Activitats del 18 al 24 de maig
NOU BARRIS
Festes Majors i de llarga durada
FESTA MAJOR DE NOU BARRIS
Fins al 21 de maig
Continua la gran celebració de Nou Barris, amb la participació d’un grapat d’entitats i associacions.
Activitats per a tots els públics repartides per diferents emplaçaments del districte. I aquest any, amb grans
novetats com el Concert per la Llengua del dia 19 a Ciutat Meridiana. Consulta el programa d’actes aquí.
CRUCES DE MAYO
Fins al 21 de maig
Un any més, el Centro Cultural García Lorca organitza la gran festa de la cultura andalusa. La novetat
d’enguany és la ubicació, al parc de Josep Mª Serra i Martí de Canyelles. Informació i programa, aquí.
Divendres 18
SAC DE RONDALLES: “LA REVOLTA DE LES LLETRES”
17.30 h
A càrrec de Santi Rovira
Per a nens i nenes de més de 4 anys.
Dins la Setmana de les Arts Escèniques de la Zona Nord
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: VI FESTIVAL DE POESIA DE LA ZONA NORD
19 h
Recital poètic amb intervencions de text i poesia visual. També participaran les persones guanyadores de la
convocatòria oberta del Centre Cívic
Coordina: Associació ADAPATI
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
CONVERSES: “L’ÈTICA A LA COMUNICACIÓ VIRTUAL”
19 h
“Converses” és un espai de reflexió i expressió d’idees al voltant de temes relacionats amb la nostra
societat contemporània. Us convidem a participar d’aquesta experiència d’aprendre i compartir.
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
CINEFÒRUM
20.30 h
“El viento que agita la cebada” (Dir. Ken Loach, 2006, 127 minuts)
Irlanda, 1919. Damien i Teddy són dos germans que lluiten a la guerra d’independència d’Irlanda contra
Anglaterra. El 1921 es signa el tractat de pau entre els dos bàndols, però la guerra civil continua.
Presentat per Xavier Benajas, professor de cinema
AVV Torre Llobeta i Vilapicina, c. Santa Fe, 5, 1r 4a
CONCERT: “LOS MAN PROJECT”
23 h
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100

Dissabte 19
MERCADET SOLIDARI
De 9 a 20 h
Org. Parròquia de Sant Rafael
Pl. ca n’Ensenya
COMPETICIÓ SKATEBOARD “LLIGA SKATE BCN”
De 9 a 18 h
Tres categories: principiants, open femení i open masculí.
Inscripció gratuïta, prèviament o el dia de la competició.
Org. Kasal de Joves Roquetes
Skatepark Canyelles, Via Favència, 186
TALLER DE MENJADORES PER A OCELLS
De 10 a 12 h
Activitat emmarcada dins els dos grans esdeveniments ambientals de la primavera, el Let's Clean Up
Europe i la Setmana de la Natura.
Places limitades, cal inscripció prèvia al 93 463 77 71, casadelaigua@scea.cat o presencialment
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
FESTA DE LA PRIMAVERA AL MERCAT DE MONTSERRAT
A partir de les 10 h
Vine a recollir la teva flor (a canvi d’un tiquet de compra a partir de 10 €)
De 12 a 13.30 h Taller de melmelades a càrrec de Melmelària
Mercat de Montserrat, Via Favència, 241
PUJA AL FABRABUS - FESTA DEL CENTENARI PG. FABRA I PUIG
D’11 a 14 i de 17 a 20 h
Un autobús clàssic recuperat i conduit per ARCA (Assoc. per a la Recuperació i Conservació) circularà pel
passeig Fabra i Puig recollint passatgers. Gaudeix del barri d’una manera diferent. Hi haurà sorpreses!
Organitza: Fabra Centre
Parada Fabra i Puig, 196-206
TALLER FAMILIAR “CAMINS DE PAPALLONES”
D’11.30 a 13 h
Farem un itinerari pels voltants del castell acompanyats d’una papallona molt especial durant tot el
recorregut! Amb ella, coneixerem la biodiversitat de la Serra de Collserola; les seves plantes, animals, etc.
