
Activitats del 22 al 28 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 22 
 
BALL POPULAR 
De 16.30 a 19.30 h 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “HOTEL EXPLOTACIÓN: LAS KELLYS” 
18 h 
Dirigit per Georgina Cisquella, el documental mostra el procés d’apoderament i organització del col·lectiu 
de les Kellys per lluitar pels seus drets laborals. 
Entrada lliure. No cal inscripció prèvia 
Organitza: Amb Veu de Dona 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
DIVENDRES AMATEURS: CONCERT DE PRIMAVERA 
19 h 
Trobada de corals  
A càrrec de les corals del Centre Cívic Torre Llobeta: Cantem, DoDeDones i Kalyna 
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
DIA MUNDIAL DE LA POESIA: “VERSOS DE CARNE (QUE POR MIEDO ESCONDEMOS)”  
19.30 h 
Un viatge cap a la vulnerabilitat i la crítica, lloc comú per a la música i la paraula des d’on repensar el món (i 
els cossos) que habitem. Versos i carn; poesia íntima i música per sentir. 
A càrrec d’Alba Luz (lletres), Jaime Muñiz i Raúl Jiménez (música) 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CIRC: ESPECTACLE “EL MEU NOM ÉS HOR” 
20 h 
Un espectacle de circ contemporani on a través del cos, acrobàcies de risc, titelles inacabats, objectes, 
surrealisme i un inquietant joc de llums i ombres dirigit amb un luminòfon, dos artistes de circ expliquen 
una història basada en fets reals: un viatge a una cova desconeguda farcit d’humor àcid i d’imatges belles i 
sinistres que colpegen directament l’inconscient de l’espectador. 
A càrrec de la cia. Psirc 
Preu: 8 € 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
BATALLA DE BANDES “GÈ GANGSTÈ” 
20 h 
Segona jornada, amb Kid Tunero i Furi Helium 
Entrada gratuïta 
Organitza: Trinkejo 
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16 
 
 



CONCERT “Xè ANIVERSARI DE L’ESCOLA DE BLUES” 
22 h 
Jam Session plena de sorpreses per celebrar la dècada de vida compartint la música! 
A càrrec dels alumnes i exalumnes de l’Escola-Taller de Blues de Barcelona 
Preu: 2 € 
Organitza: Ass. Capibola Blues 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
NIT DE GOSSADA VOL. III 
22 h 
Reggaeton feminista a càrrec de PD Stal i PD Mounes 
Entrada gratuïta 
Organitza: BarTolo Guineueta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT “PRIMAVERA FEST” 

- 22.30 h Hijas de la Coñotierra (concert acústic - performance) 
- 23.45 h Renato al Aparato (estrena amb banda) 

Entrada gratuïta 
Organitza: La Cuarta 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Dissabte 23 
 
CLOENDA “XARXA AIGUA, EDUCACIÓ I COMUNITAT (XAEC)” + FESTA DE L’AIGUA 
De 9 a 14 h 
Presentació de diferents programes educatius i, a les 12 h, desplaçament en autocar cap al C.C. Convent de 
Sant Agustí, per gaudir de les activitats de la Festa de l’Aigua, dins el Cicle Aiguart. 
Activitat gratuïta 
Més informació, horaris i inscripcions al web http://www.aiguaieducacio.cat/barcelona-23-03-19/  
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
FESTA DE LA PRIMAVERA 

- 10 h Mercat de segona mà 
- 11 h Jocs diversos. Suma’t a la campanya de civisme 
- 12 h Taller de circ, a càrrec de l’ass. Tub d’Assaig 
- 14 h Fideuà amb acompanyament. Preu: 4 € 
- 15 h Disco mòbil 
- 19.30 h Espectacle de circ “Flou Papagayo” al Centre Cívic Zona Nord (Barcelona Districte Cultural) 

Organitzen: entitats de Ciutat Meridiana 
Zona Esportiva de Ciutat Meridiana (antic camp de futbol) 
 
