
Activitats del 13 al 19 d’abril 
NOU BARRIS
 
Divendres 13 
 
3A JORNADA DE ROL: “HERO SHOW” 
Convocatòria: 17.30 h. Inici partida: 18 h 
Inscripcions al Centre Cruïlla o al 629 812 867 
Org. Divendres Alternatius, Centre Cruïlla 
Centre Cruïlla, c. Pedraforca, 2-6 
 
ATENEU AMBULANT 
18 h  
L’Ateneu Ambulant neix amb la intenció de portar l’activitat de l’Ateneu més enllà de les seves parets. Per 
tercer any consecutiu, realitzarem un cabaret d’un alt nivell artístic a l’espai públic.  
Org. Ateneu Popular de Nou Barris 
Parc de Canyelles 
 
TIGVENDRES: “MARIA MERCÈ MARÇAL, TRES VOLTES REBEL” 
19 h 
Recital de poemes de l’autora, a càrrec del Grup Metàfora i Juanjo Barrada a la guitarra.  
Acte inclòs dins la Setmana per la Llibertat d’Expressió 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ANIVERSARI DE RÀDIO RSK 

- 20 h Xerrada “El present de la música a Barcelona”: sales, ràdios lliures, segells discogràfics, 
músics... Hi ha llibertat d’expressió? 

- 21.30 h Presentació de la pel·lícula “Radio encubierta” + pica-pica 
Acte inclòs dins la Setmana per la Llibertat d’Expressió 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
METAL TRANSGRESSION VOL. 3 
21 h 
Concert amb els grups Wasted Militia, Sirius i Exessus 
Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT “SÍLVIA TOMÀS TRIO” 
21.30 h 
Sílvia Tomàs i la seva banda tanquen la gira del seu disc "Següent pas". Cançons d'autora en un concert ple 
de col·laboracions de músics com Sisu Coromina, Ruth Barberan, Diego Pedragosa o Manu Fusta 
Preu: 2 € 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERTS “CAU TEAM” 
22 h 
Amb els grups “Herederos del Taxi” i “Komando Pacharán” i sessió de Dj Pistacho 
Organitza: Agrupament Escolta i Guia de la Prosperitat 
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 



Dissabte 14 
 
TALLER FAMILIAR “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES!” 
De 10 a 11.30 h, d’11.30 a 13 h, i de 15 a 16.30 h 
Aprendrem aspectes sobre natura, història i cultura fent un itinerari pels voltants del castell i superant 
petits reptes digitals en família, amb l’ajuda d’un I-Pad.  
Per a nens i nenes de 8 a 14 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 
 
PRIMAVERA REPUBLICANA 

- 10.30 h Cercavila des de plaça Virrei Amat fins a plaça de la República. Organitza: Taula Unitària per 
la República de Nou Barris 

- 12.30 h Parlaments, actuacions de les corals Iaioflautes i Càrmina i ofrena floral 
Plaça de la República 
 
ANIVERSARI DE RÀDIO RSK 

- D’11.30 a 14 h Vermut radiofònic. Mostra dels programes de Ràdio RSK. Micro obert. 
- 22.30 h Concert de rock amb Black Sheep Explosion i Las Pésimas 

Acte inclòs dins la Setmana per la Llibertat d’Expressió 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TEATRE INFANTIL A TRINITAT NOVA 
12.30 h 
Espectacle de Sant Jordi “La princesa i el drac”, a càrrec de Teatre Aula 
Org. Ass. Comerç i Empreses de Trinitat Nova 
C. Chafarinas, 14-16 
 
CÍTRIC 2018: CONCERT “ELISEO PARRA Y LAS PIOJAS” + TROBADA INTERNACIONAL DE CORS SOCIALS 

- 18 h Trobada internacional de cors socials: corals de París, Bolonya, Barcelona i altres llocs es 
trobaran al festival VaDeCor, que realitzarà un recorregut per Nou Barris, amb l’Ateneu com a 
escenari final. Gratuït 

