Activitats del 8 al 14 de març
NOU BARRIS
Divendres 8
SETMANA DE LA DONA – TEATRE: “EL FUNCIONARIO”
18 h
Les actrius més veteranes de Can Verdaguer estrenen obra. Com sempre, una bona estona garantida!
A càrrec de Teatre Pandora
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Dissabte 9
SORTIDA DE VOLUNTARIAT “ARRANGEM LA FONT VELLA DE CANYELLES”
10.30 h
Participarem d’una matinal de voluntariat a la font Vella de Canyelles, dins del programa d’arranjament de
fonts del Parc de Collserola, amb l’apadrinament de diferents entitats del Districte.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Lloc de trobada: a confirmar
FESTA POPULAR “RECUPEREM ELS QUINZE”
10.30 h
Festa popular pel canvi de nom de l’av. Borbó per av. Els Quinze. Hi haurà xocolatada.
Organitzen: AVV Torre Llobeta i Vilapicina, Taula de Nou Barris per la República
Pèrgola del c. Costa i Cuxart amb Can Xiringoi
TALLER D’AUTODEFENSA PER A DONES
D’11 a 13 h
Legítima defensa, primeres reaccions bàsiques, claus, precaucions, bloquejos i parades...
Porteu roba còmoda!
Professora: Cristina Ortega, experta en arts marcials i defensa personal
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia, presencial o online a http://ow.ly/xizP30nXh11
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
DIA DE LA DONA TREBALLADORA A PORTA
- 11.30 h Taller de dansa (deepdance). Taller no-mixte. A càrrec del PIAD Nou Barris
- 12.45 h Taula rodona “Dones i lluita a Nou Barris”. Amb dones destacables dins del teixit associatiu
de Nou Barris. Participació oberta a totes les dones.
- 14 h Vermut amb actuació de poesia i pintura, a càrrec de Mariona i Carla
- 14.30 h Paella a preus populars (opció vegana). Rifa durant el dinar
- 16 h Performance de dansa “Teaser per la llibertat”, a càrrec d’Istar i Ester
- 16.30 h Sessió musical amb PD’s Langostinas
Organitzen: Dones Portenyes, Ateneu la Bòbila
Al costat del club de petanca Alcúdia (entre els c. Deià, Alcúdia i Valldemossa)
VERMUTSICAL I LLIURAMENT DE CARRERS DE LA FESTA MAJOR
13 h
Actuació de Pogo sobre mi Madre, cantautora punk de Sant Andreu de Palomar
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña

BALL DE GENT GRAN
17 h
Ball amb música en directe
Organitza: Associació Gent Gran Torre Baró
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CONCERT “UNA MUJER FUE LA CAUSA”
19.30 h
LaboratoriA són quatre dones que reivindiquen un gènere gran, el del flamenc, i que encara volen
engrandir-lo més, explorant els seus límits i ajudant-lo a incorporar noves maneres d’entendre la feminitat.
LaboratoriA està format per: Alba Núñez (ball), Isabelle Laudembach (guitarra), Cristina López (cant i
loopstation) i Anna Colom (cant)
Entrada gratuïta
Més informació i reserva d’entrades a http://ow.ly/GrSI30nXkg3
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
CIRC: ESPECTACLE “FIL”
20 h
Després de dues setmanes de residència al teatre de l’Ateneu, la companyia Madame Gaüc ens presenta
un espectacle de circ que ens proposa un viatge on no es donen lliçons ni solucions. Bàscula i portés
acrobàtics en la intimitat en un proposta arriscada a través d’un viatge emocional.
Hi haurà post-funció amb els artistes, al voltant de l’espectacle.