Per a nens de 2 a 6 anys
Cal fer inscripció prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, indicant activitat demanada, dia i hora de la sessió,
nom i cognoms de l'interessat/da, telèfon de contacte i nombre d'acompanyants.
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
XERRADA I SHOWCOOKING “LES PROPIETATS ORGANOLÈPTIQUES DELS ALIMENTS”
De 12 a 13.30 h
Demostració de cuina que versarà sobre les coccions i tècniques que afavoreixen i destaquen les propietats
dels aliments. Es combinarà amb una xerrada al voltant de la conscienciació activa sobre els fruits de
temporada i els beneficis, a nivell personal i global de consumir-ne.
A càrrec de Mireia Anglada, xef d’alta gastronomia i membre d’Ecochef España. Cuinera de professió,
experta en nutrició, formada en medicina xinesa, en naturopatia i en alimentació natural i energètica.
Mercat de la Guineueta, pg. Valldaura, 186-190

VERMUTSICAL: “MARIANI”
13 h
Mariani és un projecte musical propi, fet pel món sencer, que presenta el seu disc “¡Viva el amorfo!”. La
xerinola, el sentiment i la passió estan assegurades, fes-te'n fan, i adopta un Mariani a la teva vida!
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
TALLER “PINTEM EN FAMÍLIA”
17.30 h
Els nens i les nenes podran experimentar amb els colors i les textures, i utilitzaran boles de cotó i les seves
pròpies mans com a eines de dibuix per tal de donar vida a la seva creativitat.
A càrrec de Meritxell Ozcáriz
Adreçat a famílies amb infants de 2 a 5 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o presencialment
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
COL·LOQUI “GEOFÍSICA DE L’EXPERIÈNCIA MÍSTICA. ELS ORÍGENS DE LA RELIGIÓ”
17.30 h
Experiències místiques que generen éssers sobrenaturals i experiències paranormals sota un punt de vista
estrictament científic.
A càrrec de Rafael Balaguer, president de l’Ass. Astronòmica de Girona i col·laborador de “Cuarto Milenio”.
Organitza: La Logia de las Candelas
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
PRESENTACIÓ DEL DIARI DE LA 40a FESTA MAJOR DE PROSPERITAT – 40 ANYS DE MÚSICA 1979 – 2018
18 h Concert "40 anys fent música al barri", amb els grups “Los Dobles”, “Sindicato del Globo”, “Crazy
Blues”, “Hijos del agobio 2.0”, “Rufio Datura”, “Tacos de Rock” i “Los Inmortales”.
20 h Presentació del diari de Festa Major 2018 i de l'exposició "40 anys de Festa Major"
I després… continua el concert fins que el cos aguanti!
Organitza: Comissió de Festes de la Prosperitat
Pl. Ángel Pestaña
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: DIA DELS ESPECTACLES MICRO
19 h
Diferents espectacles de teatre, dansa, performance I cabaret en format micro arriben als espais no
convencionals del Centre Cívic. Per veure’ls, el públic haurà de traçar un itinerari.
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
MÀGIA: “ALMOST IMPOSSIBLE”
19 h
Un show de màgia a càrrec del mag Michele Sforza, “m1k3”. Cartes, jocs, màgia d’a prop... Com diu el nom
de l’espectacle, quasi impossible!
Donatiu a partir de 5 euros
La Sala 51, c. Conveni, 51
CICLE SOMRIURE: SALA DE BALL
19 h
Balls i música per gaudir de la tarda del dissabte
Org. Amigues i Amics de la Sala de Ball
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

ESPAI DE SWING
19 h
Sessió jam mensual dinamitzada per Xavi Bernal, amb música enllaunada, pels amants del Lindy-Hop.
Entrada oberta i gratuïta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
44 FEST
21 h
Amb els grups Saturna (riffs, hard rock, doom, rock, blues), Acherontia (riffs, rock, sludge metal), The
Mothercrow (rock, blues, psych) i Ava Adore (grunge, stoner, alternative)
Taquilla inversa
Organitza: El Generador
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Diumenge 20
TALLER FAMILIAR ”TANTS BECS, TANTS OCELLS”
De 10 a 12 h
Aquest taller proposa donar a conèixer la diversitat d’ocells propers al castell de Torre Baró, i els elements
característics d’aquestes aus (alimentació, hàbitat i cant).
