Activitats del 30 de novembre al 6 de desembre
NOU BARRIS
Fins a l’1 de desembre
15è FÒRUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ
Convidem als amants de la fotografia a visitar les nostres instal·lacions i activitats: exposicions
fotogràfiques, xerrades, projeccions i defenses dels projectes que opten a les beques de la convocatòria.
Presentació dels projectes seleccionats: divendres 30 a les 17 h, i dissabte 1 a les 10 h. El mateix dissabte 1,
a les 21 h, es donaran a conèixer els dos projectes becats.
Tota la informació a https://www.canbaste.com/forum-fotografic-can-baste/
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Divendres 30
ACCIONS “RESIDU ZERO” I “MATÈRIA ORGÀNICA”
D’11 a 14 h
“Matèria orgànica”: un joc per ensenyar a fer una correcta separació i gestió dels residus orgànics, i
resoldre dubtes sobre el que el que es pot llençar i el que no es pot llençar al contenidor marró.
“Residu Zero”: una sèrie de preguntes sobre tasques quotidianes en diferents àmbits (feina, casa i compra).
Consisteix en obtenir la mínima puntuació possible, ja que es tracta d’apropar-se a l’objectiu Residu Zero.
A càrrec de Lavola
Pl. Major de Nou Barris, davant la Seu del Districte
PRIMERA SESSIÓ DEL TALLER D’ESCALADA PER A JOVES
Els divendres a les 17.30 h
Si vols aprendre a escalar i tens entre 14 i 21 anys, apunta’t al taller!
Inscripcions al 93 315 23 11
Organitza: Pla de Barris de Roquetes, Pla Comunitari Roquetes, Centre Excursionista de Catalunya
Boulder de la pl. Salvador Puig Antich
TALLERS “RENOVA LA TEVA ROBA”
17.30 h
Podràs aprendre a estampar samarretes, o a convertir-les en bosses i complements.
Tallers per a totes les edats. Infants acompanyats d'un adult.
Reserveu la vostra plaça al Casal de Barri Torre Baró, presencialment o trucant al 93 353 03 58
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
TORNEIG MIXTE DE FUTBOL SALA
18 h
De 16 a 24 anys. Màxim 7 jugadors per equip
Inscripcions a l’Instagram @divendresalternatius o per whatsapp al 636 174 528. Hora límit fins a les 17 h
Organitza: Divendres Alternatius, PES Cruïlla. Col·labora: Pla de Barris
IES Picasso, c. Sant Feliu de Codines, 1
VIDEOFÒRUM “SEGUIM SENT REFUGIATS I REFUGIADES DE PALESTINA”
18.30 h
Introducció a la situació de la població refugiada de Palestina, projecció de 2 curtmetratges i debat final.
A càrrec de Núria Francolí, d’UNRWA de Catalunya
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2

TARDES DE CINE-FÒRUM A LES BASSES
De 19 a 20.30 h
Veurem diversos fragments de films (Family life, Un ángel en mi mesa, Una mujer bajo la influencia,
Melancolía) on el fil conductor és el de les persones amb transtorns mentals i les seves famílies.
Activitat gratuïta, complementària a l’exposició “100 anys de l’Institut Mental”
Confirmeu presència escrivint un correu a gruphistorianb@gmail.com
Organitza: Grup d’Història de Nou Barris
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20
CONCERT “JOSÉ MIGUEL GALERA”
19 h
Un viatge pel Mediterrani amb la guitarra espanyola, amb un repertori en la línia de la música clàssica,
però fusionat amb músiques folklòriques del Mediterrani, de Falla o Albéniz a Paco de Lucía.
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
ESPECTACLE “PLAYBACK AMB UNA PINZELLADA D’HUMOR”
19.30 h
Mostra del grup de Playback del Casal, amb un repertori ple d’humor per passar una estona divertida.
A càrrec del Grup de Playback del Casal
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
KARAOKE MADE IN TRINKEJO
20 h
Portes una setmana de merda? No passa res! Vine i canta’ns les teves penes, nosaltres les cantarem amb
tu! I si tens por de que no tinguem la teva cançó, ens pots enviar un missatge amb les teves propostes.