A càrrec de la cia. Madame Gaüc
Preu: 4 €
Més informació i entrades a http://ow.ly/65LX30nXkkO
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
CABARET “HABLANDO POR LOS CODOS”
20 h
Una nit de dansa, teatre i moviment
Donatiu a partir de 5 euros
Organitza: Colectivo Parapluie
La Sala, c. Conveni, 51
5è FESTIVAL DE DONES ARTISTES “ESTROGENFEST”
20.30 h
Música, arts visuals, artesania i molt més per celebrar com és de maco ser dona i ser artista. Un espai on
compartir, descobrir nous projectes i donar-nos força entre nosaltres per seguir creant.
Amb les actuacions de Cariño, ¡Viva la Novia!, Aloha Bennets, Tirana i EstuPD’s
A més, hi haurà exposició-mercat
Entrada gratuïta
Organitza: col·lectiu Ditirambo
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20
CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA “BARCELONA OBERTURA SPRING FESTIVAL”
20.30 h
Actuació de Mercedes Gancedo & Bernardo Rambeaud (soprano i guitarra), que interpretaran temes de
Guastavino, Ginastera, Nobre, Villa-Lobos i Piazzola.
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades des de les 20 h. Places molt limitades!
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

Diumenge 10
TALLER DE RAKÚ
De 10 a 14 h
Taller de ceràmica tradicional japonesa a l’aire lliure. Materials: bidons, ceràmica i cremador
Imparteix: Isabel Cuesta, ceramista de l’Ass. D’Artesans de Nou Barris
Col·laboració per als materials: 10 €
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17
12a CALÇOTADA POPULAR DE LA GUINEUETA
D’11 a 20 h
- A partir de les 11 h Activitats infantils a càrrec de les monitores de l'Esplai Guineueta. Contacontes
“El Far West” i “Ens enlairem”
- 11 h Tertúlia “Processos migratoris amb mirada de dona”
- 13.30 h Vermut musical, a càrrec de Monique i Clara
- A partir de les 14 h Calçots amenitzats amb sessió a càrrec de Dj Firson
- 16.30 h Monòleg “Solterona fracasada” a càrrec d’Alexia Luna
- 17.30 h Cafè concert amb la Orquesta Tumultuosa
Preu dinar: 12 €. Compra de tiquets prèviament, al BarTolo del Casal de Joves Guineueta
Organitzen: Coordinadora Cultural 9Barris, Casal de Joves Guineueta
Pl. ca n’Ensenya
BLUES AL CASTELL
12 h
Concert de blues a càrrec del grup The Traitors
Organitza: Capibola Blues
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
CIRC: ESPECTACLE “FIL”
18 h
Després de dues setmanes de residència al teatre de l’Ateneu, la companyia Madame Gaüc ens presenta
un espectacle de circ que ens proposa un viatge on no es donen lliçons ni solucions. Bàscula i portés
acrobàtics en la intimitat en un proposta arriscada a través d’un viatge emocional.
A càrrec de la cia. Madame Gaüc
Preu: 4 €
Més informació i entrades a http://ow.ly/65LX30nXkkO
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Dilluns 11
CLUB DE LECTURA FÀCIL INCLUSIU
De 15.30 a 16.30 h
Adreçat a persones amb dificultat de comprensió lectora
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
4a JORNADA DE CUINA DEL MÓN
De 18 a 20 h
Vine a descobrir les receptes d’altres països tot escoltant històries de vida. En aquesta ocasió, cuinarem i
menjarem dos plats típics de Rússia de la mà d’una veïna del barri: golubtsi i amanida de remolatxa.
Activitat gratuïta. Places limitades, reserva la teva trucant al 677 40 81 54
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3

QUINZENA DE LES DONES – TALLER DE CANT TERAPÈUTIC “EL COLOR DE LA VEU”
18 h
Explorarem el so individual i col·lectiu des de la vessant de la pròpia identitat, i com la nostra veu reflecteix
qui som i com ens mostrem a l’exterior. Utilitzant la tècnica vocal com a eina, farem una ullada a les
emocions que ens condicionen al moment d’expressar-nos oralment i gaudir del color de la nostra veu.