Per a nens de 6 a 8 anys
Cal fer inscripció prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, indicant activitat demanada, dia i hora de la sessió,
nom i cognoms de l'interessat/da, telèfon de contacte i nombre d'acompanyants.
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
TALLER DE PINTURA ORGÀNICA
De 10 a 13.30 h
Taller de pintura ecològica, basada en l’extracció del color de flors i plantes. Materials: plantes i flors de
l’hort, fulles blanques, pinzells.
Imparteix: Pepe Bocanegra (artista visual)
Col·laboració per als materials: 6 €
Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com
Hort can Valent, c. Pintor Alsamora, 17
Dimarts 22
10è ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA LES ROQUETES
Del 22 al 26 de maig, la Biblioteca les Roquetes organitza un seguit d’activitats per celebrar els 10 anys.
10 h Projecció documental de fotografies 10 anys
11 h Projecció del video ZomKids, realitzat pels joves de la Biblioteca
18 h Activitat infantil “Juguem amb les paraules”, a càrrec de Noemí Caballer (a partir de 4 anys)
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
XERRADA DE SALUT “LA SALUT DEL SÒL PÈLVIC”
10.30 h
Coneix el teu sòl pèlvic, sabràs què el debilita i què pots fer per cuidar-lo en el teu dia a dia.
A càrrec de Lola Carrión, fisioterapeuta/ osteòpata
Xerrada gratuïta. Més informació i inscripcions al casal
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Dr. Pi i Molist, 39 (interior)

GRAN PUNT
De 17 a 19 h
Espai de creació on la gent gran comparteix els seus coneixements en el món de les labors.
Activitat intergeneracional per a majors de 18 anys.
Més informació i inscripcions prèvies al Casal Gent Gran Pedraforca.
Organitza: Gent Gran Zona Nord
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
XERRADA “ORDRE I ACCIÓ”
19 h
Coneixerem i experimentarem què és l’ordre i com ens pot beneficiar mantenir-lo en el dia a dia. Pau,
tranquil·litat o serenitat són alguns dels molts beneficis que podem sentir.
A càrrec de de l’Associació d’Organitzadors Professionals d’Espanya
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
EL DOCUMENTAL DEL MES: “UN HOME MILLOR”
19 h
(Dir: Attiya Khan i Lawrence Jackman, Canadà, 2017, 79 min., VO en anglès subtitulada en català)
Documental sobre la violència masclista i un nou paradigma, la justícia restaurativa, focalitzat en la
prevenció i no en el càstig. L’Attiya s’enfronta cara a cara amb l’ex que la va maltractar quan era jove.
www.eldocumentaldelmes.com
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
PROJECCIÓ DOCUMENTAL: “PROHIBIDO ESCALAR”
19.30 h
Un documental d’Escalada Sostenible
Org. CAM 9Barris
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
Dimecres 23
10è ANIVERSARI BIBLIOTECA DE ROQUETES
10 h Projecció documental de fotografies 10 anys
11 h Projecció del video ZomKids, realitzat pels joves de la Biblioteca
12 h Digues la teva: 10 anys de Biblioteca
18 h Visita taller vitralls. A càrrec de Pere Cànovas
18.15 h Taller infantil “Bestioles estrafolàries. Fes el teu pop-up” (a partir de 7 anys, cal inscripció prèvia)
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
ESCOLA DE SALUT DE GENT GRAN: “CUINA DE MERCAT A L’ESPAI SENSACIONS”
De 10.30 a 12.30 h
Places limitades. Inscripció oberta tot el curs, lliurant la butlleta d’inscripció al CAP Guineueta o bé als
mercats i biblioteques de la Guineueta i Canyelles, Serveis Socials i farmàcies. També per correu electrònic
a comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat
Espai Social de Salut Comunitària Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta)
SAC DE RONDALLES: “CONTES DARRERE LA FINESTRA”
18 h
Llegendes i contes del Pallars, explicats en la parla del Pallars.