Taquilla inversa i preus populars
Organitza: Trinkejo
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16
CONCERT
- 22.30 h Provocación al Incendio amb Dj BigMark (rap sobre base electrònica)
- 00 h Dj Nassim O
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
Dissabte 1
EL MERCAT IMPORTA!
De 9 a 17 h
Nova edició del projecte de mercat social del teixit associatiu del barri de Porta i el districte de Nou Barris.
- 9 h Obrim portes del Mercat! Mercat de pagès, mercat d’intercanvi, mercat d’artesania, mercat de
2a mà, fira d’entitats i col·lectius, espai AMPAs del barri. A més, activitats infantils i juvenils.
- 12.30 h Iniciem l’Àgora Oberta del Mercat Importa: “El comú en el marc del municipalisme”,
dinamitzada pel col·lectiu Àgora
- 14.30 h Dinar popular a càrrec de l’Ass. Aturades i Aturats Nou Barris. Preu: 7 € (opció vegetariana)
- 15.30 h Cafè-concert a càrrec de Scaramouche (swing, funky, bossanova, gipsy jazz)
Disposarem de barra amb begudes i entrepans a preus populars a càrrec de l’Ass. d’Aturats i Aturades.
El Mercat Importa funciona amb moneda social, serà necessari anar a la parada d’informació a canviar els
diners per moneda social.
Més informació a https://www.facebook.com/events/392396044633722/
Pl. Sóller

GUARNIM EL CASTELL PER NADAL!
De 10 a 13 i de 15 a 17 h
Us proposem venir al castell per crear elements decoratius nadalencs amb fulles, pinyes i altres elements
que podem trobar al bosc, per deixar el Castell ben bonic i també per endur-vos-les i decorar casa vostra!
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
MILLOREM EL NOSTRE ENTORN. VOLUNTARIAT AL PARC DE COLLSEROLA
10 h
Farem una sortida de dues hores i mitja a la font i, amb el suport dels serveis tècnics del Parc i la
col·laboració d’entitats del barri, millorarem la font i el seu entorn.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat o al telèfon 93 463 77 71
Organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova
Punt de trobada: a confirmar
TALLER FAMILIAR “HISTÒRIES DE PRÍNCEPS I PRINCESES”
De 10 a 11.30 h, d’11.30 a 13 h i de 15 a 16.30 h
Farem una gimcana fantàstica pel castell i tindreu la oportunitat de convertir-vos durant una estona en
personatges de contes; prínceps, princeses, mags, dracs i ratolins!
Per a infants de 7 a 10 anys
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
RUTA GUIADA PER A ADULTS “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES”
De 10 a 12 h
Itinerari guiat pels voltants del castell que, mitjançant una aplicació digital pròpia, permet adquirir
coneixements sobre medi ambient i sostenibilitat d’una manera divertida i original.
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
PORTAL DEL 100TENARI DE LA PROSPERITAT. 1919-2019
Inauguració dels actes per celebrar el centenari del barri.
- 11.30 h Cercavila amb la Xaranga de la Prospe. Sortida de la plaça Prosperitat
- 13 h Vermutsical: combo del barri, Jam Session Festival. A la plaça Ángel Pestaña
Organitzen: AVV Prosperitat, Casal de Barri Prosperitat
TALLER OBERT I ASSAIG DE LA COLLA CASTELLERA DE NOU BARRIS
11.30 h
L'assaig serà una combinació entre els assajos habituals de la colla i els tallers oberts, per a que totes les
persones noves que vulgueu apropar-vos a mirar i provar pugueu fer-ho sense por.
Pl. Roja de Ciutat Meridiana
BIENNAL DEL PENSAMENT “CIUTAT OBERTA”: EL MALESTAR
18 h
Taller Malestar - El Pressentiment: els Pressentiments són fragments d’una realitat desencaixada que
circulen en un full. A través de paraules i imatges, donen forma a les esquerdes que ens permeten mirar
críticament el present. Un taller on podrem parlar sobre el nostre malestar, un desafiament i una invitació.