2a CALÇOTADA POPULAR DE PORTA 
De 12 a 18 h 

- De 12.30 a 14.30 h Vermut amb pica-pica i debat sobre el futur dels solars de Maladeta 
- De 14.30 a 16 h Calçotada popular (10 calçots + 1 botifarra (amb opció vegana) + pa + vi/aigua) 
- De 16 a 18 h Concerts de sobretaula, amb Remolatxa i Mateòlika 

Preu dinar: 10 €. Reserva el teu ticket a aavv.porta@gmail.com, o presencialment a l’Ateneu la Bòbila 
Organitza: AVV Porta 
Solars del carrer Maladeta 
 
 

http://www.aiguaieducacio.cat/barcelona-23-03-19/
mailto:aavv.porta@gmail.com


XERRADA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “AMORS SENSE CASA. POESIA LGBTQ CATALANA” 
12 h 
Antologia on Sebastià Portell i altres autors (Ian Bermúdez, Manuel Forcano, Maria Antònia Massanet, Bel 
Olid i Sebastià Alzamora) ofereixen un recorregut no normatiu per la poesia catalana dels últims cent anys. 
A càrrec dels autors Ian Bermúdez i Sebastià Portell 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
VERMUTSICAL  
13 h 
Actuació d’Ariadna’s Myth: duo acústic que versiona temes soul, pop i rock, des dels 70 fins a l’actualitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
VERMUT MUSICAL 
13 h 
Actuació de David Macule: “Si vols escoltar una mica de pop, i si t’agrada Ed Sheeran, vine al meu concert!” 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
XERRADA-COL·LOQUI “LA MENSTRUACIÓ. EL TABÚ DEL SEGLE XXI” 
17 h 
Per començar, xerrada introductòria amb ponències de professionals de la salut especialitzades en el tema. 
A continuació es donarà la paraula a dones que participen en els programes de l’ass. “Lola, no estàs sola” 
perquè ens expliquin la seva experiència amb la menstruació i com es viu sense els recursos necessaris.  
Organitzen: Joventut Obrera Cristiana i ass. Lola, no estás sola 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Ball amb música en directe 
Organitza: ass. Gent Gran Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
EN FAMÍLIA: “CREA EL TEU PUNT DE LLIBRE!” 
17.30 h 
Quina millor manera de preparar-se per Sant Jordi que poder crear el teu punt de llibre? Un treball manual 
que ben segur acompanyarà els infants molt de temps! 
A càrrec d’Amàlia Rivero  
Activitat gratuïta. Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA-COL·LOQUI “VIOLÈNCIA SEXUAL, L’ABORDATGE DES DE DIFERENTS DISCIPLINES: EL DRET, LA 
PSICOLOGIA, L’ASSOCIACIONISME I LES PERSONES SUPERVIVENTS” 
18 h 
Amb la participació d’Ester García López i Mario Guerrero Urquiza, co-fundadors d'Astrea; Montserrat 
Bravo Correa, psicòloga forense del Departament de Justícia i professora de la Universitat de Girona; Mª 
Rosa Micás Estalayo, voluntària d’ACVD; i testimoni audiovisual d'una dona que ha patit violència sexual, 
sobre vivència del procés i perspectiva de les instàncies per les que ha passat. 
Modera: Anna Navarrete, psicòloga voluntària d'ACVD. 
Organitza: Acció Contra la Violència Domèstica (ACVD) 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 
 



