
Activitats del 20 al 26 d’abril 
NOU BARRIS
 
Divendres 20 
 
TALLER “DIBUIX AL NATURAL” 
17 h 
Taller de dibuix de model nu. Emporta’t material i paper i gaudeix d’un parell d’hores de dibuix al natural 
amb exercicis de velocitat, acompanyat de música ambiental. 
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència per telèfon o presencialment  
Observacions: per a majors de 18 anys 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
SANT JORDI AL CASAL DE BARRI PROSPERITAT 
17.30 h 
Música i dansa per a tota la família amb Pep Puigdemont i l’espectacle d’animació “Dracs , balls i roses” 
Organitza: Raconet de la Prospe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CICLE CONVERSES: “EL VALOR DE LA CULTURA: DEMOCRÀCIA VS DEMOCRATITZACIÓ CULTURAL” 
19 h 
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 al voltant d’aquest tema. 
Modera: Celia Juárez, educadora social i pedagoga.  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TEATRE: “SAINETES HERMANOS QUINTERO” 
19 h 
Des d’Eclipse Teatro, amb Paqui Castillo i Pepete Agraz, han volgut rendir un petit homenatge als germans 
Quintero i representar dos dels seus sainets més coneguts: “Sangre Gorda” i “Ganas de Reñir”. 
A càrrec del Grup de Teatre Eclipse. Espectacle en castellà 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PROJECCIÓ DOCUMENTAL “CIUDADANO FERNANDO GALLEGO: BAILA O MUERE” 
20 h 
D’Álex Salgado i Jorge Rodríguez 
Va haver-hi un temps en què Fernando Gallego, més conegut com a Dj Nando Dixkontrol, va ser l’epicentre 
d’un terratrèmol sonor i va pastar fortunes. La festa es propagava per on passava. Ell era ‘La festa’.  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CINEFÒRUM 
20.30 h 
“Senderos de gloria” (1957, 86 minuts, dir. Stanley Kubrick, amb Kirk Douglas) 
Primera Guerra Mundial, any 1916. A França, el general Boulard ordena la conquesta d’una posició 
alemanya i encarrega aquesta missió al coronel Dax. 
Presentat per Xavier Benajas, professor de cinema 
Entrada lliure 
Org. AVV Torre Llobeta i Vilapicina 
AVV Torre Llobeta i Vilapicina, c. Santa Fe, 5, 1r 4a 



FERIA DE ABRIL (3a i última jornada) 
21.30 h  
Actuacions de quadro flamenc (David Sánchez – cante; Edgar L.Platón – guitarra; Noemí Osorio – ball; i 
Juan Heredia – percussió i ball) i del grup Potoma 
Gastronomia i beguda típiques de Feria a preus populars 
Casal de Joves de Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
PERFORMANCE “CAJAS NEGRAS” 
21.30 h 
A càrrec de Jadri Jonko. Presentat per Perra Negra. 
Després, sessió musical amb PD Periférikas 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dissabte 21 
 
FIRA PEL DIA DE LA TERRA (1a jornada) 
Una cita amb la cultura ecològica i els productes de proximitat. Mercats de pagès i d’artesania, parades, 
activitats i tallers, visites guiades... 
Consulteu programa, activitats paral·leles i com arribar-hi a:  
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/nou-barris-acollira-la-fira-per-la-terra-2018_622577  
Org. Dia de la Terra Catalunya 
Parc Central i Plaça Major de Nou Barris  
 
MAPATGE DE CANYELLES  
10 h 
Itinerari col·laboratiu per conèixer iniciatives socials i ambientals del barri de Canyelles.  
Places limitades, cal inscripció prèvia al 93 463 77 71, casadelaigua@scea.cat o presencialment 
Org. Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
Punt de trobada: metro línia 3, parada Canyelles, sortida Federico García Lorca 
 
TALLER FAMILIAR “EL TERRITORI EN IMATGES” 
De 10 a 11.30 h, d’11.30 a 13 h, i de 15 a 16.30 h 
Per on entra l’aigua a la ciutat? Com arriba l’energia a les nostres cases? Una divertida gimcana fotogràfica 
aprofitant les vistes que ens ofereix el castell, que ens ajudaran a entendre com funciona la ciutat.  
Per a nens i nenes 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 
 
