Activitats del 15 al 21 de març
NOU BARRIS
Divendres 15
CINEMA: CLÀSSICS MUSICALS
16.30 h
Projecció de la pel·lícula “Grease”
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
ESPECTACLE FAMILIAR “EL GALL FREDERIC I LA GALLINA CATERINA”
17.30 h
El Frederic és un gall molt eixerit: cada dia es lleva de matinada, canta quan surt el sol i tota la natura es
desperta. Però un dia es troba malament i no pot cantar, això desencadena un seguit de conseqüències...
A càrrec de Pengim-Penjam
Organitza: Raconet de la Prospe
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
ACTE CENTRAL PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
18 h
- Lectura de manifest, a càrrec de les dones de les taules de Feminismes-LGTBI i de Gent Gran
- Presentació de l’exposició “Soc dona, soc gran, i què”, realitzada per dones dels Casals de Gent
Gran de Nou Barris, on es trenquen estereotips a través de les seves aficions
- Monòleg “¡¿Solterona fracasada?!”, a càrrec d’Alexia Luna
- Actuació musical a càrrec del trio Les Gerome: grup de veus joves i guitarra, que improvisen i
versionen cançons modernes de diferents estils, com la rumba o el pop
Hi haurà servei d’interpretació en llengua de signes
Sala d’actes de la Biblioteca i Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
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 del Grup de Teatre Pandora
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83
QUINZENA DE LES DONES – CONVERSES: “EL PAPER DE LES DONES A LA MÚSICA”
19 h
Parlarem del paper de les dones a la música, i ho farem a partir de l’evolució que hi ha hagut al llarg de la
història, de les fites aconseguides, de totes les dones oblidades o silenciades i tot allò que encara és urgent
assolir per tal que les dones no siguin excloses o menystingudes en aquesta disciplina artística.
Modera: Alicia Martel (Dona Cançó)
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
CONCERT: “TEKEDES”
19 h
Grup de músics virtuosos que ens porten melodies de la Mediterrània oriental, de múltiples reminiscències
Donatiu a partir de 5 euros
Reserva de places a info@teatraccio.es, o al 93 353 76 19, indicant nom i nombre de persones
La Sala, c. Conveni, 51

CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA “BARCELONA OBERTURA SPRING FESTIVAL”
20.30 h
Actuació del quartet de metalls Tetra Brass Ensemble, que interpretaran temes de Bernstein, Bruckner,
Bach, Crespo i altres.
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades des de les 20 h. Places molt limitades!
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
JORNADA “PER UN NOU BARRIS ANTIFEIXISTA”
22 h
Concert amb Skatológikos, Lxs Man Project i PD Periférikas. Sopar amb opció vegetariana i vegana
Tots els beneficis aniran destinats a represaliades antifeixistes
Organitza: Antifeixistes Nou Barris
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
FESTA “SOLO VINILOS”
De 22 a 1.30 h
Festa de música electrònica, amb actuació de 3 dj’s que punxaran només en format vinil: Belil (techstep &
jump up), Jorjako (d’n’b & makina) i Acid Future (hardtrance & import)
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
Dissabte 16
JORNADA “PER UNA EDUCACIÓ FEMINISTA A NOU BARRIS”
De 10 a 13.30 h
Espai de reflexió on diferents ponents parlaran sobre aquest tema i es compartiran algunes experiències.
- 10 h Acollida
- 10.10 h Presentació de la Jornada
- 10.15 h Primer bloc: marc teòric. Moderat per Silvia Tellez Casajús. Debat
- 11.30 h Descans. Esmorzar
- 12 h Segon bloc: taula d’experiències. Moderat per Roser Coscojuela Ferrando. Debat
- 13.30 h Cloenda
Més informació i inscripcions a https://assembleagroga9barris.wordpress.com/
Organitza: Assemblea Groga de Nou Barris
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
ST. PATRICK’S DAY
Un any més, la plaça de Can Basté s’omplirà d’activitats per celebrar St. Patrick, la festa més verda de l’any!
- De 10.30 a 14.30 h: cercavila i animació al carrer, música antiga i tradicional a càrrec
d’Introbaveritas, taller de danses celtes medievals, actuació i taller de ball irlandès a càrrec de
Nuala Irish Dancers, i mostra de tallers de Can Basté (ukelele, country i dansa irlandesa)
- De 17 a 20 h: Jam session folk i irlandesa
Organitzen: Nuala Irish Dancers i Centre Cívic Can Basté
Pl. Can Basté
CICLE “URBAN SKETCHING HIVERN PER NOU BARRIS”: LA SEU DEL DISTRICTE
D’11 a 13 h
Vine a dibuixar l´arquitectura d´aquest equipament i els seus voltants plens d’aigua i natura.
Cal portar: llapis o portamines, bolígraf i/o retoladors negres, pinzell i quadernet o llibreta de dibuix.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al 933 585 614
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
Punt de trobada: Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

