
Activitats del 14 al 20 de gener 
NOU BARRIS
 
Divendres 14 
 
CINEFÒRUM: “ESPLENDOR EN LA HIERBA” 
18 h 
(Director: Elia Kazan; any 1961) En una localitat rural de Kansas, dos joves que pertanyen a ambients 
socials molt diferents s’estimen i decideixen no separar-se mai; però la desaprovació de les seves famílies i 
uns certs interessos aliens als seus sentiments acabaran decidint la seva sort. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA 
De 18.30 a 20 h 
Breu recorregut per l’art de les lletres. L’objectiu d’aquest taller és descobrir la veu pròpia i compartir-la a 
través de relats amb les companyes de grup. 
A càrrec d’El Vici Solitari 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CINEMA – PANTALLA BARCELONA: “LAS NIÑAS” 
19 h 
Directora: Pilar Palomero. Durada: 97 minuts. Any: 2020.  
La Celia, una nena d’11 anys, estudia en un col·legi de monges de Saragossa i viu amb la seva mare. La 
Brisa, una nova companya nouvinguda de Barcelona, l’empeny cap a una nova etapa en la seva vida: 
l’adolescència, on la Celia descobrirà que la vida està feta de moltes veritats i algunes mentides. 
No recomanada per a menors de 7 anys  
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/12v950HtzrI 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RELATOS Y CUENTOS DEL TIOMONTERO” 
19.30 h 
Obra conformada per una sèrie de relats que tenen en comú la senzillesa amb la qual l'autor ens porta a 
una complexitat i diversitat de sentiments que apunten a les diferents sensacions pròpies i alienes a les 
quals ens veiem enfrontats en el transcurs de la vida: amistat, insomni, Alzheimer, amor, mort, vellesa...  
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Comissió literària del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 15 
 
PASSEJADA “RECONNEXIÓ AMB LA NATURA” 
De 10 a 13 h 
De Torre Baró fins a la Casa de l’Aigua, per viure l’entorn amb tots els teus sentits. Petit bany de bosc per 
veure, escoltar, tastar, olorar i palpar la vegetació de l’entorn del barri. 
Gratuït, places limitades. Inscripcions i més informació: casadelaiguadt8@bcn.cat, tel. 93 463 77 71 
Organitzat conjuntament per Casa de l’Aigua de Trinitat Nova i Castell de Torre Baró 
Punt de sortida: Castell de Torre Baró, ctra. Alta de Roquetes, 309-311 
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FAMILIARTS: TALLER “CONSTRUCCIÓ D’HOTELS D’INSECTES” 
11.30 h 
Primer es farà una xerrada audiovisual on aprendrem les diferents espècies a qui ajuden aquests refugis, 
els beneficis que ens aporten i la seva importància en la vida del planeta. I en acabar construirem 
conjuntament un hotel d’Insectes en gran. El situarem al pati de Can Basté per observar de forma molt 
propera la fauna. Serà un allotjament de 5 estrelles pels insectes que s’hi apropin!  
A càrrec de Gestió Natural 
Dirigit a families amb infants a partir de 7 anys (un adult per unitat familiar) 
Gratuït. Cal inscripció prèvia, presencial o online: http://ow.ly/CA8I50HtA9N 
Organitzen: WWF Barcelona i Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
VERMUTSICAL: “SENDERO KUISI” 
13 h 
Comptarem amb l'actuació de Sendero Kuisi i els seus ritmes tradicionals del carib colombià. 
Entrada lliure fins a completar aforament.  
El concert tindrà lloc a la sala d'oci del Casal.  
Hi haurà servei de menjar i beguda; per poder consumir, caldrà presentar el passaport Covid a la barra. 
Col·labora: Col·lectiu Rudas Resistència Alimentària 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
TALLER MONOGRÀFIC DE CUINA “CREMES, SOPES I ACOMPANYAMENTS” 
17.30 h 
Ara que ve el fred, parlarem de diferents maneres de fer brous vegetals i cremes. Veurem quins 
ingredients podem afegir a les verdures de temporada per fer preparacions més gustoses, i quines 
guarnicions podem posar-hi per fer-les més atractives. Parlarem de combinacions clàssiques i d’altres de 
més originals, i prepararem dues cremes amb acompanyaments. 
A càrrec de Zero Waste Bcn 
Cal portar carmanyola I davantal 
Preu: 7,31 € 
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
COL·LOQUI “PROSA I POESIA” 
17.30 h   
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Es recitaran escrits de collita pròpia o d’altra autoria, seguits d’un debat obert entre les persones 
assistents. Concha presentarà també textos seus així com suggeriments per als qui es presentin. 
A càrrec de Concha García, escriptora i poeta 
Organitza: La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EN FAMÍLIA: “DIA I NIT” 
17.30 h   
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Una instal·lació audiovisual que acull un ecosistema habitat per tota una varietat de criatures. Mitjançant 
aquesta experiència multisensorial, els i les més petites s’endinsaran en un viatge. 
A càrrec de Jelen Garcia i Desdedentroteatro 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 