A càrrec del Col·lectiu Espai en Blanc
Activitat gratuïta
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11

BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – DANSA: “30 ELEFANTS SOTA UN PARAIGUA”
18 h
Un vell mariner descobrí, diuen que per primera vegada, una terra inabastable per qualsevol brúixola: el
delta dels 30 elefants sota un paraigua.
A càrrec de La Petita Malumaluga
Espectacle gratuït. Públic familiar. Durada: 35 minuts
Més informació i reserva d’entrades a http://ow.ly/5MQI30mNQhq
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
XERRADA PARTICIPATIVA “BULLYING, REDES SOCIALES, PISTAS PARA SALIR DEL LABERINTO”
18 h
A càrrec de María Zysman, psicopedagoga i presidenta de l’ass. civil “Libres de Bullying” de Buenos Aires
Entrada gratuïta i oberta a tothom
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
CICLE SOMRIURE: EL HOMBRE DE LAS 1000 VOCES
19 h
Espectacle humorístic-musical on s’interpreten clàssics de tots els temps. Un veritable antiheroi, capaç
d’imitar a 25 artistes en una sola cançó o fer música amb culleres i globus. Per a totes les edats.
A càrrec de Niko Costello
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
3er ANIVERSARI DE L’ATENEU LA BÒBILA
- 20.30 h Performance “Cajas negras”, a càrrec de La Jonka
- 22 h Concerts amb The Soul Titoo’s (soul, blues, funk), Fur (reggae electrònic) i Skatologikos
(reggae, ska, punk). Sessió amb PD Nassim O (jazz, soul, funk)
Ateneu la Bòbila, c. Estudiant, 1
GALA DE PRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ MUSICAL 9 BARRIS “AM9B”
22 h
Amb diferents intervencions musicals representatives dels músics de Nou Barris, i més sorpreses...
No es podrà sortir ni entrar a la sala fins transcorreguts els primers 45 minuts de l'activitat.
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
BCN BOGALOO EXPLOSION
22.30 h
Concert homenatge a Ray Barretto, a càrrec d’una “All Stars Band” formada per músics i cantants de
Fundación Tony Manero, Fulanos, Los Saxofonistas Salvajes, Elèctric Gozarela i altres.
Preu: 5 €
Organitza: Blackcelona
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20
Diumenge 2
GUARNIM EL CASTELL PER NADAL!
De 10 a 13 i de 15 a 17 h
Us proposem venir al castell per crear elements decoratius nadalencs amb fulles, pinyes i altres elements
que podem trobar al bosc, per deixar el Castell ben bonic i també per endur-vos-les i decorar casa vostra!
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311

RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA”
De 10 a 12 h
Itinerari pel vessant d’obaga de Collserola. Descobrirem el paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i
coneixerem com gestiona el Parc les principals amenaces que l’afecten: els incendis i les espècies invasores
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
TALLER D’ELABORACIÓ DE SABONS ARTESANALS
D’11 a 13.30 h
Utilitzant l’oli que pots reciclar a la teva cuina i algunes plantes de l’hort medicinals com lavanda o romaní
Col·laboració per als materials: 10 €
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17
TALLER DE COMPOSTATGE URBÀ
11.30 h
Xerrada-taller sobre compostatge i els seus efectes beneficiosos per al cultiu agroecològic.
Materials: residus orgànics, compostadores, guants i tisores de jardineria.
Col·laboració per als materials: 6 €
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17
BALLADA DE SARDANES
11.30 h
Amb la Cobla Marinada
Organitza: Agrupació Sardanista L’Ideal d’en Clavé
Parc de la Guineueta
BLUES AL CASTELL
De 12 a 14 h
Concert a càrrec de la banda emergent The Red & The Rotten
Organitza: Capibola Blues
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309 – 311
TALLER FAMILIAR “EL TERRITORI EN IMATGES”
De 12 a 13.30 h
Per on entra l’aigua a la ciutat? Com ens arriba l’energia a les nostres cases? Trobarem les respostes a
través d’una divertida gimcana fotogràfica aprofitant les vistes immillorables que ens ofereix el castell.