MILONGA DE TANGO SOLIDÀRIA
D’11 a 13 h
Celebrarem aquesta classe de ball de tango al Castell, a càrrec de Raul Mamone, i també aprofitarem per
fer una recollida d’aliments no peribles, destinats a organitzacions solidàries.
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
BALL DE GENT GRAN
17 h
Ball amb música en directe
Organitza: Associació Gent Gran Vallbona
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8
COL·LOQUI “EL PROCÈS DE DOL: L’ADAPTACIÓ A UNA PÈRDUA”
17.30 h
Parlarem dels processos de dol: què sentim i pensem, com reaccionen i processem una pèrdua, així com de
les manifestacions físiques, emocionals i psicològiques i de quins factors poden afavorir-lo o complicar-lo.
A càrrec de José Luis Miranda, psicòleg sanitari col·legiat
Organitza: La Logia de las Candelas
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
CICLE DE CINEMA “SORORITAT”: PROJECCIÓ DE “¿Y AHORA ADÓNDE VAMOS?”
18 h
La selecció de pel·lícules d’aquest cicle vol ser una petita mostra de com en diferents indrets i èpoques les
dones han unit forces enfront de la societat patriarcal.
“¿Y ahora adónde vamos?” (Nadine Labaki, Líban, 2011): un seguici de dones vestides de negre es dirigeix
al cementiri, sota un sol abrasador, estrenyent contra el seu cos fotos dels seus esposos, pares o fills. Totes
comparteixen el mateix dolor, conseqüència d’una guerra funesta i inútil.
Entrada gratuïta
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
PRESENTACIÓ FOTOGRÀFICA “SETZE BARRIS, MIL CIUTATS: TRINITAT NOVA”
19 h
Presentació de les fotos del barri de Trinitat Nova de l’exposició del Pla de Barris “Setze barris, mil ciutats”
A càrrec de Xavier Ribas
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
CICLE DE MÚSICA CLÀSSICA “BARCELONA OBERTURA SPRING FESTIVAL”
19 h
Actuació del Cor Jove de l’Orfeó Català i l’orquestra i cor de VOZES, que interpretaran peces de Mozart,
Morricone, Holst i cançons tradicionals.
Entrada gratuïta. Demana la teva invitació a http://ow.ly/1XZD30o2AFm o contactant amb el Centre Cívic
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14
ESPAI DE SWING
19 h
Una sessió jam, amb música enllaunada, pels amants del Lindy Hop
Dinamitzada pel professor de ball Xavi Bernal
Entrada oberta i gratuïta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

WAR OF BANDS 2019
21 h
Concurs de bandes juvenils de la Guineueta. La guanyadora actuarà al Simbiruta de la Festa Major del barri.
Participants: Akantoide, Crimson Colt, Cubiks, Komando Pacharán, Psychotropic Swamp i Vizio & Fornizio.
Entrada gratuïta
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
NIT DE LA CANÇÓ D’AUTOR/A “PROSPE CREATIVA”
22 h
Amb les actuacions d’ADLP, Flor de un Día, Clau y David i Lobo López
Preu: 2 €
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
Diumenge 17
CICLE “AIGUART” – RUTA GUIADA “CANVI CLIMÀTIC I ADAPTACIONS”
De 10 a 12 h
Primerament es parlarà sobre el canvi climàtic i els seus efectes a partir dels coneixements previs dels
participants. Tot seguit es realitzarà un itinerari a partir del qual anirem interpretant els efectes esmentats
en el Parc de Collserola, i comentarem possibles impactes que s’hi poden donar en el futur.
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
PASSEJADA “DONES-BARRI”
De 10 a 13.30 h
Guia: Montse Argente Jiménez
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Sortida de la pl. Karl Marx. Arribada a l’Espai Via Favència
BALLADA DE SARDANES
11.30 h
Amb la Cobla Ciutat de Girona
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé
Parc de la Guineueta
GALA SOLIDÀRIA DE CIRC
18 h
Una proposta on Circ i Formació es donen la mà, amb la participació d’alumnes i professors de les Escoles
Infantil i Juvenil de Circ, i d’artistes de circ que estimen l’Ateneu. Els beneficis de la gala seran destinats als
projectes d’intercanvi de les escoles de circ de l’Ateneu.
Preu: 6 €
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Dilluns 18
XERRADA DE SALUT “LA SALUT DEL SÒL PÈLVIC”
9.30 h
Coneix el teu sòl pèlvic, sabràs que el debilita i què pots fer per cuidar-lo en el teu dia a dia.
A càrrec de Lola Carrión, fisioterapeuta / osteòpata
Xerrada gratuïta. Inscripcions al Casal
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior)