DIA MUNDIAL DEL CIRC 
Jornada que comptarà amb tallers, espectacles i espais de reflexió i debat. Volem aprofitar aquesta jornada 
per reflexionar sobre el Circ Social i com aquest es pot configurar com un espai de cura.  
10.30 h Taller: “Introducció del mà a mà al Circ Social” 
11.45 h Taller: “Creativitat. Eines de creació de jocs” 
13 h Presentació Tesi Circ Social (a càrrec d’Aïda Ballester) 
14.30 h Dinar 
16.30 h Tertúlia + Debat “Circ com a Refugi”. 
18.30 h Espectacle al carrer “Gregaris” de la cia Soon. 
20 h Combinat de Circ 54 (preu: 6 €, menors de 14 anys: 3 €): un espectacle fruit d’una convocatòria oberta 
a artistes on se’ls proposa treballar amb un director durant una setmana de residència a l’Ateneu.  
Inscripcions als tallers i activitats: https://ateneu9b.net/programacions/dia-mundial-del-circ-1520872846  
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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APERITIUS MUSICALS 
12 h 
“Les meravelloses aventures de la Sra. Jazz, el Sr.Blues i el Sr. Soul”: activitat que combina la narració amb 
l’escolta i experimentació de temes amb joves Dj’s.  
Després de la presentació dels llibres podreu punxar una estona amb els Pioneer Dj Kids. 
A càrrec de Mireia Bosch. Hi col·labora: Editorial 66rpm 
Per a nens i nenes a partir de 6 anys. Aforament limitat 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
15a FERIA DE ABRIL PRÓSPERA (1a jornada) 
12.30 h Pregó  
13.30 h Escola de ball Pepa Cancela. Degustació de gazpacho i manzanilla 
14 h Concert de Metraka Rumba 
20 h Concert de Delamar 
22 h Concert de Rumba Alborada 
00 h Concert d’Herederos del Taxi 
Pl. Ángel Pestaña 
 
SANT JORDI A FABRA I PUIG 
De 17 a 20 h 
Fins a vuit tallers i activitats diferents, i la presència de cavallers, princeses i el FabraDrac 
Org. Fabra Centre 
Pg. Fabra i Puig entre c. Teide i av. Meridiana 
 
COL·LOQUI “VIATGE AL DESCONEGUT” 
17.30 h 
De la mà de David Gomariz, escriptor, investigador i especialista en hermenèutica, farem un viatge pels 
fenòmens paranormals, la ufologia i l’ocultisme, amb treballs propis i d’altres investigadors. 
A càrrec de La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EN FAMÍLIA: MOVIMENT I JOC EN FAMÍLIA  
17.30 h 
Espai de trobada per compartir inquietuds, on floreixin les individualitats dels petits i dels grans. Ballar, 
experimentar, cantar, parlar, escoltar, descobrir... amb cançons i jocs tradicionals i improvisacions guiades.  
A càrrec de Cristina Martí  
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 
 
RIUS DE TINTA, HISTÒRIES DE BARRI II 
18 h 
Per aquesta segona trobada literària escollim com a factor comú persones del barri vinculades al món de la 
literatura. Una bona oportunitat pels veïns i veïnes de Nou Barris de conèixer-les en persona. 
Amb la presència de: Laura de Andrés, periodista i escriptora, vinculada a la recuperació de la memòria 
històrica; Emília Sánchez, directora de la Biblioteca de Nou Barris, amb 20 anys d’experiència al districte; 
Elena Fernández, llibretera de la llibreria Álfil, que exerceix la professió al barri des d’inicis de segle; i 
Encarna Revuelta, il·lustradora i colorista que dona vida als seus dibuixos a la revista “El Jueves”.  
Organitza i condueix: Grup d’Història de Nou Barris 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 

https://www.traficantes.net/editoriales/66-rpm-edicions


RIOT WRESTLING (4rt SHOW, 4a TEMPORADA) 
18 h 
Exhibició de lluita lliure a càrrec del col·lectiu Riot Wrestling, que en aquesta ocasió s’enfrontaran als joves 
lluitadors de Rage Wrestling 
Entrada gratuïta  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “TRAJECTES LLARGS PER A EMBARCACIONS PETITES” 
19 h 
Escrita, dirigida i interpretada per Enric Ases. 60 minuts 
Invitació, Disco Mòbil, Rocío Jurado, Juan López, Cheetos Barbacoa, Un home canvia de vida i Final són els 
títols dels set esquetxos d’aquest espectacle que busca l’humor, però desprèn un punt de tristor. 
Gratuït. Reserva d’entrades a http://lameva.barcelona.cat/districtecultural/ o 2 hores abans al mateix CC 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
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 
 
