Activitats del 15 al 21 de gener
NOU BARRIS
Divendres 15
CONCERT “MIA FUENTES”
19 h
Retransmissió online a través del web http://bit.ly/EmissionsEnDirecte
Places presencials exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre.
Criada entre el folklore llatí i el mediterrani, Mia Fuentes presenta un show que transcorre per diferents
estils com el pop, el tango, la rumba i fins i tot el teatre musical. Mia afegeix pinzellades de flamenc en el
seu nou treball i presenta un nou directe juntament amb el guitarrista i productor Luis Robisco.
A càrrec de Mia Fuentes
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Dissabte 16
ELS ARBRES “ESTRANYS” AMB HISTÒRIA DE NOU BARRIS
De 10 a 12 h
Un passeig on descobrir que la ciutat és plena de verd, amb històries que ens poden dur a llocs remots del
planeta.
A càrrec de Natura/Walks
Per a tots els públics
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, telèfon 93 463 77 71
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2
URBAN SKETCHING: “COMERÇOS EMBLEMÀTICS DEL BARRI”
11 h
Places presencials exhaurides. Activitat online publicada al canal de YouTube: http://ow.ly/Jci050D8jbG
Sessió on es dibuixaran façanes d´alguns comerços interessants del barri.
Es treballarà un petit apunt a dibuix i li aplicarem aquarel·la.
A càrrec de Raúl Cuenca
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
TORNEIG DE RAP “GOLD BATTLE”
16.30 h
Activitat online. Retransmissió des del canal de YouTube de l’Espai Jove Les Basses:
https://youtu.be/NZoqCBVjFO8
Organitza: Espai Jove Les Basses
DISSABTES FAMILIARS: “VISCA LA GRESCA!”
18 h
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre.
Jocs i música seran els elements fonamentals d’aquest nou espai per a les famílies. Els infants podran
gaudir d’una estona per experimentar, riure i ballar.
Dinamitzat per Laura & Marta
Famílies amb infants a partir de 4 anys
Entrada gratuïta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

CICLE DE CINEMA “EL PATRIARCADO QUE MECE LA CUNA”: “AMAZONA”
18 h
Amb aquest cicle volem aportar una petita pinzellada entorn del rol de la maternitat i el seu constructe
social, i mostrar com de difícil ens ho posa el patriarcat a l’hora de decidir el fet de parir o no.
“Amazona”, un documental de Clare Weiskopf. Colòmbia. 2016.
Clare Weiskopf, la directora del film, tenia onze anys quan la seva mare va fugir a la jungla colombiana i
l’abandonà a ella i el seu germà petit. Trenta anys després, Clare es queda embarassada i decideix
retrobar-se amb la seva mare per a buscar respostes i tancar ferides.
Entrada gratuïta. Places limitades.
Més informació i reserves: https://www.canbaste.com/events/https-www-canbaste-com-events-cicle-decinema-amazona/?occurrence=2021-01-16
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Dilluns 18
EL BANC DE LES MIGRACIONS
Del 18 al 22 de gener
Dilluns, dimecres i divendres de 17.30 a 19.30 h. Dimarts i dijous d’11.30 a 13.30 h
Experiència virtual en 360 graus, que mostra la vida en un camp de persones refugiades. Projecte
d’Educació per a la Justícia Global.
Activitat en col·laboració amb Creu Roja.
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3
XERRADA “TOT SOBRE LA COVID-19”
18 h
Teniu dubtes sobre la covid-19? Sabeu què heu de fer si sou contacte estret? Què fer si presenteu
símptomes? Quines mesures podeu seguir?
A càrrec de l’Agència de Salut Pública
Places limitades. Cal inscripció prèvia: b.barcelona.zn@diba.cat, 93 353 75 19
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
XERRADA “CICLE CARNAVAL”
18 h
Totes coneixem la festa del Carnestoltes, el Dijous Gras o l’Enterrament de la Sardina, dates on la
“transgressió” és molt present en la nostra cultura, però i si us diem que la transgressió en el nostre
calendari comença a principis de desembre? Us imagineu algú ensenyant el cul en una església, sense que
ningú li pugui dir res?