A càrrec de Noemí Caballer. Col·labora: Mercat de veus
Per a nens i nenes de més de 4 anys.
Biblioteca de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2

XERRADA I PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “ALMONTEÑO DÉJAME QUE YO CONTIGO LA LLEVE”
19 h
Un interessant documental que aborda el fet de la "Romería" a través d'imatges rodades entre 1978 i 1982
a la "marisma almonteña".
A càrrec de l’antropòleg Josep Maria Comelles
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
CICLE DE DIÀLEGS “CONFLICTES I REFUGI: COMPRENDRE LES CAUSES DEL DESPLAÇAMENT FORÇAT”
19 h
“La dimensió de gènere en els conflictes i el desplaçament forçat”, a càrrec de María Villellas (ECP) i una
col·laboradora de CEAR d’origen ucraïnès
Org. Escola de Cultura de Pau de la UAB
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RESCATANDO SUEÑOS” I XERRADA
19 h
Activitat gratuïta amb pica-pica al finalitzar la presentació
Ateneu La Bòbila, c. Estudiant, 1
Dijous 24
FESTA DEL COMERÇ AL TURÓ DE LA PEIRA
Durant tot el dia aprofita els preus especials i les promocions dels comerços
A les 16.45 h, animació i música al carrer Cadí
Org. Ass. Comerciants Turó de la Peira
10è ANIVERSARI BIBLIOTECA DE ROQUETES
10 h Passi documental de fotografies dels 10 anys
11 h Passi documental de vídeo “Històries de gent: la Vella Escola”
12 h Digues la teva: 10 anys de Biblioteca
19 h Xerrada de viatges “Iran, la redescoberta d’un país únic”, a càrrec de Toni Vives
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
OBRIM PORTES DE L’ARMARI
De 17.30 a 19.30 h
El projecte de l'armari obre les seves portes un cop més. Pots venir i agafar la roba que necessitis o deixar
la roba que ja no utilitzis.
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83
SESSIÓ INFORMATIVA “SEGURETAT AL CARRER I AL DOMICILI”
18 h
Dirigida a tots els veïns i veïnes de la Trinitat Nova i voltants.
A càrrec dels Mossos d'Esquadra del districte de Nou Barris.
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
TALLER “DE L’AGROECOLOGIA POLÍTICA A LES POLÍTIQUES AGROECOLÒGIQUES”
18.30 h
“Propostes de polítiques agroecològiques des dels moviments socials”
A càrrec de Daniel López, doctor en Agroecologia i membre d’Ecologistes en Acció
Aforament limitat, inscripcions a comunicacio@salutiagroecologia.ae.org o ateneulabobila@gmail.com
Convoquen: Hort Can Valent, Assemblea d’Aturats i Aturades de Nou Barris, Ateneu La Bòbila
Ateneu la Bòbila, c. Estudiant, 1

XERRADA PROMOSALUT PROSPE “PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE”
19 h
Què és el càncer de còlon i recte? A qui afecta més? Com es pot prevenir?
Adreçada principalment a homes i dones de 50 a 69 anys.
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
CONCERT “FLAMENCO Y COPLA”
19 h
Mariano Murillo, a la guitarra, i Carrasquilla de Córdoba, a la veu, tornen a Can Verdaguer per ambientar la
tarda al més pur estil flamenc. No et perdis l’espectacle de Flamenco y Copla!
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
DOCUMENTÀLIA
19 h
“Notícies d’abans d’ahir” i Cinema de Barri amb projecció de “La Cripta” (amb José Sacristán), que conté
escenes rodades a l’antic Mental.
Org. Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Seu de l’Arxiu Històric, Via Favència, 288 A
XERRADA DE CONSCIÈNCIA CRÍTICA
19 h
“Canvi climàtic. Per què hem de canviar-ho tot”, a càrrec d’Yve Ramírez
Aforament limitat
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Exposicions
“CARICATURES: SEMPRE AMB HUMOR”
Fins al 9 de juny. Inauguració avui 18 de maig a les 19 h, vine i et faran una caricatura!