A càrrec de Paloma Báscones, musicoterapeuta i cantant
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
Dimarts 12
TALLER PRÀCTIC “VINE A FER QUE LINKEDIN ET SERVEIXI PER BUSCAR FEINA”
D’11 a 13 h
En aquest taller et proposem que puguis donar-te d'alta resolent tots els dubtes que et vagin sorgint.
T’acompanyarà una orientadora laboral que et donarà consells per optimitzar la teva presència a LINKEDIN.
A càrrec d’Ari Vigueras
Adreçat a joves de 16 a 29 anys
Inscripcions: http://ow.ly/3zID30nXuPh
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20
SORTIDA CULTURAL
17.15 h
Cantates de Bach. Concert a l’Auditori de l’ESMUC
Activitat gratuïta. Inscripcions als casals
Organitzen: Casals de Gent Gran Turó de la Peira i Casa Nostra
PRESENTACIÓ DEL CURTMETRATGE “ÉS PER A NOSALTRES!”
17.30 h
El curtmetratge és el resultat del taller de vídeo participatiu en el marc del projecte “La Gran Gent Gran”,
on desmuntem mites i estereotips sobre les persones grans.
A càrrec d’El Parlante
Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1
Dimecres 13
RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Itinerari que discorre pel vessant d’obaga de Collserola. Us acompanyarem a descobrir i a gaudir del
paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i coneixerem com gestiona el parc algunes de les principals
amenaces que l’afecten: els incendis i les espècies invasores.
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN
De 10.30 a 12.30 h
“Activa’t al Parc de la Guineueta”
Inscripcions: CAP Guineueta, comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat o 675 21 39 96
Impulsen: AVVs Guineueta i Canyelles, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública
Espai Salut Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta)

PRIMERES PASSES: “LES HISTÒRIES DEL SENYOR BORRA”
11 h
Un petit titella amb una gran mirada, que ens descobreix la tendresa que s’amaga en els petits detalls.
A càrrec de Micro Troupe
Edat recomanada: famílies amb nadons de 6 mesos a 3 anys
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
CÀPSULA “REUTILITZACIÓ DE MATERIALS”
18.30 h
Reutilització de samarretes per fer bosses de la compra i mitjons per a fer fregalls. Cal portar mitjons i
samarretes velles, com més grans millor!
A càrrec de Zero Waste BCN
Preu: 2 €. Aforament limitat
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
PRESENTACIÓ FOTOGRÀFICA “SETZE BARRIS, MIL CIUTATS: ROQUETES”
19.30 h
Presentació de les fotos del barri de Roquetes de l’exposició del Pla de Barris “Setze barris, mil ciutats”
A càrrec de Xavier Ribas
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Dijous 14
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Passejada per la vessant solell dels voltants del Castell. Ens endinsarem en un recorregut agradable i
coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua.
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311
TALLER “PINTURA ORGÀNICA”
16.30 h
Taller artístic per aprendre a extreure els pigments de plantes, hortalisses i fruites amb l’objectiu de poder
pintar sobre tela o paper de manera estable. També utilitzarem alguns minerals per crear els colors.
A càrrec de l’hort comunitari de Can Valent
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18.30 h
“Parlem sobre la mort, trenquem tabús”, a càrrec de Laia Ibern i Clàudia López, estudiants d’infermeria
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
CONTACONTES: “L’ARQUITECTA DE CIUTAT MERIDIANA, TORRE BARÓ I VALLBONA”
17.30 h
Sessió de contacontes i presentació de l’àlbum il·lustrat per Clara Trucco “L’arquitecta de Ciutat Meridiana,
Torre Baró i Vallbona”. Un llibre adreçat a la petita infància, editat per El Cep i la Nansa Edicions, en
coedició amb Ajuntament de Barcelona.
A càrrec de Daniela Conte
Activitat per a nadons de 6 mesos a 4 anys
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis

QUINZENA DE LES DONES – TEATRE VARIETÉS
18 h
“Músiques pel record!”: una tarda plena de cançons i bon humor.