TROBADA LITERÀRIA “SANT JORDI HA MORT: LA PARAULA EMPRESONADA” 
19 h 
Cadàver exquisit col·lectiu, certamen literari, micro obert i entrega de premis del concurs de microrelats 
Organitzat per la Comissió Microrelats de Sant Jordi 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
MENTALISME: “CONNECTIONS” 
19 h 
Espectacle que connectarà emocionalment diversos espectadors, despertant els sentits. 
A càrrec de Nadia Santamaría, “Psiquelady” 
Espectacle per a majors de 12 anys 
Donatiu a partir de 5 euros 
La Sala 51, c. Conveni, 51 
 
Diumenge 22 
 
FIRA PEL DIA DE LA TERRA (2a jornada) 
Una cita amb la cultura ecològica i els productes de proximitat. Mercats de pagès i d’artesania, parades, 
activitats i tallers, visites guiades... 
Consulteu programa, activitats paral·leles i com arribar-hi a:  
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/nou-barris-acollira-la-fira-per-la-terra-2018_622577  
Org. Dia de la Terra Catalunya 
Parc Central i Plaça Major de Nou Barris  
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SANT JORDI AL CASTELL 
De 10 a 12 h “Històries de prínceps i princeses”: gimcana fantàstica pel castell, tindreu la oportunitat de 
convertir-vos durant una estona en personatges de contes; prínceps, princeses, mags, dracs i ratolins  
De 12 a 13 h Explicació de dos contes 
Activitat per a famílies (infants de 6 a 10 anys). Cal inscripció prèvia 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
16a TROBADA DEL PROJECTE COMUNITARI “PORTA’M A L’HORT” 
De 10 a 19 h 
Assemblea a partir de les 12.30 h. Hi haurà vermut i dinar de “jo porto”. 
Porteu roba còmoda per embrutar, llavors per intercanviar, planter, instruments... 
Porta’m a l’Hort, c. Piferrer, 122 
 
15a FERIA DE ABRIL PRÓSPERA (2a jornada) 
12 h Grup de dansa i acadèmia juvenil C.C. García Lorca 
13 h Mini Flamenkit@s C.C. Andaluz de Sta. Perpètua de la Mogoda. Degustació de gastronomia andalusa 
13.15 h Quadro de ball Casa de Utrera de Badalona 
15 h “Migas” populars i actuació de Maruja Limón 
17 h Actuació d’Hijos del Agobio 2.0 
Pl. Ángel Pestaña 
 
COMBINAT DE CIRC 54 
18 h 
Espectacle fruit d’una convocatòria oberta per artistes on se’ls proposa treballar amb un director durant 
una setmana a l’Ateneu. Es vol potenciar les noves direccions i fer suport a la creació des de les residències 
Preu: 6 € (3 € menors de 14 anys) 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 23 
 
FIRA DE SANT JORDI 
Tot el dia 
Parades de roses i llibres 
Marquesina de Via Júlia 
 
BALLADA DE SARDANES DE CELEBRACIÓ DE SANT JORDI 
11 h 
Colles veteranes 
Org. Grup Sardanista Oreig 
Pl. Virrei Amat 
 
SANT JORDI A LA BIBLIOTECA ZONA NORD 
De 16 a 20 h Mercat d’intercanvi de llibres: fins al 21 d’abril podeu portar com a màxim 3 llibres en bon 
estat a la biblioteca. A cada persona se li donarà un val per llibre acceptat, intercanviable per un altre llibre. 
17 h Taller de punts de llibre. A càrrec de Rosa Ferrer. A partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia (sala infantil) 
18 h Contes dels Gegants de Torre Baró. A càrrec d’Esperanza Palacios. Activitat familiar (sala infantil) 
18 h Espectacle “Des de dins. Històries quotidianes”. A càrrec de Noemí Caballer. Activitat per adults (espai 
polivalent) 
18 h Exposició dels Gegants de Torre Baró, a càrrec de l’AVV Torre Baró (vestíbul) 
18.30 h Taller de manualitats de Sant Jordi. A càrrec de Plataforma per la Llengua. Activitat familiar (sala 
infantil)  
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 