Per a infants de 10 a 12 anys
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
Dilluns 3
ACTE PEL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
11 h
Ball amb dues coreografies sobre temes de Macaco i Els Catarres. Hi poden participar escoles ordinàries i
especials, centres ocupacionals, entitats de discapacitats i qualsevol persona que s’hi vulgui afegir.
Els participants han de venir vestits amb pantalons texans i samarreta o jersei blanc.
Hi haurà servei d’interpretació en llengua de signes. Acte accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Organitza: Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1

TEATRE FÒRUM: “HOY COCINA PAPÁ... Y 1 MÁS”
18 h
Sobre la cura i els conflictes comunitaris
A càrrec del grup de Teatre Comunitari de Ciutat Meridiana “Punto y seguido”
Organitza: Grup de Teatre Comunitari “Punto y seguido”, La Xixa Teatre, Pla Comunitari Zona Nord
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
TALLER DE DECORACIÓ NADALENCA
18 h
Porta el material que has reciclat a casa: brics, oueres, caixes de cartró, envasos de plàstic, tapes de iogurt,
safates de menjar, rollos WC i de cuina, teixits, papers de regal, CDs, taps... Per Nadal, decora el Casal!
Facilita: Drap Art, reciclatge artístic
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
CINEFÒRUM
16 h
Projecció de la pel·lícula “Estiu 1993”, i tertúlia – debat posterior. Vine a gaudir d’una tarda de cinema.
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
ESPAI GENT GRAN
18 h
Taller de conserva d’emocions
A càrrec de Noelia Vázquez (ASPB)
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
CICLE “CONTINUEM SENT REFUGIATS I REFUGIADES”: TAULA RODONA “LA CRISI DEL REFUGI”
18.30 h
Taula rodona moderada per la Xarxa 9 Barris Acull. Ponències:
- “Els nens invisibles. Els nens apàtrides als camps de refugiats grecs”, a càrrec de Gemma Navarro,
estudiant de Dret
- “Salud y migración: el impacto de la regularización en la salud de los migrantes venezolanos”, a
càrrec d’Isabella Palmieri, estudiant de Batxillerat
- “El refugi infinit, una visió critica de la realitat al Líban i Palestina”, a càrrec de Ferran Quevedo,
foto-periodista i cooperant a Palestina i el Líban
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
XERRADA “ATENCIÓ A LA SEXUALITAT EN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, INTEL·LECTUAL O
MENTAL”
19 h
Xerrada de presentació de l’entitat Tandem Team, que té com a objectiu la integració total de les persones
amb diversitat funcional, intel·lectual i mental, centrant-se en l'acompanyament íntim i sexual.
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Dimarts 4
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Passejada per la vessant solell dels voltants del Castell. Ens endinsarem en un recorregut agradable i
coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua.
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311

PROJECTE “FROM BUBBLE”: “ARTTERÀPIA PER A PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT SOCIOSANITARI”
10 h
Organitza: Fundació Uszheimer
Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
TALLER DE DESCOBERTA “POSEM VEU ALS CONTES”
18 h
Converteix-te en protagonista dels contes, gravant la teva pròpia veu i inventant part de la història.
A càrrec de Miriam Pagès (Qpertin)
Adreçat a infants de 8 a 12 anys. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B
TALLER DE CUINA “MENÚ PER NADAL”
De 18 a 21 h
Preu: 5,44 € + cost ingredients
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
CICLE “CONTINUEM SENT REFUGIATS I REFUGIADES” - CINEFÒRUM: “3000 NITS”
18.30 h
Direcció i guió: Mai Masri; 2015
La pel·lícula ens explica una història real per descobrir i submergir-se en el món de les preses polítiques
palestines i dels menors detinguts a Israel.
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
XERRADA “JO TAMBÉ DEFENSO ELS DRETS. MORIR DIGNAMENT I EN LLIBERTAT”
19 h
Una trobada per reflexionar sobre el dret a morir dignament a partir de material audiovisual, i donar a
conèixer la tasca que realitza l’Associació Dret a Morir Dignament – Catalunya.
