Activitats del 30 de març al 5 d’abril
NOU BARRIS
Divendres 30
DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO (8 D’ABRIL)
De 10 a 18 h
Punt d’informació i taller “Plantem la llavor d’unió amb el poble gitano”
Gestiona: Ass. Intercultural Nakeramos
Pl. República amb c. Artesania (entrada Parc de la Guineueta)
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI – VACANCES DE SETMANA SANTA
Fins al 2 d’abril, d’11 a 14 h
Espai de lleure, educatiu i compartit
Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies
Accés lliure per a tothom. Més informació a: www.barcelona.cat/educacio
Institut Escola Antaviana, c. Nou Barris, 12, i Escola El Turó, c. Peñalara, 19-55
Dissabte 31
TALLER FAMILIAR “TANTS BECS, TANTS OCELLS”
De 10 a 11.30 h, d’11.30 a 13 h, i de 15 a 16.30 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 i nenes 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
Diumenge 1
TALLER FAMILIAR “CAMINS DE PAPALLONES”
De 10 a 12 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 i nenes de 2 a 5 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
BALLEM BLUES
De 10 a 11 h
Gaudirem d’una divertida classe de ball de blues, a càrrec de l’escola Blue Move BCN.
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
BLUES AL CASTELL
De 12 a 14 h
Concert a càrrec dels alumnes de l’Escola-Taller de Blues de Barcelona.
Gaudirem de bona música en un entorn privilegiat. No us ho perdeu!
Org. Associació Capibola Blues
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311

PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI – VACANCES DE SETMANA SANTA
De 12 a 13.30 h
“Maleta de lectura relaxada”
Espai de lleure, educatiu i compartit
Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies
Accés lliure per a tothom. Més informació a: www.barcelona.cat/educacio
Institut Escola Antaviana, c. Nou Barris, 12
Dimarts 3
DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO (8 D’ABRIL)
De 10 a 18 h
Punt d’informació i taller de maquillatge “Beauty Kali”
Gestiona: Ass. Intercultural Nakeramos
Parc de la Trinitat Nova (c. Chafarinas amb c. Pedrosa)
FAMÍLIES, JUGUEM?
De 17 a 19 h
Tardes per divertir-nos aprenent en família. Tallers, xerrades, emocions, jocs, moviment...
“Espigoladors. Taller de cuina de reaprofitament”
Per a famílies amb infants de 3 a 12 anys. Informació i inscripcions: 933 592 296, info@pcverdum.org o al
Pla Comunitari de Verdum (c. Luz Casanova, 8-10 baixos)
Org. Espai de Treball Verdum Famílies, en el marc del Pla Comunitari de Verdum
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6
Dimecres 4
ESCOLA DE SALUT DE GENT GRAN
De 10.30 a 12.30 h
“Prevenció sobre estafes i furts”
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)
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LOS TOMATES DE VERDAD SON FEOS”
19 h
Un llibre il·lustrat on els autors volem denunciar la trista realitat del malbaratament de menjar: un terç dels
aliments que produïm acaba a les escombraries. Tirem menjar, i al mateix temps hi ha gent que mor
perquè no té res per menjar.
Presentarem el llibre i realitzarem una xerrada al voltant del tema.
A càrrec dels autors: Manuel Bruscas Bellido (text) i Alejandra Zúñiga Cárdenas (il·lustracions)
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11
FORMACIÓ ANTIREPRESSIVA
19 h
En un context de repressió policial, també als desnonaments, us convidem a aquest acte.
A càrrec d’Alerta Solidària
Org. Associació 500x20
Ateneu la Bòbila, c. Estudiant, 1