SESSIÓ DE RESOLUCIÓ DE DUBTES “HABITATGE COOPERATIU A ROQUETES”
19 h
Convocatòria orientada a persones interessades en un projecte d’habitatge cooperatiu al barri de Roquetes
Organitza: Fundació La Dinamo
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Dimarts 19
12es JORNADES DE DEBAT AMBIENTALS
Del 19 al 21 de març
Organitza: Ass. Mediambiental Grodema
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
EL MARIA CANALS PORTA CUA...
De 10 a 20 h
El Concurs Maria Canals col·loca pianos de cua en diversos espais públics de Barcelona, Catalunya i
Espanya, a disposició de qui els vulgui tocar. En aquest cas, a la plaça Virrei Amat.
Organitzen: Fabra Centre, Fundació Maria Canals
Pl. Virrei Amat
AMB VEU DE DONES: CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
- 19 h Inauguració de l’exposició “Dones de Barcelona. Itineraris històrics”. Amb la participació de
Pitusa (9Barris Acull); Elena Fernández Haguado i Maria Isabel Mateu, veïnes del barri la història de
les quals es va publicar a “Dones de Nou Barris”; i Carmen Martínez (AVV Trinitat Nova)
- Presentació del projecte d’autoocupació per a dones, a càrrec de Lola Cueto, de Som del Barri
- Tastet vegà i sorprenent per a totes, a càrrec de Sana Delícia
- 20 h Cloenda amb lectura teatralitzada, a càrrec del taller d’escriptura “El vici solitari” (Casal
Popular 3 Voltes Rebel)
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
CONFERÈNCIA GRÈCIA: “LES ARRELS DE LA PÀTRIA: IDENTITAT POLÍTICA I POBLES PREROMANS DE LA
PENÍNSULA IBÈRICA”
19 h
En aquesta darrera sessió farem un repàs a la relació de les principals identitats nacionals amb els pobles
antics de la península Ibèrica: ibers, celtes i vascons.
A càrrec de César Sierra, doctor en Història, professor i especialista en Història antiga de Grècia
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Dimecres 20
A MI EM FA FELIÇ...
Activitat matinal
Celebrarem tots junts i juntes el Dia Mundial de la Felicitat. No paris de somriure!
Activitat gratuïta i oberta a totes les edats
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN
De 10.30 a 12.30 h
“Prevenció sobre estafes i furts”
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)