A càrrec de la cia. Gent Alegre
Organitza: Ass. Dones en Forma
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
LLIBRES A ESCENA: LA MAR A TERRA
18 h
Històries de la mar explicades sobre terra ferma
A càrrec de: Rah-mon Roma
Per a nens i nenes de més de 4 anys
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
XERRADA-COL·LOQUI “DONES REFUGIADES: DESIGUALTATS DE GÈNERE I CONFLICTES”
19 h
L’activitat forma part del cicle de diàleg “Conflictes i refugi: comprendre les causes del desplaçament
forçat”, que oferirà altres dues sessions al mes de maig a Can Basté.
A càrrec de María Villellas, investigadora de l’Escola de Cultura de Pau (UAB) i Amira, col·laboradora de la
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat CCA(R)
Organitza: Escola de Cultura de Pau
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
CONFERÈNCIA EGIPTE: “COM LLEGIR L’ART EGIPCI”
19 h
Un dels elements característics de la cultura faraònica és la seva representació artística. Fugint de la idea
de l’art per l’art i d’una expressió simplement decorativa i per gaudir, l’art egipci estava ple de simbolisme.
Farem una petita introducció als principals convencionalismes artístics.
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre de la Missió
Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Exposicions
“LA CARBASSA, LA POMA I EL PÈSOL, TRES VEGETALS... MOLT FEMENINS!”
Del 8 al 28 de març
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
“SÍMBOLS I COLORS DE VIDA”
De l’11 al 25 de març
Treballs de pintura en tècnica mixta
A càrrec d’Antonio Giner
Casal de Barri Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
“ROQUETES, AQUESTA DESCONEGUDA”
Del 14 de març al 18 d’abril. Presentació el 14 de març a les 19.30 h, amb Juanjo Martos, veí de Roquetes
Exposició fotogràfica a càrrec de Pili Escamilla Garcia
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Seu de l’Arxiu Històric, Via Favència, 288 A

“CÒMICS CONTRA EL MASCLISME”
Fins al 13 de març
Especialment adreçada al públic adolescent i jove, ens apropa a la construcció dels estereotips de gènere i
al paper de les representacions culturals en la reproducció i/o eradicació de la violència masclista.
Exposició produïda per la Regidoria de Feminismes i LGTBI
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6
“DONES DE CIÈNCIA”
Fins al 15 de març
Les dones a les quals retem homenatge en aquesta exposició van haver de lluitar no només per elles, sinó
també per obrir el camí de la integració al món científic a altres dones.
A càrrec de l’Institut Català de les Dones
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“DONES VIATGERES”
Fins al 15 de març
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
“VEÏNES, CIUTADANES”
Fins al 16 de març
A Catalunya, els moviments veïnals de la dècada dels setanta van tenir una intensitat i una extensió molt
destacades, amb una participació de les dones rellevant i decisiva per a la pròpia existència.
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
“7a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ”
Fins al 23 de març
Obres creades per les dones de Nou Barris envers el tema “Les dones i la música”, com una oportunitat de
pensar, experimentar i crear a partir de diferents disciplines: pintura, dibuix, fotografia, il∙lustració...
L’exposició forma part dels actes de la Quinzena de les Dones per celebrar el 8-M, Dia de les Dones.
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“ARTISTES”
Fins al 27 de març
Es mostrarà l’obra de diverses dones creadores. Un punt de trobada on, a través de diverses disciplines
artístiques, podrem veure diferents punts de vista amb un eix en comú: la dona com a protagonista.
A càrrec de Cristina Llobet, Cristina Glies, Elena Pastor, Inês Saldanha, Zisis, Anna Gómez, Laia Oller
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“BITÀRTCOLES”
Fins al 27 de març
Un diari fotogràfic d’allò que, en les pròpies trajectòries, ha desvetllat la diversitat de sentiments, que
expressats a través del guix i el cos, invoquen la rúbrica reflexiva de les artistes.