Dijous 5
DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO (8 D’ABRIL)
De 10 a 18 h
Punt d’informació i taller de xapes
Gestiona: Fundació Pere Closa
Pl. dels Eucaliptus amb av. Escolapi Càncer
CICLE FORMATIU PER A COMERCIANTS “OBERT AL FUTUR”
De 14 a 17 h
“Dona a conèixer el teu negoci a través d’Internet”
Coneixeràs els passos bàsics per a elaborar un Pla de màrqueting digital 2.0, identificant l’estratègia més
adequada i definint les accions necessàries per garantir els objectius. A més de conèixer cadascuna de les
eines, recursos i plataformes digitals existents: definició, ús, avantatges, desavantatges i exemples pràctics.
Inscripcions: https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/detall-formacio?id=849454
Calendari complet de sessions a https://barcelona.cat/obertalfutur o trucant al 93 291 77 77.
Org. Barcelona Activa
Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1
XERRADA INFORMATIVA “EMPRENEDORIA SOCIAL A NOU BARRIS. NOUS MODELS DE TREBALL”
19 h Benvinguda. Presentació: Nous models de treball (emprenedoria social)
19.15 h Bones pràctiques:
- Alencop (cooperativa de recollida de ferralla i electrodomèstics per a la seva reparació, reutilització o
reciclatge)
- Definició d’emprenedoria social
- Aula d’Idiomes (cooperativa d’idiomes per a apropar l’aprenentatge de llengües a preus assequibles)
19.35 h Xerrada. Cas d’èxit: Batec Mobility, empresa social dedicada al disseny i producció de dispositius
per a persones que van en cadira de rodes
19.50 h Presentació del projecte:
- Formació i visites a empreses socials
- Fes el teu Curriculum Vitae
- Itinerari d’inserció al mercat laboral
Més info: 637 506 924. Inscripcions: info@esdisemprenedoriasocial.cat, www.esdisemprenedoriasocial.cat
Amb el suport de Barcelona Activa. Col·labora: Batec Mobility, Can Basté
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
CONFERÈNCIA “LES DONES A EGIPTE”
19 h
Faraons, sacerdots, escribes... expliquen la història d’Egipte amb ulls d’home. Però què passava amb les
dones? Va haver-hi dones reines? Participaven en els rituals religiosos? Treballaven fora de casa?
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Exposicions
“CALENDARI ERÒTIC DE TITELLAIRES”
Del 2 al 8 d’abril
Inclosa al Ròmbic 2018, 4t Festival de Titelles per a Adults de Barcelona
Exposició fotogràfica que plasma, en 12 mesos, les imatges més recòndites de la Casa-Taller de Marionetas
de Pepe Otal, on veurem de ben a prop els secrets més obscurs dels seus titellaires.
A càrrec de Jesús Atienza i la Casa-Taller de Marionetas de Pepe Otal
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11

“13 PILARS DE L’EDUCACIÓ SOBRE L’HOLOCAUST”
Del 3 al 9 d’abril
Coordinada per Xavier Torrens, professor de Ciències Polítiques
Organitza B’nai B’rith de Barcelona. Col·labora IES Carrasco i Formiguera
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“CÒMICS CONTRA EL MASCLISME”
Del 3 al 16 d’abril
Els còmics, com la resta d’expressions artístiques, no se salven del masclisme. Però no tots els còmics són
masclistes: aquesta exposició vol reivindicar totes aquelles obres que han ajudat a combatre el masclisme.
A càrrec de Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“L’ANY A TRAVÉS DELS COLORS”
Del 3 d’abril al 3 de maig
Pintures i fotografies que reflecteixen la visió dels autors sobre les diferents estacions. Treballs realitzats
pels integrants dels grups de Fotografia i Racó Artístic del Servei de Rehabilitació Comunitària Dr. Pi i Molist
Org. Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
“10è ANIVERSARI GRUP DE TEATRE ECLIPSE”
Del 3 al 27 d’abril
Veurem l'evolució d'aquest grup al llarg dels anys i quins són els nous projectes dels veïns que hi participen
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
“ÁFRICA, UNA MIRADA DIFERENTE”
Del 5 al 30 d’abril. Inauguració: dijous 5 a les 19.30 h
Exposició fotogràfica. “Un cop de sort em va dur a Àfrica, on vaig descobrir noves mirades: la dels animals
escodrinyant-se en la llunyania; la de la gent observant-me curiosa, desconfiada; la dels nens, expectants”
A càrrec de Pedro García “PedroClick”
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
“VISIBILITZACIÓ DEL TREBALL DE CURA”
Fins al 3 d’abril
Dins la Setmana de la Dona.
A càrrec de l’Institut Escola Trinitat Nova
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
“THE TREE OF LIFE IS ETERNALLY GREEN”
Fins al 21 d’abril
Menció especial 14è FÒRUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ 2016
Aquest treball mostra l'especial connexió dels ciutadans de Romania amb el seu mitjà natural, i parla de
naturalesa, de la forma en què es respecta i es cuida i de la relació que l'ésser humà estableix amb ella.
Del col·lectiu Niño Rojo project (Pascual Martínez i Vincent Sáez)
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“LIFE RETAKEN”
Fins al 21 d’abril
Prop de quatre dècades de conflicte armat intern van deixar a Guatemala 200.000 morts, 1,5 milions de
persones desplaçades i 45.000 desapareguts. Els familiars els segueixen buscant desesperadament.
De Sara Holmgren
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274