A càrrec de Jesús Maestro (Centre de Recursos en Drets Humans)
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
XERRADA DE LA MARATÓ DE TV3
19 h
Aquest any la Marató de TV3 destinarà la seva recaptació a la lluita contra el càncer.
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Dijous 6
RUTA GUIADA PER A ADULTS “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Itinerari guiat pels voltants del castell que, mitjançant una aplicació digital pròpia, permet adquirir
coneixements sobre medi ambient i sostenibilitat d’una manera divertida i original.
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
TABALADA A LA FIRA DE NADAL
12 h
A càrrec de la Perku del Grup de Foc de Nou Barris
Marquesina de la Via Júlia

Exposicions
“REMEMBER”
Del 30 de novembre al 22 de desembre. Inauguració: divendres 30, a les 19 h
Un passeig pels 35 anys de la vida social i cultural del centre cívic. Presentem una selecció de cartells,
fotografies, objectes, etc. per recordar tots plegats d’on venim i cap a on anem.
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“DONES DIVERSES: VIOLÈNCIES I RESILIÈNCIES EN EL CAMÍ DE LES DONES QUE TRANSITEN”
De l’1 al 30 de desembre. Inauguració i presentació dissabte 1 a les 11 h, a càrrec d’ACATHI
Dones trans que han hagut de superar molts obstacles i barreres per poder arribar on són. una oportunitat
única per superar prejudicis i estereotips.
A càrrec d’ACATHI, Ass. Catalana per la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants
Biblioteca Nou Barris, pl. major de Nou Barris, 2
“MOSTRA DE TALLERS CREATIUS”
Del 3 al 21 de desembre
Els artistes dels tallers de voluntariat mostraran les creacions que han fet durant els últims mesos. Les
pinzellades de colors, tant de pintura a l’oli com sobre roba, ompliran de llum les parets del centre.
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“XXIX CONCURS JOSEP ANTON CORDONCILLO”
Del 3 al 29 de desembre
Amb les fotografies participants
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
“RE-CO-NADAL!”
Del 4 de desembre al 4 de gener
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“ESPAI ÉS PARAULA”
Del 5 al 30 de desembre
En aquesta exposició, elaborada conjuntament amb Kognitif i el Col·lectiu Difusor, es fa servir la paraula i la
imatge per fomentar la reflexió entorn de la diversitat cultural i la convivència a l’espai públic. També
s’aprofundeix en l’ús que es fa d’aquest espai.
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
“ROHINGYA, FUGINT DEL GENOCIDI”
Fins al 9 de febrer
Coneixerem de primera mà la situació de la minoria rohingya refugiada a Bangladesh, l’escassa cobertura
dels mitjans de comunicació i el desembarcament de les ONG, des d’un punt de vista crític i humà.
A càrrec d’Olmo Calvo, activista i fotoperiodista especialitzat en drets i moviments socials
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“DONES REFUGIADES DE PALESTINA: 7 DÈCADES DE RESILIÈNCIA I DIGNITAT”
Fins al 5 de desembre
Amb aquesta mostra fotogràfica podreu fer un recorregut pels 70 anys de refugi de la població de Palestina
a Cisjordània i la Franja de Gaza, Síria, el Líban i Jordània, obtenint, a través de cada imatge, un testimoni
de dignitat i resiliència d’aquesta població, especialment de les dones palestines.
Inclosa dins el cicle “Continuem sent refugiats i refugiades”
A càrrec d’UNRWA Catalunya (agència de les Nacions Unides)
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1

“FEMINISMO Y FEMINIDAD, UNA REFLEXIÓN VISUAL”
Fins al 9 de febrer
Exposició col·lectiva
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“PORTA’NS L’ART”
Fins al 30 de novembre
Exposició col·lectiva d’artistes joves. El projecte “Porta’ns l’art” està pensat per apropar propostes
artístiques al jovent de la zona i difondre la creació artística. Aquesta iniciativa també vol provocar
sinergies entre les persones participants per tal que puguin donar peu a altres projectes.