- 22 h Eliseo Parra y Las Piojas: el mestre del folklore presenta un espectacle de cultura popular que 
el pas del temps ha resignificat. Jotes, polques o malaguenyes sonen accentuades per la banda de 
percussió que formen “Las Piojas”, pandereteiras i antigues alumnes de Parra. Preu: 10 € 

Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CICLE SOMRIURE: TEATRE 
19 h 
“El subsòl”: una alarma a la ciutat. Hi ha una amenaça i tota la població ha de refugiar-se. Tres personatges 
acaben tancats al soterrani de la seva escala de veïns. No saben què passa fora. Les hores passen... 
A càrrec de: Peixospeixeres Teatre. Dramatúrgia: Ramon Pros i Fanny Ferran. Direcció: Francesc Amaro 
Gratuït. Recollida d’entrades a partir de les 18 h 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CINEFÒRUM: “ELS TRES ÚLTIMS REFUGIS” 
19 h 
Us presentem el curtmetratge sobre les conseqüències del canvi climàtic “Els tres últims refugis”, en una 
sessió de cinefòrum que conduirà el seu director, Jesús Ángel Prieto.  
Donatiu a partir de 5 euros 
La Sala 51, c. Conveni, 51 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “RAGAZZO” + COL·LOQUI 
19 h 
A càrrec de la Cia. Tot Terreny. Escrita i dirigida per Lali Álvarez. Interpretada per Oriol Pla. 80 minuts 
No volia ser un heroi, només era un Ragazzo que va decidir participar en una de les manifestacions en 
contra de la cimera del G-8. Un noi que es va trobar amb la violència. Un noi que va conèixer la por. Un noi 
que va morir i a qui van convertir en un heroi. Malgrat que ell només volia ser un Ragazzo. 
Al finalitzar l’obra hi haurà un col·loqui amb l’autora, Lali Álvarez. 
Acte inclòs dins la Setmana per la Llibertat d’Expressió 
Gratuït. Reserva d’entrades a http://lameva.barcelona.cat/districtecultural/ o 2 hores abans al mateix CC 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
8A EDICIÓ FESTIVAL BROT: SEMIFINAL 
21 h 
Darrera semifinal del concurs de bandes joves emergents de la nostra ciutat.  
Amb els grups Dreams of Agony, The Garnet, Brush i Breaking the Reality 
Entrada gratuïta. http://joves.bcn.cat/festivalbrot    
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Diumenge 15 
 
FESTA DE LA PRIMAVERA A CIUTAT MERIDIANA 
8 h Ruta pels aqüeductes 
11 h Inici de tallers i mercat d’intercanvi 
12 h Teatre comunitari “Punto y seguimos” 
14 h Dinar de germanor 
17 h Espectacle de circ a càrrec d’Alvarito y Cia 
18 h Actuacions musicals amb Mateólika, Sin / Con i Nel·lo C 
Organitza: AVV i entitats de Ciutat Meridiana 
Zona Esportiva Provisional de Ciutat Meridiana  
 
DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO 
Acte aplaçat la setmana anterior 
10 h Tallers de música i oficis tradicionals del poble gitano. Mural col·lectiu: Pintem la bandera! 
11 h Joc dels remeis: recollim remeis i hàbits saludables tradicionals de la comunitat gitana de Roquetes 
13 h Taula rodona: Què celebrem avui? A càrrec d’alumnes de l’Institut Turó de Roquetes, Colate Amaya i 
Enrique Santiago 
14 h Dinar popular de “Micherones” (tiquet: 1 €). A càrrec de Bienvenida Díaz 
15 h Cafè de “puchero”. A càrrec de l’equip de Roquetes Conviu 
A més, exposició fotogràfica “De la Perona a Roquetes”, a càrrec d’Esteban Lucerón, i música tradicional a 
càrrec de Felipe Amaya 
Org. Roquetes Conviu, Aprise 
Pl. Roquetes 
 