“CAPTURAR L’ALÈ. FOTOGRAFIES DE JESÚS ATIENZA”
Fins al 6 d’abril
El titellaire disposa de pocs segons per aconseguir el miracle. El fotògraf de titelles encara té menys temps.
Un segon després del clic, el titella tornarà a estar mort. Atrapar un esclat de vida vol ofici i virtuosisme
A càrrec de Jesús Atienza
Centre Civic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
“EXPLORADORS DEL TEMPS”
Fins al 28 d’abril, de 10 a 18 h
Saps què passa a les ciutats quan plou o quantes vegades s’ha inundat el teu barri? Sabies que a Barcelona
hi ha una de les sèries de dades de pluja més antigues d’Europa?
Casa de l’Aigua, c. Garbí, 2
“QUAN PARLEN DE NOSALTRES”
Fins al 19 d’abril
Història del districte a través de la premsa escrita.
Amb la col·laboració d’A la Premsa d’Aquell Dia
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes-Nou Barris (Espai Via Favència), Via Favència, 288A
Concursos
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
Org. Centre Cívic Can Verdaguer
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL “DESMUNTANT LA LLEGENDA DE SANT JORDI”
Termini d’entrega: del 3 al 13 d’abril
Tots coneixem la llegenda de Sant Jordi, però potser tu no te l'imagines igual. Una princesa valenta que
lluita contra el drac, un drac amic de la princesa, un Sant Jordi cansat de salvar a tothom que vol jugar a les
construccions... Dibuixa la teva versió!
Requisits generals: Ha d'aparèixer com a mínim un dels tres personatges principals de la Llegenda. Un
dibuix per persona. Presentació en DIN-A4. Tenir entre 3 i 14 anys.
Es valorarà l'originalitat del dibuix, el premi serà un lot de contes i material de dibuix valorat en 50€ per
categoria. A banda hi haurà un petit obsequi per a cada participant.
Categoria A: infants de 3 a 6 anys. Categoria B: infants de 7 a 10 anys. Categoria C: infants de 11 a 14 anys
L'entrega de premis es realitzarà el divendres 20 d'Abril a les 19 h, al Casal de Barri de Prosperitat
Bases completes del concurs a:
www.casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-dibuis-desmuntant-la-llengenda-de-sant-jordi
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
CONCURS DE MICRORELATS
Fins al 12 d’abril
Textos: temàtica lliure. L’extensió ha de tenir un mínim de 2 paraules i un màxim de 222.
Participants: a partir de 16 anys. Premis: 1r premi 80 €. 2n premi 50 €. 3r premi 30 €
Lliurament de premis: 21 d’abril a les 19 h
Consulteu les bases a la secretaria del Casal
Els treballs es poden fer arribar a dinamitzacio@casalprospe.org
Org. Casal de Barri Prosperitat

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 les rutes a www.viunoubarris.com