RE-CARNAVAL! 
18 h 
Activitat en motiu del Dia Mundial de l’Aigua. Música, ball i animacions. Una divertida tarda amb els nens i 
nenes que vinguin disfressats; si no portes disfressa, t'ajudem a fer-la! A càrrec de Laura&Lauri 
Després del ball hi haurà xocolatada gratuïta pels menuts i pels adults a 1 € 
Per a infants de 6 a 12 anys. Inscripcions fins al 22 de març 
Amb la col·laboració de l'Associació de Veïns i Veïnes de Torre Llobeta i Vilapicina 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
DIA MUNDIAL DEL TEATRE: “MALA LLET” 
19 h 
Dos amics es disposen a viure una altra nit plena de sexe, alcohol i disbauxa. La mort inesperada d’un 
visitant també inesperat, però, farà que el destÍ acabi imposant la seva llei. 
A càrrec de Companyia De Teatre Tr@mpa 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
9è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ “HERMANDAD ECUATORIANA” 
19 h 
Amb música llatina, ball, i menjar tradicional de l’Equador  
Entrada: 5 € 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CIRC: “FLOU PAPAGAYO” 
19.30 h 
Girant una vegada i una altra en aquest món circular que sempre és una pista de circ, tres personatges que 
es persegueixen un una cursa absurda on les verticals més complicades ballen dolces melodies, els 
equilibris no ens fan desequilibrats, la fantasia viatja en patins i la imaginació s’enlaira amb el cap enrere. 
A càrrec de Mumusic Circus. Durada: 50 minuts. Públic familiar 
Entrada gratuïta. Més informació i reserva d’entrades a http://ow.ly/lDjx30o8BOS  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
VII MARATÓ DE CONTES DE NOU BARRIS – DIA INTERNACIONAL DE LA NARRACIÓ ORAL 
20.30 h 
“Històries sense vergonya”: aprofitarem que ja és fosc per explicar històries que ens faran treure els colors. 
D'amor, de sexe, de comportaments estranys... relats potser una mica sòrdids però força gamberros. 
Narradores convidades: Julia Pérez, Merche 8a, Susana Tornero, Monika Klose i Isabela Mendez 
Entrada gratuïta 
Organitza: Las Lindas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
LOKAL DE RISC 
22 h 
Torna el cabaret sense filtres de l’Ateneu, l’escenari obert a l’experimentació. Números de 10 minuts de 
totes les disciplines possibles, i algunes d’impossibles.  
En aquesta edició comptarem amb: Jesús N.Espinosa (acrobàcia i moviment), Yldor Llach (bicicleta 
artística), Moñeka + Vaques (deriva humorística Fugatta a Rídere), Kari Panska (hula hop), Alice Binando 
(corda aèria), Aurora Caja (moviment acrobàtic, equilibris) i Uta Circ (trapezi doble) 
Taquilla inversa. La taquilla la destinarem al col·lectiu Ex-Menas, associació impulsada per joves d'origen 
estranger que han passat per centres de menors. 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 

http://ow.ly/lDjx30o8BOS


Diumenge 24 
 
16è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN MUNDIAL 

- 12 h Espectacle de circ “Date una huerta”, a càrrec de Rufi 
- 13 h Les sopes amb els combos de l’Escola de Blues 

Organitzen: Xarxa Nou Barris Acull i XIC 9Barris  
Marquesina de la Via Júlia 
 
Dilluns 25 
 
TARDA DE CINEMA 
16.15 h 
Inauguració de les tardes de cinema al casal, amb la pel·lícula “Campeones” (duració: 120 minuts) 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
CONFERÈNCIA “LES PENSIONS: D’ON VENIM, ON SOM, ON ANEM” 
17 h 
Dins el cicle de conferències “Drets de la gent gran” 
A càrrec d’Antonio Castan (Marea Pensionista), i Ramon Franquesa, professor d’Economia Mundial a la UB  
Organitzen: Comissió de Drets, Consell de Gent Gran Nou Barris 
Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
ESPAI SALUT 
17 h 
Taller “Conteteràpia”, a càrrec de Mar Val 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
UN TE A LA MENTA AMB... SALWA EL GHARBI 
18.30 h 
En el marc del programa socioeducatiu que la UB desenvolupa des del 2014 a Torre Baró. La convidada és 
Salwa El Gharbi, diputada al Parlament i presidenta de Tamettut – Associació de Dones Amazigues. Després 
de la seva intervenció, trobada distesa amb te i pastes que preparen les veïnes del barri. 
Organitzen: Fundació Solidaritat UB i Biblioteca Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 26 
 
ESCOLA DE SALUT 
10.30 h 
Xerrada “Productes de suport”, a càrrec de Creu Roja 
Activitat gratuïta. Inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38  
 