A càrrec d’Enric Miró, antropòleg i músic
Aforament limitat
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Dimarts 19
CLUB DE LECTURA DE CÒMIC INFANTIL: SUPER PATATA
17.30 h
A càrrec d’Alba Ginesta
Per a infants de 6 a 8 anys
Places limitades. Cal inscripció prèvia: b.barcelona.zn@diba.cat, 93 353 75 19
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis

EL DOCSBARCELONA DEL MES: “ALLÒ QUE NO ET MATA...”
18 h
Activitat online. Per obtenir el codi de visonat cal fer la inscripció a través de l’enllaç https://bit.ly/3i6eOel.
El codi serà vàlid del 19 de gener fins a l’1 de febrer.
Direcció: Alexe Poukine. VO francés subtitulada en català. Durada: 84 minuts
El documental “Allò que no et mata…” és una potent i sòbria pel·lícula que trenca el silenci de les violacions
en entorns de confiança sense victimitzar a les dones. Una pel·lícula coral que exposa les sensacions
contradictòries i les conseqüències després d’una violació on l’abusador no és un desconegut.
Organitza: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Dimecres 20
LES PLANTES AMANTS DEL FRED. PLANTES I FLORS EN PLE HIVERN
De 10 a 12 h.
Un passeig ple de calma a l’entorn immediat de Barcelona. Una realitat desconeguda.
A càrrec de Natura/Walks
Públic adult
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, telèfon 93 463 77 71
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2
OBRIM PORTES DE L’ARMARI
De 10 a 12 h
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1
Dijous 21
OBRIM PORTES DE L’ARMARI
De 17 a 19 h
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1
XERRADA “ALEGRIA PER VIURE: UN ANTÍDOT PER A LA INCERTESA”
18 h
En aquests moments que estem vivint, hi ha pors que poden fer-se molt presents. Per això, la incertesa
serà un tema clau a treballar. Aquesta conferència, ens proposa l’alegria com una emoció que ofereix a
l’ànima una “medicina” per poder residir en el gaudi, en la il·lusió i en el propi amor a la vida.
A càrrec de Carmen Boó, formadora, terapeuta, educadora i conferenciant.
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia: http://ow.ly/qfO750D8jVc
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
CONFERÈNCIA “GRÈCIA. DIVINES PARAULES”
19 h
La capacitat de transcendir de la mitologia grega ha fet que, inconscientment en la majoria de casos,
encara tinguin plena vigència paraules i expressions amb aquestes divines arrels.
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. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/Cy3A50D8kal
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

Exposicions
“ENCARNADOS”
Fins al 30 de gener
Encarnats, posseïts. Menjadors de carn, famolencs, lliures. Un discurs obert a la interpretació de
l’espectador. Fotografies al marge de l’explícit que intenten atreure, murmurar. Imatges imprevisibles que
vibren en un camp magnètic entre la mirada i el món.
A càrrec de Tono Arias
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“DIFFERENT SHADES OF BLUE”
Fins al 30 de gener
No hi ha passat ni futur per a ells: estan atrapats al Marroc, a mig camí entre la vida que han deixat enrere i
la que anhelen. Milers de subsaharians intenten arribar a Europa cada any, i la fotògrafa Myriam Meloni es
fixa en els llimbs en què viuen els migrants bloquejats en les grans ciutats marroquines.
A càrrec de Myriam Meloni
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“VOSTÈ NO ÉS AQUÍ – TALLER FAST BOOK”
Fins al 30 de gener
Un grup d’alumnes de tallers fotogràfics de Can Basté formen un col·lectiu circumstancial per a realitzar un
retrat espontani i emocionant d’un lloc. Aquest monstre de múltiples caps produirà una nova publicació el
contingut i la forma de la qual (disseny) dependrà en bona part de les decisions del grup.