La caricatura en l’esport, la política, el cinema, la música... Amb diverses tècniques, però sempre amb
l’humor com a referència, la caricatura es converteix en una cronista dels nostres temps.
A càrrec de l’Asociación Española de Caricaturistas
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“CUANDO TRAVAJAR SE ESCRIBE CON V”
Fins al 16 de juny
16 fotografies en blanc i negre ens mostren a les persones trans plenament integrades en el món laboral,
en una reflexió sobre l’aportació artística de les persones trans com a generadores de saber i coneixement.
A càrrec de Delfina Martínez
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
“40 ANYS DE FESTA MAJOR”
Del 19 de maig al 21 de juny
Recull de cartells, programes i publicacions sobre la Festa Major de la Prosperitat
Org. Comissió del Centenari de la Prosperitat i Comissió de la Festa Major de Prosperitat
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
“SETMANA DE L’ARQUITECTURA”
Fins al 20 de maig
Exposició al carrer dels projectes de l’arxiu del premi europeu d’arquitectura contemporània
Org. Fundació Mies van der Rohe
Pl. de la República

“LLEGIM AMB PUNTS DE LLIBRE”
Fins al 19 de maig
Podreu veure punts de diferents autors universals juntament amb un paràgraf d'una obra seva, així com el
llibre a què es fa referència.
A càrrec de Col·lecció Mondopunts
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“DE LA ROSA PICTURES SHOW”
Fins al 19 de maig
Mostra d’il·lustracions de temàtica variada. Des de superherois o icones d’animació, fins a altres més
personals. Personatges com Riddick o Conan es barregen amb il·lustracions de caràcter més humorístic.
A càrrec de Cristian de la Rosa
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“CRIMINOLOGIA: UNA CIÈNCIA ENFOCADA A LA SOCIETAT”
Fins al 21 de maig
Exposició fotogràfica sobre el paper del criminòleg en les societats del segle XXI. L’exposició és el resultat
de diverses fotografies seleccionades durant el I Concurs de Fotografia Criminològica AIC.
A càrrec de l’Associació Interuniversitària de Criminologia
Biblioteca de Canyelles, ronda Guineueta Vella, 34
“ADRIÀ GUAL, L’ESCENÒGRAF DE LA MODERNITAT”
Fins al 31 de maig
Exposició que posa de manifest l’esperit de renovació i de modernitat de qui va ser el fundador de l’Institut
del Teatre, i explica quines són els seus trets distintius així com les seves produccions més significatives.
A càrrec del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
“KIM MANRESA. NOU BARRIS 1970 – 1980”
Fins al 25 de maig
Kim Manresa ens mostra l'evolució dels nostres carrers des d'un punt de vista personal i molt especial. No
et perdis l'exposició d'aquest fotògraf de Nou Barris.
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
“VISIBILITZACIÓ DEL TREBALL DE CURA”
Fins al 31 de maig
A càrrec de l’Institut Escola Trinitat Nova
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
“ALMA”
Fins al 9 de juny
Shinji Nagabe és brasiler d’origen japonès, i relata com de petit tenien un altar budista a casa amb déus
brasilers o menjaven arròs japonès amb carn a la brasa brasilera. Tot això conflueix en la seva fotografia.
De Shinji Nagabe
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“TWENTYSIX ABANDONED CATALAN GASOLINE STATIONS”
Fins al 9 de juny
Una sèrie de 26 fotografies que tornen a la vida la major part de les estacions de benzina abandonades de
Catalunya. Exposició emmarcada dins el Festival Revela´t OFF (Vilassar de Dalt), dedicat a la foto analògica.
De Xavier Aragonés
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274

“MOSTRA D’ALUMNES DELS TALLERS FOTOGRÀFICS DE CAN BASTÉ”
Fins al 9 de juny
Selecció de tot el que s’ha treballat als tallers de fotografia, des dels grups d’iniciació als tallers
especialitzats, durant el trimestre d’hivern 2018.