TALLER RECERCA DE FEINA “VINE AMB NOSALTRES A FER EL TEU CURRÍCULUM I LA CARTA” 
11 h  
En aquest taller pràctic t’ajudarem a redactar el currículum, a destacar el més important de la teva 
trajectòria formativa i laboral, a fer-lo més atractiu i a donar importància a les teves competències clau. 
A càrrec d’Ari Vigueras 
Per a joves de 16 a 29 anys. Cal inscripció prèvia al web http://ow.ly/5ChA30o8Dnn  
Organitza: PIJ Nou Barris 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 

http://www.tamettut.cat/
http://ow.ly/5ChA30o8Dnn


BIBLIOLAB: GENT GRAN DE LA ZONA GAMING 
18 h 
Intercanvi de coneixements i experiències tecnològiques entre el públic adolescent de la Zona Gaming i el 
de l’Espai Gent Gran. 
A càrrec de Laura Sánchez i Miquel Galve. Col·labora: Ars Games 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SAC DE RONDALLES: 20.000 LLEGÜES DE VIATGE SUBMARÍ 
18 h 
Un viatge en 3D pel fons del mar! Celebrem 150 anys de la novel·la revivint l’aventura escrita per Verne 
A càrrec d’Albert Estengre 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
CONFERÈNCIA “L’URBANISME AL BARRI” 
19 h 
Descobrirem quines son les afectacions actuals que tenim, i com es realitza un procés de desafectació 
urbanística a partir de l’exemple del passatge de Santa Eulàlia 
A càrrec de Jordi Sánchez 
Organitza: Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dimecres 27 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari guiat pels voltants del castell que, mitjançant una aplicació digital pròpia, permet adquirir 
coneixements sobre medi ambient i sostenibilitat d’una manera divertida i original.  
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: “SESSIÓ INTERGENERACIONAL” 
De 10.30 a 12.30 h 
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) 
 
CICLE PER A LA GENT GRAN “FES-TE GRAN A VERDUN” 
De 17 a 19 h  
“Com podem prevenir les estafes i furts?”, a càrrec dels Mossos d’Esquadra 
Més informació: info@pcverdum.org o presencialment al Pla Comunitari de Verdum  
Organitza: Taula Comunitària de Gent Gran “Ser gran a Verdum”, en el marc del Pla Comunitari de Verdum 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CINEMA PETIT CINECLUB: “LES AVENTURES DEL PETIT TALP” 
17.30 h 
Durada: 40 minuts. Públic familiar. El petit talp és el personatge més famós de l’animador txec Zdeněk 
Miler (1921-2011), una criatura que a mitja dècada dels 50 va triomfar al cinema. Se’n van arribar a 
enregistrar prop de mig centenar d’aventures. En aquesta cinta d’animació en recollim només algunes. 
Entrada gratuïta. Més informació i reserva d’entrades a http://ow.ly/ozA830o8ErA  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat
mailto:info@pcverdum.org
http://ow.ly/ozA830o8ErA


RACÓ VERD – TALLER “FEM SABÓ NATURAL, PER AL COS I PER LA RENTADORA!” 
18 h 
Taller de sabó amb oli domèstic, a càrrec de Justa Villanueva 
Activitat gratuïta. Places limitades, reserva la teva trucant al 677 40 81 54 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
LA TIRA DE CONTES 
18 h 
Sessions on rescatem contes amagats als prestatges de la sala infantil i que sovint passen desapercebuts i 
els descobrim per a tothom que vulgui venir a escoltar-los. A càrrec de Montse Pozo i Isabel Resina 
Adreçat a famílies amb nens i nenes de més de 4 anys 
Biblioteca de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
+BIENNAL “CIUTAT I CIÈNCIA” – CONFERÈNCIA “IDENTITAT DE GÈNERE I IMPLICACIONS EN LA CIÈNCIA” 
19 h 
Abordarem en aquesta xerrada el concepte d’identitat de gènere i les implicacions que pot tenir en la 
construcció d’una ciència més inclusiva. 
A càrrec de Sara Lugo, doctora del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) de la UAB. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ TALLER DE DIBUIX “URBAN SKETCHING” 
19 h 
Aquesta tècnica de dibuix urbà és l'art de capturar el moment a través del dibuix. Un quadern i llapis de 
colors poden ser tot el que necessites per expressar allò que veus al teu entorn. 
A càrrec de Lapin 
Organitza: Pla de Barris de Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dijous 28 
 
