine i t’expliquem què necessites estudiar!  
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 
 
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA MILLORA DEL CARRER MINA DE LA CIUTAT 
18 h 
Vine a la sessió on informarem sobre les millores d’urbanització al carrer Mina de la Ciutat, a les Roquetes. 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
Dijous 2 
 
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 
 
LLIBRES A ESCENA: "UN DESERT DE CONTES" 
17.30 h 
Els contes antany eren l'escola de la vida. Les ensenyances més divertides i alliçonadores, les que ens 
mostraven el sentit comú de la vida tot entretenint-nos, a voltes les més crues.  
A càrrec de Rah-mon Roma 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
8M: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "AMÁNDOME DURANTE 90 DÍAS" 
18 h 
Convidades per Jacqueline i Laura, les autores del llibre, noranta dones de diferents llocs del món escriuen 
sobre si mateixes i les seves vivències en l'aventura d'aprendre a conèixer-se i estimar-se. 
A càrrec de Laura Minguell Del Lungo i altres convidades 
Reserva prèvia: http://ow.ly/OJoW50N0vYn 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
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CONFERÈNCIA EGIPTE "ELS RETRATS DEL FAYUM: UNA MIRADA FEMENINA" 
18.30 h 
Els retrats del Fayum van ser descoberts pels europeus al segle XVII, per Pietro della Valle, i des d’aquell 
moment es consideren veritables retrats de personatges egipcis de fa dos mil anys. A través seu podem 
veure imatges de dones des de la infància fins a la senectut. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre de la Missió 
Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Reserva prèvia al web https://canverdaguer.com/conferencia-egipte-2/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
"FEDERICA MONTSENY 1905–1994" 
De l’1 al 13 de març 
Federica Montseny volia ser, essencialment, escriptora, però la lluita política es va imposar i va marcar la 
seva existència. Des de la seva posició de política i sindicalista, va qüestionar el model patriarcal, que 
encara avui restringeix les llibertats de les dones, i va dedicar-se a la recerca d'una autonomia individual. 
Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
"LA TRINI CREIX" 
Durant el mes de març 
Recull de plafons informatius de les entitats de la Trinitat Nova on s’hi explica la proposta educativa, 
d’atenció i lleure que ofereixen a la ciutadania 
Amb la col·laboració de Pla de Barris de Trinitat Nova 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
“TRANSFORMAR LA MIRADA: REVISITANT L'ART AMB MIRADA DE DONA" 
De l’1 al 31 de març 
Exposició de pintura a càrrec de Monica Bocaz, veïna de Nou Barris   
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
"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 
 
"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 
 
"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 

https://canverdaguer.com/conferencia-egipte-2/


"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 
 
"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 
 
"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 
 
"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 
 
"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 
 
CICLE "TEMPORALS": "JARDINS SOTA L'ASFALT" 
Fins a l’1 d’abril 
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 
 
"AQUÍ NOSALTRES CIUTAT" 
Fins a l’1 d’abril 
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 
 
"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 
 
Concursos i convocatòries 
 
23è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
Fins al 16 de maig 
Hi ha dues categories, una de 9 a 15 anys, amb tres premis i menció especial al Millor còmic en català, i una 
altra de 16 anys en endavant, amb tres premis i menció especial al Millor còmic amb perspectiva LGTBI. 
Bases de la convocatòria i més informació a http://ow.ly/3AoN50MZplX 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
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 
 
 

http://ow.ly/3AoN50MZplX
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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 
 
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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