http://ow.ly/CA8I50HtA9N


CINEMA - PANTALLA BARCELONA: “LA HIJA DE UN LADRÓN” 
18 h 
Directora: Belén Funes. Durada: 102 minuts. Any: 2019. 
Sara (Greta Fernández) ha estat sola tota la seva vida. Té 22 anys i un bebè, el seu desig és formar una 
família al costat del seu germà petit i el pare del seu fill, Dani (Àlex Monner). El seu pare, Manuel (Eduard 
Fernández), després d'anys d'absència i en sortir de la presó, decideix reaparèixer en les seves vides. 
No recomanada per a menors de 12 anys 
Entrada gratuïta  
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/Xr1450HtAsX 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE SOMRIURE: TEATRE D’OBJECTES “POWERPOINT” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Amb l’ajut de les seves mans, una guitarra i el poder dels punts, l’artista donarà vida a éssers autèntics, per 
interpretar amb ells històries divertides i romàntiques farcides de punteria.  
A càrrec de la cia. Jordi Bertran 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dilluns 17 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “PETITA I GRAN JANE GODALL” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. En aquesta ocasió, 
coneixerem aquesta primatòloga i experimentarem amb l’ou irrompible. 
A càrrec de Luciferases 
Per a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “STEAM ELÈCTRICS” 
Dies 17 i 24 de gener, de 17.30 a 19 h 
Experimentarem amb diferents materials per entendre que hi ha materials conductors de l’electricitat i 
materials aïllants. Ens divertirem creant una plastilina molt especial capaç de transportar electricitat! I, 
finalment, construirem el nostre propi circuit elèctric amb la plastilina que hem creat. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/RyxC50HtLqi  
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 18 
 
TALLER “OCELLS DE LA TRINITAT NOVA I COLLSEROLA” 
De 17.30 a 19 h 
Taller per fer menjadors per ajudar a passar l’hivern a aquests altres veïns del barri, els ocells. 
Gratuït, places limitades. Inscripcions i més informació: casadelaiguadt8@bcn.cat, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA: “EL RENAIXEMENT, HO VA SER PER A LES DONES?” 
19 h  
Segles XV i XVI. El Renaixement és un període de novetats, de descobriments i de grans canvis culturals i 
polítics. Però també és quan s’inicia la querella de les dones i la reclamació de la igualtat de naturalesa i de 
drets, començant per l’educació. Ho reclamen autores com Christine de Pizan, Louise Labé, Marie de 
Gournay, Isabel de Villena, Casandra Fedele o Isotta Nogarola. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça clicant aquí: http://ow.ly/3gFT50HtBvS 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 19 
 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE “VILAVEÏNA” 
17 h 
L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte VilaVeïna, una iniciativa pionera per millorar el 
benestar i la qualitat de vida de les persones que cuiden i/o de les persones que necessiten ser cuidades. 
Activitat gratuïta 
Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web del Centre Cívic: http://ow.ly/JYfx50HtBLT 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRIMERES PASSES: “BENVINGUT A CASA, HACHE!” 
17.30 h 
L'Hache és un gos petitó com un cigró. Té la panxa rodona com una bacona, la llengua molla com una tolla, 
els ulls de mel per fer xep-xep i les orelles dansaires que fan clinc-clinc.  
A càrrec d’Alícia Molina 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “PETITA I GRAN JANE GODALL” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. En aquesta ocasió, 
coneixerem aquesta primatòloga i experimentarem amb l’ou irrompible. 
A càrrec de Luciferases 
Per a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 20 
 