JORNADA FORMATIVA I REIVINDICATIVA “EL REC COMTAL, UN BÉ COMÚ” 
10 h 
Recorregut pel Rec Comtal, començant a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova i acabant amb una botifarrada 
a la Casa de la Mina de Montcada i Reixac.  
Places limitades. Cal inscripció per la ruta, el dinar i el servei d’acollida d’infants a http://ow.ly/XzqX30jtfvU 
Org. Taula del Rec Comtal 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua, c. Garbí, 2 
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TALLER FAMILIAR “DETECTIUS DEL PASSAT” 
De 10 a 12 h 
Vols convertir-te en detectiu i investigar sobre la història de Torre Baró? Amb aquesta activitat anirem 
desfent la història fins a descobrir, a través de pistes, el perquè de la situació actual 
de Torre Baró. Segueix la pista que t’obre les portes del castell!  
Per a nens de 10 a 12 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 
 
XI CROS ESCOLAR DE NOU BARRIS 
10 h 
Una de les proves de la Challenge Cros escolar, amb diverses curses per a nens i joves de 3 a 18 anys. 
Més informació a http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/esports/esportsindividuals/atletisme  
Org. CEEB, SuperAcció i Districte de Nou Barris 
Parc Central de Nou Barris 
 
JORNADA PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 
De 12 a 20 h 
12 h Actuació de Pavo Peña 
13 h Actuació de Marcel Pich 
14 h Paella popular i micro obert 
16 h Actuació de Gabriel Gorce 
17.30 h Concert d’Aldarull 
19 h Concert de Komando Patxaran 
Durant la jornada es realitzaran tallers i jocs infantils. Hi haurà paella vegana amb productes locals (alguns 
produïts als espais agroecològics del mateix barri) al preu de 5 € (inclou una llesca de pa). Per reservar el 
teu tiquet pots fer-ho a: aavv.porta@gmail.com, o passar per l’Ateneu la Bòbila de Porta. 
Acte inclòs dins la Setmana per la Llibertat d’Expressió 
Org. AVV Porta, Casal de Joves de Porta, Ateneu la Bòbila 
Pl. Sóller 
 
GALA SOLIDÀRIA DE CIRC 
18 h 
Una proposta on circ i formació es donen la mà. Els beneficis de la gala seran destinats als projectes 
d’intercanvi de les escoles de circ de l’Ateneu. 
A càrrec d’alumnes i professors de l’Escola infantil i Juvenil de Circ, i d’altres artistes que estimen l’Ateneu 
Preu: 6 € 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 16 
 
XERRADA “ASTRONOMIA: QUÈ PODEM SABER MIRANT EL CEL?” 
18 h 
Dins el cicle de trobades sobre cultura general “Aprenentatges amb gust de cafè” 
A partir de l’astronomia, farem un recorregut històric des del misticisme dels grecs i veurem com en aquest 
recorregut s’ha anat separant la mística i la ciència. També explicarem les constel·lacions.  
A càrrec d’Edu Arnau 
Org. Centre Ton i Guida, Roquetes Conviu 
Sala d’actes de l’Escola Turó de Roquetes, entrada pel c. Garigliano 
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XERRADA “HISTÒRIES I EXCENTRICITATS SOBRE ESCRIPTORS I LLIBRES” 
19 h 
Passeig per la cara oculta de la literatura: com s’inspiren els grans escriptors, quines manies creatives 
tenen, grans pífies editorials, històries de pseudònims, les millors dedicatòries, epitafis d’escriptors... 
A càrrec de David Guzmán, periodista 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimarts 17 
 