VISITA GUIADA A LA DEPURADORA DE GAVÀ 
8.45 h 
Ens traslladarem en autocar fins a la Depuradora de Gavà, a la plana agrícola del Delta del Llobregat, la 3a 
zona humida més important de Catalunya. Un itinerari per la instal·lació on podreu veure els diferents 
tractaments als quals se sotmeten les aigües residuals metropolitanes abans de ser retornades al medi. 
Cal fer reserva prèvia al correu castell_torrebaro@bcn.cat o bé per whatsapp (664044079). 
També al al 93 463 77 71 de 9:30 a 15 h, o enviant un mail a casadelaigua@scea.cat 
Organitzen: Castell de Torre Baró, Casa de l’Aigua de Trinitat Nova i Aula Ambiental Sagrada Família 
Punt de trobada: Aula Ambiental Sagrada Família, c. Lepant, 281 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari per conèixer el paper dels rius i les infraestructures implicades en el proveïment d’aigua a la ciutat. 
Descobrirem la Casa de l’Aigua i altres racons d’interès històric tot gaudint de vistes excepcionals. 
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 
 
CINEFÒRUM  
16.30 h 
Projecció de “La Mari”, una història sobre migracions ambientada als barris de Verdun i Roquetes dels 70. 
Organitza: Pla Comunitari de Verdum 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:casadelaigua@scea.cat
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XERRADA “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Consells i hàbits saludables per prevenir l’artrosi i l’osteoporosi”, a càrrec de Mònica Civit, infermera 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17 a 19 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 
 
CONTES A LA MÀ: LA PRIMAVERA 
18 h 
A càrrec d’Anna Casals 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Places limitades per ordre d’arribada. Podeu recollir entrada el mateix dia de l’activitat, a partir de les 16 h 
Biblioteca Vilapicina i La Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CONFERÈNCIA “HISTÒRIA DE LA MÚSICA CLÀSSICA: LA MÚSICA CLÀSSICA VIENESA” 
19 h 
A través de Haydn i de Mozart, es farà un recorregut per les característiques i les formes musicals 
del classicisme vienès. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, component del grup Remor de Mar i professor de tallers de música.  
Cicle dirigit a persones a qui agradi la música clàssica, encara que no tinguin coneixements musicals. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES DE DOCS BARCELONA: “BOBBI JENE” 
19 h 
Direcció: Elvira Lind. Dinamarca, 2017 
Després de 10 anys d’èxit i fama a Israel, la prestigiosa ballarina de 30 anys Bobbi Jene pren la difícil decisió 
de tornar als Estats Units, Una història d’amor que reflecteix els dilemes i les inevitables conseqüències de 
l’ambició. La lluita d’una dona per ser independent, que intenta triomfar al competitiu món de la dansa. 
Organitza: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta 
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 Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“TRES TRES TRES” 
Del 25 de març al 13 d’abril 
Fotografies de Jose Antonio de Lamadrid 
Cedida per Can Basté i TASC 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Elvira%20Lind


“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  
 
“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 
 
“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 
 
“LA CARBASSA, LA POMA I EL PÈSOL, TRES VEGETALS... MOLT FEMENINS!” 
Fins al 28 de març 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis  
 
“REVÓLVER MÍSTICO PARA RENACER EN LA MATERNIDAD” 
Fins al 27 d’abril 
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” 
Fins al 2 d’abril 
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” 
Fins 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” 
Fins al 29 de març 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“CAFÈ PER AL FRED” 
Fins 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 
 
“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 
 
“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  
 
“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 
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