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“ARTISTES DEL TON I GUIDA”
Fins al 31 de maig
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Concursos
ESTÀ DE FOTO 2018
Del 15 al 21 de maig. Termini de presentació: del 22 al 26 de maig
Concurs de fotografies de la Festa Major de Nou Barris. Participa i guanya 150 € i la possibilitat de realitzar
un taller de formació bàsica de l’Espai Fotogràfic Can Basté durant el trimestre de Tardor 2018.
Categories: Reportatge fotogràfic, Fotografia de drets socials i Street Photo Passeig Fabra i Puig.
Consulta les bases a https://canbaste.wordpress.com/esta-de-foto-2018/
Organitza: Centre Cívic Can Basté
ZOOM ROQUETES 2018, 5è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE ROQUETES
Fins al 27 de maig
El concurs té per objectiu donar a conèixer la imatge del barri de Roquetes i incentivar els participants a
descobrir o aprofundir en el món de la fotografia. Cada participant podrà presentar fins a 2 fotografies del
barri de Roquetes amb càmera i/o mòbil a través de l’enllaç que trobareu a www.toniguida.org
Les fotografies optaran al Premi del Jurat i al Premi Popular, que es podrà votar entre el 4 i el 14 de juny a
l’exposició del Centre Ton i Guida. Els premis es lliuraran el 15 de juny a la Festa Major de Roquetes i
estaran formats per:
- Càmera instantània Fujifilm Instax Mini 9.
- Val de compra per valor de 50 € de l’Ass. de Comerciants de Roquetes.
- Ampliació i emmarcació de la fotografia, cortesia de Foto Claret Estudi.
- Trofeu lliurat pel Districte de Nou Barris.
A més, tots els participants entraran al sorteig d’un taller al Centre Ton i Guida i tindran la possibilitat de
participar en l’exposició itinerant de les fotografies del concurs.
NOVETAT: Menció especial fotoliterària: presenta un poema o microrelat amb la fotografia i guanya un
abonament d’un any per al Club TR3SC i un lot de llibres cortesia de Jojos Llibres i l’Arxiu Històric de
Roquetes – Nou Barris. El text pot ser teu o estar presentat conjuntament amb algú altre.
Organitza: Centre Ton i Guida
19è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS
Fins al 21 de maig
Hi ha tres categories: dues per a nois i noies de 9 a 15 anys, i una per a majors de 16 anys.
Consulteu les bases del concurs, els premis i la resta d’activitats a la difusió específica i al web
http://canverdaguer.com/images/2018/Bases-19-Concurs-Comic-NB-2018.pdf
Entrega de treballs a Can Verdaguer, l’Espai Jove Garcilaso i el Casal de Joves Palau Alòs
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer

XXXVII CERTAMEN DE POESIA FEDERICO GARCÍA LORCA
Fins al 23 de maig
En llengua catalana i castellana, obert a tothom que no hagi estat guardonat en edicions anteriors. Treballs
inèdits de tema lliure, amb una extensió entre 42 i 100 versos.
Cada concursant pot enviar un màxim de dos treballs per triplicat, escrits a màquina o ordinador, a doble
espai, per una sola cara, sota lema o títol, sense senyes identificatives. En sobre adjunt, amb el mateix lema
o títol, inclourà una nota amb les dades personals: nom, cognoms, domicili, telèfon i fotocòpia del DNI.
Les obres s’enviaran o entregaran a la direcció postal: Centro Cultural García Lorca A.A. C. Teresa de
Cofrents, 5, Barcelona, 08042. També es permet entregar-les de l’1 al 10 de maig al correu
cculturalgarcialorca@hotmail.com. Assumpte: “Certamen de Poesía F.G.L 2018”. No s’acceptaran correus
anteriors ni posteriors a aquesta data. Els treballs es presentaran en document Word, sempre com a arxiu
adjunt. Al mateix correu, però en diferent arxiu, es farà constar el títol de l’obra i les dades de l’autor.
Premis: 1r, 900 € + pergamí; 2n, 500 € + pergamí; 3r 300 € + pergamí
L’acte d’entrega de premis es farà el 9 de juny a les 20.30 h a la Seu del Districte, sent obligatòria la
presència dels guardonats. La no compareixença suposa la renúncia al premi.
Organitza: Centro Cultural García Lorca
Activitats periòdiques
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