FAMÍLIES, JUGUEM? 
De 17 a 19 h 
Tardes per divertir-nos aprenent en família. Tallers, xerrades, emocions, jocs, moviment... 
Cloenda 
Org. Espai de Treball Verdum Famílies, en el marc del Pla Comunitari de Verdum 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
TALLER DE LECTURA (EDICIÓ ESPECIAL): DRACS LECTORS 
18 h 
Edició especial del taller de lectura. Cada nen o nena que hi assisteixi farà el seu equip de lectura: punt de 
llibre, cua de drac i cartell “Estic llegint...”. 
A càrrec de Marta Soley 
Taller adreçat a famílies amb nens i nenes de més de 7 anys. Cal inscripció prèvia. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA “NINET” 
19 h 
“Ninet” és la darrera obra d’Artur Tamarit. Durant la presentació tindrem l’oportunitat de conversar amb 
l’autor i endinsar-nos en el món dels seus personatges i històries. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimecres 18 
 
ESCOLA DE SALUT DE GENT GRAN 
De 10.30 a 12.30 h 
“Atenció domiciliària” 
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) 
 
TALLER “FEM ROSES I PUNTS DE LLIBRE DE SANT JORDI” 
De 17 a 19 h 
Amb materials com feltre o cartolina dissenyarem i fabricarem una rosa i punts de llibres per Sant Jordi 
Places limitades. Inscripció gratuïta a ateneufcm2@gmail.com o al telèfon 93 269 51 56 
Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
TALLER DE TXI KUNG 
18.30 h 
Sessió d’introducció a la gimnàstica oriental, per si no vau poder assistir a la sessió de fa una setmana.  
A càrrec de Marta Fernández Lapastora, professora de Tai-chi i Qi Giong  
Activitat familiar, a partir de 12 anys 
Biblioteca de Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
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FERIA DE ABRIL (1a jornada) 
19 h  
Taller de palmes i caixó amb Áurea Hermida (porteu el vostre caixó). Taller de ball amb Eli Albarrán 
Gastronomia i beguda típiques de Feria a preus populars 
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Dijous 19 
 
XERRADA “AULA MÈMORA” 
17 h 
“La sexualitat de la gent gran”, a càrrec de Sònia Díaz, sociòloga 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
ESCOLA DE SALUT PER A TOTHOM 
De 18 a 20 h 
Xerrada “Conviure i cuidar en el domicili: malalties avançades i terminals”, a càrrec de PADES Nou Barris 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat o bé al CAP Guineueta 
Espai Social de Salut Comunitària Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta) 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “TAL COM RAJA” 
18 h 
Us convidem a la presentació del llibre ”Tal com raja. Reflexions anarcofeministes” amb la seva autora, 
Mireia Redondo Prat, amb qui parlarem de feminisme de classe, d’autodefensa o de feixisme i racisme. 
Tot seguit es donarà pas a una actuació musical de La Suna (cantautora “garrula”). Hi haura berenar vegà. 
Org. Guerrilla Perifèrika 
Casal de Joves Guineueta, pl. de ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT “BLOOMING DUO” 
19 h 
Blooming Duo, amb la unió de l’arpa i la marimba, constitueix una formació certament ben poc habitual. El 
duo ha participat en nombrosos cicles i festivals i ha estat guardonat amb diversos premis i mencions.  
A càrrec d’Esther Pinyol a l’arpa i Ferran Carceller Amorós a la percussió 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA DE CONSCIÈNCIA CRÍTICA “ALIANÇA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA” 
19 h 
L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) neix per pressionar i denunciar a les administracions públiques 
pel seu immobilisme davant la usura de les empreses subministradores d’energia i aigua. 
Org. XIC 9Barris, Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
TAULA RODONA “QUI ERA RAIMON PANIKKAR? EL REPTE D’UNA IDENTITAT COMPLEXA” 
19 h 
Raimon Panikkar s’identificava amb tres tradicions religioses. En aquesta taula rodona es vol conversar 
sobre el seu testimoni, per avançar a través del seu pensament i reflexionar sobre la identitat complexa. 
Amb Francesc Torradeflot, Montse Castellà, Jaume Angelats, Joan Carles Marset i Bhakti Das.  
Amb la col·laboració de l’Oficina d’Afers Religiosos. Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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XERRADA PROMOSALUT PROSPE 
19 h 
“Fotoprotecció” 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FERIA DE ABRIL (2a jornada) 
21.30 h  
Actuacions de “Capinàs” (duo rumbero) i “Dtumbaga” 
Gastronomia i beguda típiques de Feria a preus populars 
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Exposicions 
 