XERRADA-TALLER “COM ACONSEGUIR LA TEVA MILLOR VERSIÓ” 
18 h 
Podem canviar, equilibrar el nostre món intern i millorar les nostres relacions. A través d’exercicis pràctics 
descobrirem eines per assolir la nostra millor versió, els nostres talents i poder desenvolupar habilitats 
personals. 
A càrrec d’Erika Mosquera Lizcano, psicòloga 
Activitat gratuïta  
Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web del Centre Cívic: http://ow.ly/JYfx50HtBLT 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “JOSEP LLUÍS FACERÍAS I ELS SEUS GRUPS D’ACCIÓ” 
18.30 h 
El 30 d’agost del 1957 Josep Lluís Facerías va caure mort, assassinat pels trets de la policia a la cruïlla dels 
passeigs Urrutia i Verdum, al carrer Pi i Molist. Facerías era un dels maquis més buscats per les forces 
franquistes. El llibre aporta material inèdit sobre la guerrilla urbana i llibertària de la qual formava part. 
A càrrec dels autors, Ricard de Vargas (historiador i activista social) i Roger Costa (activista llibertari, 
aficionat a la història i fundador de la Directa) 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Amb la col·laboració del Grup d’Història Nou Barris – Can Basté 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER “INTRODUCCIÓ A L’AUTOAPRENENTATGE DE GUITARRA I UKELELE” 
Dies 20 i 27 de gener, de 18.30 a 20.30 h 
Taller de dues sessions per a adults centrat a introduir l'alumnat en la pràctica musical de guitarra i 
ukelele des de l'autoaprenentatge. 
No és necessari tenir experiència amb els instruments ni coneixements musicals. 
A càrrec de Miquel Sió Falguera 
Activitat gratuïta. Es requereix inscripció prèvia, que es pot realitzar a la secretaria del Casal en horari 
d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA: “ATENES, UNA DEMOCRÀCIA?” 
19 h   
Atenes sol considerar-se el bressol de la nostra cultura democràtica. Però realment ha de ser així? En 
aquesta conferència veurem els fonaments del sistema democràtic atenenc, assenyalant les seves 
limitacions i contradiccions, les seves virtuts i defectes, i així poder respondre si Atenes compliria els 
nostres requisits per a considerar-la una vertadera democràcia. 
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 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça clicant aquí: http://ow.ly/TF5s50HtCjs 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“ADMIRA, MIRADA I DRAMA” 
Del 14 al 30 de gener. Inauguració el divendres 14, a les 19 h 
El temps s’atura durant la creació artística. Aquesta mostra és un intent de representar el pas del temps 
amb unes pintures atemporals, sovint al voltant de col·lectius vulnerables, que desprenen una essència 
melangiosa. 
A càrrec d’Elsa Nattorio 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“RUMBA CATALANA” 
Fins a l’11 de febrer. Presentació el divendres 21 de gener a les 18.30 h, amb actuació de rumba catalana. 
La Rumba Catalana és un art que beu del talent i la tradició de la comunitat gitana catalana nascut als anys 
50 i que esclata al món discogràfic als anys 60. I res millor que conèixer aquesta història de la Rumba des 
de dins de la comunitat gitana que la va crear: a través de les fotos fetes pels mateixos gitanos i gitanes. 
A càrrec de l’Associació Carabutsí  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
  
 
 

https://canverdaguer.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=24&a=3061
http://ow.ly/TF5s50HtCjs


“HOW TO BUILD A FENCE” 
Fins al 22 de gener 
“Vull reflexionar sobre la representació dels refugiats als mitjans de comunicació i la tanca com a element 
delimitador que condiciona la vida dels habitants del campament”. 
Treball guardonat amb la Beca del 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté: http://ow.ly/nmWM50GK93T 
A càrrec d’Andrés Solla 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“COM UN PETÓ AL COR” 
Fins al 22 de gener 
“A partir de les imatges felices de l’àlbum familiar, afronto una narració basada en la por, la vergonya i la 
culpa. Em centro en la violència de gènere i en els abusos que es realitzen en l’espai privat, la llar, i en el 
silenci que comporta viure-hi.” 
Treball guardonat com a Accèssit del 16è Fòrum Fotogràfic Can Basté: http://ow.ly/nmWM50GK93T 
A càrrec de Laura Rabadán Tomàs 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Activitats periòdiques 
 
26è CIRC D’HIVERN: “SOTRAC” 
Entrades disponibles per a les sessions del dissabte 22 (12 i 20 h) i el diumenge 23 de gener (12 i 18 h). 
Risc, humor i crítica per a parlar de situacions quotidianes que ens porten a llocs imprevisibles. 
Clown, cèrcol aeri, trapezi, perxa xinesa i dansa. Anuncis, música i proeses físiques. Un Circ d’Hivern on 
volem riure sense renunciar a reflexionar sobre la societat i les problemàtiques del moment. 
Dirigit per Raül Garcia, amb Sarah Anglada, Lara Renard, Matias Paul, Maria Solà i Mariano Rocco. 
Preu: 12,80 €. Persones aturades: 10,30 €. Menors de 14 anys: 6,80 € 
Més informació i reserva d’entrades a https://ateneu9b.net/noticies/sotrac  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola de bressol Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 anys 
acompanyats) 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): 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, 2): dissabtes de 17 a 20 h, i diumenges d’11 a 14 h 
- Escola Àgora (c. Marne, 2): diumenges, d’11 a 14 h  
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19): diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 15): diumenges, d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27): diumenges, d’11 a 14 h 

 
Concursos i convocatòries 
 
34è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 3 d’abril  
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. S’incorpora una modalitat que anirà variant en cada 
edició. Enguany aquesta modalitat serà MICRORELATS, 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 3 d’abril.  
Més informació i bases del concurs: http://ow.ly/sL2P50HtypP  
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
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CONCURS DE MICRORELATS I POESIA CURTA 
Fins al 15 de març 
Aquest any, com a novetat, la convocatòria també inclou la categoria de poesia curta. 
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 
Organitza: Comissió literària del Casal de Barri Prosperitat 
 
CONVOCATÒRIA “11a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Fins al 19 de febrer 
Un any més convidem les dones de Nou Barris i de la resta de la ciutat a expressar-se a través de l’art, per 
visibilitzar les seves històries, sentiments  o experiències. Enguany la Mostra, vinculada a la Quinzena de les 
Dones, estarà dedicada al tema “Feminitats. Noves formes de ser i sentir-se 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 19 de febrer. 
Bases completes i més informació: http://ow.ly/kQSs50Hi9Jb   
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
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