A càrrec de Ricardo Cases i alumnes de Can Basté
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
”GENT DE NOU BARRIS, GENT D’ARREU”
Fins al 29 de gener
Nou Barris és com un petit món sense fronteres. Aquí hi viuen persones amb històries diferents que parlen
de la vida i de com ens condicionen les seves circumstàncies: quan la guerra, la violència o la persecució
ens obliguen a abandonar el lloc on hem nascut i a buscar un nou refugi.
A càrrec de la Xarxa 9 Barris Acull
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“ON S’ATURA EL TEMPS”
Fins al 29 de gener
“On s’atura el temps” és l’intent, potser va, de plasmar en una imatge no només el present, sinó les vides
passades i els sentiments de les persones que van habitar en aquests llocs avui abandonats. Aquestes
fotografies són petites càpsules del temps que preserva la seva essència.
A càrrec d’Esther Aguilera Suárez
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“JEANS FOREVER”
Fins al 29 de gener
El 26 de gener se celebra el dia mundial per l’educació ambiental, i quina millor manera de potenciar-la
que mostrant una exposició que vol donar una segona vida a materials que ja no són útils? Concretament
el texà, un cop acaba la seva vida útil com a peça de roba, pot tenir una nova oportunitat com qualsevol
altre objecte. Vine a veure aquesta mostra en què el límit és la imaginació!
A càrrec d’Esther Pérez
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

“FESTES DE PORTA”
Fins al 30 de gener
Un any més, l'Associació Porta Cultural ens mostra un recull de les fotografies fetes durant les festes del
barri de Porta 2020.
A càrrec de l’Associació Porta Cultural
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“ELS TRESORS OCULTS DE TORRE LLOBETA”
Fins al 30 de gener
El centre cívic acull en el seu fons una variada col·lecció de gran valor on s’hi troben representades
diferents manifestacions artístiques. Bé, potser hem exagerat una mica... Una mostra de les obres que, per
una o altra raó, han passat a formar part de la “col·lecció privada” d’aquest palauet.
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“TALLER D’IMATGES, IMATGES DELS TALLERS”
Comencem les exposicions de l’any dedicat als voluntaris de Torre Llobeta amb aquesta mostra fotogràfica
dels tallers realitzats.
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“CONTES QUE ET CONTEN”
Fins al 31 de gener
Recull de portades dels llibres il·lustrats exposats en el Casal en l'espai de Racó de Contes de temporada.
Cada imatge s'acompanyarà per una sinopsi, els autors i el mes i l'any de la seva presentació al Casal.
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3
EXPOSICIÓ EN LÍNIA “UN VIATGE A LES TRIBUS DEL RIU OMO A ETIÒPIA
Fins al 26 de febrer
A càrrec de Quim Botey
Un viatge fotogràfic apassionant, un autèntic viatge al passat, als pobles ancestrals del sud d’Etiòpia.
Tribus que viuen com fa segles, seguint les seves pròpies lleis i costums, un patrimoni únic i fràgil respecte
a un món cada cop mes globalitzat.
Al web www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
Convocatòries
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA “9a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ”
Fins al 20 de febrer
Un cop més les dones de Nou Barris tenim una cita amb la creativitat i la creació. Experimentant amb
diferents llenguatges artístics les dones esdevenim creadores i protagonistes. La Mostra d'art En femení,
està emmarcada dins les activitats de la Quinzena de les Dones, que enguany té com a eix central “Alegria Resiliència, un binomi per combatre la incertesa”.
Volem que aquesta mostra sigui una oportunitat per a la promoció de la creació i l’exhibició de propostes
artístiques en l’àmbit de les arts visuals però també un espai de diàleg, intercanvi i reflexió per a què cada
dona, pugui expressar les seves sensacions i emocions en una obra i experimentar amb temàtiques, estils,
colors, textures...
Si feu pintura, fotografia , dibuix, il·lustració, escultura, etc... i esteu interessades en participar, podeu
enviar un mail a mda.enfemeni@gmail.com fins al 20 de febrer.
Bases completes: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/39473/convocatria-artsticaOrganitza: Centre Cívic Torre Llobeta