“AURORA BERTRANA, EL VIRUS DE L’AVENTURA” 
Del 13 al 28 d’abril 
Recorregut per la vida d’Aurora Bertrana centrat en les seves facetes com a música, periodista de viatges i 
escriptora, tot destacant el seu caràcter pioner, el què representa per a l’emancipació de les dones al 
nostre país i l’esquerda que suposà la guerra espanyola a la seva vida. 
Produïda per la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“CÒMICS CONTRA EL MASCLISME” 
Fins 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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“10 AÑOS INTERPRETANDO LA VIDA. 2008 - 2018” 
Fins al 27 d’abril 
Veurem l'evolució del Grup de Teatre Eclipse al llarg dels anys, i quins són els nous projectes dels veïns que 
hi participen 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 



“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 
 
“ILUSTRADAS Y VISIBLES” 
Fins al 5 de maig 
Una iniciativa de KBOOM! BCN, on creadores actuals il·lustren dones que han estat referents per a la seva 
realització artística i vital. Referents que val la pena fer visibles. Dones que formen part de la història. 
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“CARMEN AMAYA: ESSÈNCIA, PRESÈNCIA I MITE” 
Fins al 5 de maig 
Selecció de fotografies personals i familiars, retrats d’estudi, cartells, programes i fotografies de diverses 
actuacions que ens permeten endinsar-nos en la seva personalitat i descobrir les claus de la seva genialitat.  
A càrrec de MAE en col·laboració amb l’Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic de l’Institut del Teatre. 
Centre Civic Zona Nord, c. Vallcivera, 14  
 
“ÁFRICA, UNA MIRADA DIFERENTE” 
Fins al 30 d’abril 
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 
 
“L’ANY A TRAVÉS DELS COLORS” 
Fins 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 
 
Concursos 
 
CONCURS DE DIBUIXOS INFANTILS DE SANT JORDI 
Termini d’entrega: fins al 21 d’abril a les 21 h, al Centre Cívic Can Verdaguer 
Per a nens de 3 a 12 anys. Categories: de 3 a 5 anys (tema lliure), de 6 a 8 i de 9 a 12 anys (tema: Sant Jordi 
i el mar). Només un dibuix per persona, en format DIN A4. Al revers del dibuix hi han de constar les dades 
personals: nom i cognoms, edat, adreça, telèfon, escola, ludoteca o esplai. 
Lliurament de premis el 23 d’abril a les 19 h, als Jardins de Can Verdaguer 
Org. Centre Cívic Can Verdaguer 
 
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL “DESMUNTANT LA LLEGENDA DE SANT JORDI” 
Termini d’entrega: fins al 13 d’abril 
Categoria A: infants de 3 a 6 anys. Categoria B: infants de 7 a 10 anys. Categoria C: infants de 11 a 14 anys 
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 

https://www.facebook.com/kboombcn/
http://www.casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-dibuis-desmuntant-la-llengenda-de-sant-jordi


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 
 
Activitats periòdiques 
 
XXè INTERCANVI DEL LLIBRE 
Fins al 28 d’abril 
Podeu portar aquells llibres que vulgueu canviar al Centre Cívic Can Verdaguer, en horari de dilluns a 
divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 21 h, dissabtes de 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h.  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
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  
 
 
 

http://canverdaguer.com/images/2018/Bases-19-Concurs-Comic-NB-2018.pdf
http://www.viunoubarris.com/