SANT JORDI A CAN VERDAGUER 
17.30 h Taller de manualitats de Sant Jordi, a càrrec de Divers Associació d’Esplai 
De 18 a 19 h Animació infantil a càrrec d’Arreplegats 
19 h Lliurament de premis del concurs de dibuix infantil 
Per acabar, berenar per a tothom 
Jardins de Can Verdaguer 
 
TALLER “ROSES SENSE ESPINES” 
17.30 h 
Farem roses de paper i coneixerem l’impacte ambiental i humà de l’explotació laboral en l’exportació de 
roses. 
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 
 
SANT JORDI: CANTADA D’HAVANERES 
18 h 
Amb el grup “L’espingari” 
Davant del Casal de Gent Gran Prosperitat, c. Pablo Iglesias, 8 
 
Dimarts 24 
 
TALLER DE CUINA D’APROFITAMENT DE PRIMAVERA 
17.30 h 
Us proposem un taller de cuina on realitzarem receptes fàcils d’aprofitament que podràs degustar i 
emportar-te a casa. També volem crear un nou grup de cuina... Ens ajudes? 
A càrrec de la Taula d’alimentació Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CAMINADA PEL CARRER MINA DE LA CIUTAT 
18 h 
Activitat informativa. El Pla de Barris de les Roquetes us convida a una caminada per l’àmbit del projecte 
de remodelació del carrer Mina de la Ciutat, on explicarem la proposta plantejada. 
Org. Pla de Barris de les Roquetes 
Pl. de les Roquetes 
 
SAC DE RONDALLES: “FUIG, BÈSTIA” 
18 h 
Adaptació del conte “Sa Dragonera” de Paulina Vergés de Echenique. 
A càrrec de Mon Mas i Sherezade Bardají. Amb la col·laboració de la Federació Salut Mental Catalunya. 
Activitat per a nens i nenes de més de 4 anys. Aforament limitat 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: “LES NOIES D’ALBA DAURADA” 
19 h 
“Golden Dawn Girls”. Dir. Håvard Bustnes, Noruega, Dinamarca, Finlàndia (2017). 95 minuts, VO en grec i 
en anglès subtitulada en català. 
Håvard Bustnes aconsegueix un accés sense precedents al partit ultranacionalista grec Alba Daurada quan 
els principals líders del partit són condemnats a presó preventiva. A través de les dones  -una esposa, una 
filla i una mare- que agafen les regnes de la campanya, obtenim un testimoni imprescindible sobre qui són 
els representants d’un dels partits polítics d’ultra dreta amb més representació parlamentària a Europa. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
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Dimecres 25 
 
DIA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA AL CARRER 
De 9 a 14 h 
Parc de Can Dragó 
 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “EXPLORADORS DEL TEMPS” 
10 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? 
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 
 
ESCOLA DE SALUT DE GENT GRAN 
De 10.30 a 12.30 h 
“Un tomb per la vida, històries del meu barri” 
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 a comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat  
Espai Social de Salut Comunitària Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta) 
 
TALLER D’STICKERS 
De 17 a 19 h 
Vine en família a fer enganxines (vinils) per decorar les teves coses. 
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 
 
XERRADA “PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE” 
17.30 h 
Què és el càncer de còlon i recte? A qui afecta més? Com es pot prevenir? 
Adreçada principalment a homes i dones d’entre 50 i 69 anys. 
Sala d’Actes de la Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
LLIBRES A ESCENA: EL LLOP CANTAIRE DELS TRES PORQUETS I LA CAPUTXETA 
18 h 
Aquests espectacle és una narració de contes i una audició de violí per infants, on poden deixar volar la 
imaginació a través de la música i els contes i viure en harmonia. A càrrec de Pengim-Penjam Cia.  
Adreçat a nens i nenes a partir de 3 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONCERT “OJALÁ ESTË MI BICI” 
20 h 
Post punk amb els grups Kurws (Polònia), Gazelle of Death (Rússia) i Lanzallamas 
Preu: 5 € 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dijous 26 
 