TALLER “UNIVERS INTERNET. CONSTRUINT LA XARXA”
17.30 h
“Construint la xarxa” proposa construir una xarxa de telecomunicacions simulada amb una maqueta sobre
un plànol de la ciutat que permeti conèixer l’estructura real d’Internet des del punt de vista tant de la
infraestructura física com de les implicacions socials i econòmiques.
A càrrec de Rosa Ferrer i Laura Sánchez
Per a nens i nenes de 10 a 13 anys
Entrada lliure. Cal inscripció prèvia
Col·labora: CCCB
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
Dijous 21
TARDA DE TEATRE I MÚSICA
17 h
- Espectacle “¡No hay huevos!”, a càrrec del grup de teatre Canela en Rama, del Casal de Gent Gran
de Vilapicina i la Torre Llobeta
- Animació musical per part del grup de cantaires XIC Can Basté
Aforament limitat
Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
XERRADA “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“Protecció legal a les persones grans”, a càrrec de Jordi Muñoz, advocat
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
CICLE “MÚSICA>BCN” – “MÚSICA CLÀSSICA, TEATRE I HUMOR”
18.30 h
Un concert que ens traslladarà a la Viena de mitjan segle XVIII per apropar-nos, entendre i descobrir les
composicions de l’època tal com es tocaven i vivien pels músics i el públic d’aquell temps. Descobrirem la
relació entre la música instrumental i l’òpera —marcada per la teatralitat i el discurs amagat en les obres—
en l’humor i la comicitat característics de la música d’aquell període.
A càrrec de Trio Capmany: Clara Canimas (fagot), Joan Roca (clarinet) i Pau Roca (oboè)
Entrada gratuïta, aforament limitat
Organitza: Xarxa de Centres Cívics de Barcelona, Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
MÈXIC EN FEMENÍ
19 h
Cançó, contes i poesia des de la perspectiva femenina i reivindicativa, amb aromes de Frida i de tantes
altres dones guerreres.
A càrrec d’Esther Serrano, veu i Iván Briceño, piano
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
XERRADA PROMOSALUT PROSPE: “DONA I SALUT, LA IMPORTÀNCIA DE LA DIFERÈNCIA”
19 h
Xerrada sobre els factors que afecten la salut de les dones, i el desconeixement (i desinterès) de la
medicina de les diferències entre homes i dones.
A càrrec de Margarita Lopez Carrillo, de CAPS
Col·labora: CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris)
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña

FESTIVAL DE TEATRE INDEPENDENT “MUTIS”: “CONXORXA”
19 h
Una història original del dramaturg Guido Dei Matiolli sobre una realitat invisibilitzada, la del dret a morir
dignament. Posterior col·loqui amb professionals sobre morir dignament.
A càrrec de la cia. Magma 2011 – La Serreta
Interpretació en llengua de signes
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
Més informació: http://canverdaguer.com/blog/teatre/722-teatre-conxorxa-col-loqui
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “HIJAS DE NINGÚN DIOS”
19.30 h
Hijas de Ningún Dios és un 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 gravíssim drama.
A càrrec de Núria López Torres
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
Exposicions
“REVÓLVER MÍSTICO PARA RENACER EN LA MATERNIDAD”
Del 15 de març al 27 d’abril. Inauguració el divendres 15 de març, a les 19 h
A través de l’ús de múltiples referents de la cultura popular mexicana, combinant lleugeresa i profunditat,
l’artista reflexiona sobre l’origen que tots tenim en comú en el ventre matern.
A càrrec d’Agustín Santoyo
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
“DONES DE BARCELONA. ITINERARIS HISTÒRICS”
Del 18 de març al 2 d’abril. Inauguració el dimarts 19 de març, a les 19 h
Recull d’imatges de la col·lecció Dona i Moviments Urbans, sota la coordinació de la historiadora Isabel
Segura, que posa de relleu el protagonisme de les dones en la construcció de cada districte de la ciutat.
Projecte dut a terme entre l’Aj. de Barcelona i els diferents Consells de les Dones dels Districtes.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“EL FIL DE LA VIDA”
Del 18 de març al 2 d’abril
Il·lustracions sobre el transcurs vital de l’amor, des de la sembra i el cultiu de l’amor propi fins a la
recol·lecta i a la distribució del què s’ha sembrat amb una mateixa i amb les persones del nostre entorn.
A càrrec d’Eneri Illustrations. Exposició vinculada al Dia Internacional de les Dones
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL GRODEMA”
Del 18 al 29 de març
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
“CAFÈ PER AL FRED”
Del 21 al 30 de març
Alumnes de 2n d’ESO de l’IETN han col·laborat amb Lola, no estás sola en un projecte social i tecnològic,
fabricant làmpades amb materials reciclats i intercanviant-les per productes d’higiene femenina i cafè, per
a la campanya de recollida de l’associació. Moments d’aprenentatge, reflexió i creixement personal.
Organitzen: Institut Escola Trinitat Nova i ass. Lola, no estás sola
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña

“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
“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
“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
“LA CARBASSA, LA POMA I EL PÈSOL, TRES VEGETALS... MOLT FEMENINS!”
Fins al 28 de març
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
“SÍMBOLS I COLORS DE VIDA”
Fins 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”
Fins al 18 d’abril
Exposició fotogràfica a càrrec de Pili Escamilla Garcia
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Seu de l’Arxiu Històric, Via Favència, 288 A
“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
“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

“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
“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

“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
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