A càrrec d’Anna Palau i Laia Oller
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“VERSOS DE CARNE (QUE POR MIEDO ESCONDEMOS)”
Fins al 27 de març
Les il·lustracions detallistes i emotives de Nataxa s’uneixen a la poesia íntima i crítica d’Alba per formar un
projecte que combina emoció i sensibilitat amb una forta confrontació amb els valors tradicionals.
A càrrec de Nataxa Ruzafa i Alba Luz
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94

“VESTIGIOS”
Fins al 27 de març
“Vestigi: ruïna, senyal o resta que queda d’alguna cosa material o immaterial.” Els estigmes cap a
la dona són els vestigis d’aquesta societat.
A càrrec de Sara Stan
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
“VIURE AMB UNA ALTRA MIRADA”
Fins al 31 de març
Aquestes dones ens mostren, a través de les seves fotos, una mirada plena de lluita, de perseverança, de
tristesa, de felicitat, d’il·lusió i sobretot d’enderroc de barreres i etiquetes.
Inclou descripció en codi braille per a persones cegues.
Organitza: ASENDI Nou Barris
Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1
“SETZE JUTGESSES PER AL 2016”
Fins al 16 de març
Aquesta exposició difon i reconeix la trajectòria artística de les cantants catalanes, exemplificada en 16
dones que canten, amb noms com Joana Serrat, Sílvia Pérez Cruz, Maria Arnal o Núria Graham.
Produïda per l’Institut Català de les Dones i la revista Enderrock.
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
“CONSERVAR I RESTAURAR ART”
Fins al 2 de juny
Exposició de peces d'art de l’Escola de Restauració de la Trinitat Nova
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
“50 FOTOS DE PRESS”
Fins al 30 de març
Fotografies que un grup de fotoperiodistes van cedir perquè l’ONG Imatges solidàries publiqués el llibre
“50 fotos de Press”, dins la campanya “Tots som igual de diferents” a favor del TEA (Transtorn de l’Espectre
Autista), per tal de recaptar fons per a la seva investigació a través de l’Obra Social de Sant Joan de Déu.
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“HIJAS DE NINGÚN DIOS”
Fins al 30 de març
Projecte documental sobre el tràfic de dones a Mèxic per a convertir-les en esclaves sexuals, que dona veu
i visibilitat a les víctimes d’aquest drama, una de les cares més amargues de la violència de gènere.
A càrrec de Núria López Torres
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“DOS MONS NATURALS”
Fins a l’1 d’abril
Mostra de dibuixos originals de l’artista Pau Rodés, que s'ha inspirat en els insectes i les verdures i
hortalisses per entrellaçar aquests dos mons en una sola obra.
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2

Concursos
CONVOCATÒRIA “31è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS”
Fins al 30 de març
Totes les persones majors de 14 anys poden participar a la propera edició del Concurs Literari de Nou
Barris. Les obres es poden presentar fins al 30 de març a les 20 h, i el lliurament de premis als guardonats
tindrà lloc al Centre Cívic Torre Llobeta el dissabte 4 de maig.
Més informació a http://ow.ly/A90F30n3yAW
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte
CONVOCATÒRIA “CONCURS DE MICRORELATS DEL CASAL DE BARRI PROSPERITAT”
Fins al 17 d’abril
1 Textos: temàtica lliure. L’extensió ha de tenir un mínim de 4 paraules i un màxim de 222.
2 Premis: 1r premi 100 €. 2n premi 75 €. 3r premi 50 €
3 Lliurament de premis: 26 d’abril a les 20 h
Els treballs es poden fer arribar a difusio@casalprospe.org
Bases completes a https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-2019
CONVOCATÒRIA “20è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS”
Fins al 18 de maig
Hi ha dues categories: una 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/2019/Bases-20-Concurs-Comic-NB-2019_final.pdf
Entrega de treballs a Can Verdaguer, l’Espai Jove Garcilaso i el Casal de Joves Palau Alòs
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer
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://ow.ly/TFwr30nCpxZ