XERRADA “AULA MÈMORA” 
17 h 
“Com parlar de la mort als infants i els adolescents”, a càrrec de Lola Cabrera, psicòloga clínica 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
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CINEMA A L’ESCENARI: “BLACK MIRROR” (EPISODI “WHITE BEAR”) 
17.30 h 
Cinefòrum gratuït per a joves a partir de 14 anys, amb crispetes i pantalla gran 
Org. PIJ Nou Barris, Aquí t’Escoltem! i Jip Nou Barris 
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “LA VIDA D’EN CARBASSÓ”  
17.30 h 
Dir. Claude Barras, Suïssa-França, 2016. Recomanada per a majors de 7 anys. 64 minuts 
Una de les cintes d’animació més premiades dels últims temps que ens porta fins a un orfenat; un món de 
maltractaments infantils, on el nostre protagonista, aconseguirà tornar a ser un nen feliç.  
Gratuït. Reserva d’entrades a http://lameva.barcelona.cat/districtecultural/ o 2 hores abans al mateix CC 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
ESCOLA DE SALUT PER A TOTHOM 
De 18 a 20 h 
Xerrada “Voluntats anticipades”, a càrrec de Dret a Morir Dignament 
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) 
 
CONTES A LA MÀ: DRACS 
18 h 
A càrrec de Gina Clotet 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys. Places limitades per ordre d’arribada. Podeu recollir la vostra entrada el 
mateix dia de l’activitat a partir de les 16 h, a l’espai infantil de la biblioteca (P1) 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CINEFÒRUM: “EL BOTÓN DE NÁCAR” 
18 h 
L'oceà conté la història de la humanitat. El mar guarda totes les veus de la terra i les que venen de l'espai.  
Escrita i dirigida per Patricio Guzmán, tercera part de la seva trilogia dedicada a Xile. 
Aforament limitat. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
AUDICIÓ COMENTADA: “LA BELLA MOLINERA” DE SCHUBERT 
19 h 
El 1823 Franz Schubert contrau sífilis, malaltia que el matarà cinc anys més tard. És en aquesta època que 
compon La bella molinera, segons alguns amics, des del llit de l’hospital. En aquest conjunt de lieder veiem 
patir un noi jove perquè l’amor que sent per una molinera no és correspost. Schubert mor amb només 31 
anys (i amb més de 1.000 obres al seu catàleg) sense que li coneguem cap relació amorosa. 
A càrrec de Ferran Berrio, pianista, compositor i arranjador musical 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
T’INTERESSA: “10 DESTINS A CONSIDERAR PEL 2018” 
19 h 
“Viatjar és la nostra vocació. La nostra motxilla acumula més de 80 països i, entre 2011 i 2012, vam donar 
la volta al món durant set mesos”. Podràs compartir dubtes, experiències i coneixements de primera mà 
sobre tot el món, t’ho perdràs? 
A càrrec de Celia López, del blog Quaderns de Bitàcola 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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PROJECCIÓ I COL·LOQUI “XERNÒBIL I L’IMPACTE EN LA SALUT DE LES NUCLEARS” 
19 h 
En el marc del 31è aniversari de la catàstrofe de Txernòbil. Passi de vídeo i xerrada- col·loqui amb Jordi 
Bigues, periodista i activista antinuclear, autor de “Avui actius... o demà radioactius”. 
Organitza: 2020 lliures de nuclears, cooperativa Userda9, SAP Muntanya, Promosalut Prospe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
ELS DISHOWS DEL CASAL DE BARRI 
20.30 h 
Teatre 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
“DE LA ROSA PICTURES SHOW” 
Del 20 d’abril al 19 de maig. Inauguració el divendres 20 d’abril a les 19 h 
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” 
Del 21 d’abril 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 
 
“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 
 
“AURORA BERTRANA, EL VIRUS DE L’AVENTURA” 
Fins 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 
 
 



“ALMA” 
Del 26 d’abril al 9 de juny. Inauguració: dijous 26 d’abril a les 20 h 
De Shinji Nagabe 
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.  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“TWENTYSIX ABANDONED CATALAN GASOLINE STATIONS” 
Del 26 d’abril al 9 de juny. Inauguració: dijous 26 d’abril a les 20 h 
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” 
Del 26 d’abril al 9 de juny. Inauguració: dijous 26 d’abril a les 20 h 
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 
 
 “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 
 
“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 

https://www.facebook.com/kboombcn/


“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 
 
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 els establiments participants i la tapa que ofereixen a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/torna-la-ruta-pinxu-panxo_635371  
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