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
”ESTELS, ERMITES I ESGLESIOLES”
Fins al 30 de novembre
Fotografies nocturnes de les capelles i ermites de Collserola, com mai s’havien vist abans. Un recorregut
nocturn per nou termes municipals, on el patrimoni és el protagonista i els estels el fil conductor.
A càrrec de Mariano Pagès
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2
“AIXÒ (NO) ÉS REAL”
Fins al 30 de novembre
Visió crítica i curosa sobre com es mostra la diversitat cultural en els mitjans de comunicació, un
tractament que pot ajudar a crear una opinió pública crítica o, per contra, esbiaixada i estigmatitzant.
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
“VIOLÈNCIA MASCLISTA EN LA PARELLA: DESMUNTEM MITES?”
Fins al 30 de novembre
Exposició que proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor romàntic i a la violència masclista.
Facilitada per l'Institut Català de les Dones
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
“TIEMPO PROPIO”
Fins al 30 de novembre
Una sèrie de fotografies on es posa en relleu la dicotomia entre dona i heroïna.
A càrrec de Gabriella Napolitano
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
“382”
Fins al 30 de novembre
382 Room és un col·lectiu multidisciplinari creat a Rubí, format per sis membres que van començar partint
del grafit i, posteriorment, van explorar altres disciplines artístiques. Del mur a la tela. Art en estat pur.
A càrrec de 382 Room
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“US VOLEM VIVES, NI UNA MENYS”
Fins al 30 de novembre
Exposició bibliogràfica
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
“OLIS D’IRENE REDÓN”
Fins al 30 de novembre
Biblioteca Nou Barris, pl. major de Nou Barris, 2

“LA CRISI DEL REFUGI”
Fins al 5 de desembre
Pòsters de sis treballs de recerca de Batxillerat que han abordat des de diferents temàtiques i amb
diferents objectius la crisi del refugi. Inclosa dins el cicle “Continuem sent refugiats i refugiades”
A càrrec de la Fundació Solidaritat UB
Espai Via Favència, Via Favència, 288 A
“IMATGES PER PENSAR”
Fins al 3 de desembre
Reflexió al voltant d’algunes absències, presències i tòpics relacionats amb la representació de les dones
als mitjans de comunicació
Facilitada pel CIRD – Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“TATREEZ: BORDANDO UN FUTURO MEJOR”
Fins al 28 de desembre
Tatreez és un projecte fet amb dones refugiades palestines al Líban: a partir dels seus brodats tradicionals
elaboren peces modernes, que es comercialitzen a diferents països, aconseguint un salari just.
A càrrec de l’ONG Aída. Ayuda, Intercambio y Desarrollo
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
“L’ANY A TRAVÉS DELS COLORS”
Fins al 17 de desembre
Pintures i fotografies que reflecteixen la particular visió sensible dels autors sobre les diferents estacions.
Les obres exposades representen una selecció dels treballs realitzats pels integrants dels grups de
Fotografia i Racó Artístic del Servei de Rehabilitació Comunitària Dr. Pi i Molist.
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
EXPOSICIÓ SOBRE L’ALZHEIMER
Fins al 10 de desembre
Dins els actes del projecte artístic de conscienciació envers l’Alzheimer “From Bubble”.
A càrrec de l’Associació Familiars Alzheimer Barcelona
CIS Cotxeres, av. Borbó, 18
Activitats periòdiques
FIRA DE NADAL
Del 4 de desembre al 5 de gener, de 10 a 21 h (pausa opcional de 14 a 16 h)
Amb stand solidari de recollida de joguines, fins al 4 de gener en horari de la Fira
Organitza: Eix Nou Barris
Marquesina de la Via Júlia
PINXU-PANXO
Tots els dijous, de 19 a 22 h
Ruta de tapes per Nou Barris. Tapa i beguda per 2,25 €.
Consulteu els establiments participants i la tapa que ofereixen a:
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/torna-la-ruta-pinxu-panxo_635371

