
Activitats del 29 de març al 4 d’abril 
NOU BARRIS
 
Divendres 29 
 
BALL MENSUAL 
De 16.30 a 19.30 h  
Preu: 2,5 € 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
FESTIVAL D’ART I VIDEOJOCS “ZONA GAMING” 
17 h 
La biblioteca s’omplirà de música i color amb tallers per a totes les edats, disfresses, concursos de ball, 
karaoke, torneig de Minecraft i molt més! 
Consulta tots els tallers i activitats a http://ow.ly/gUkM30oeqeR  
Organitzen: Biblioteca Zona Nord, Ars Games i Ass. Cultural Bitlab. Col·labora: Pla de Barris Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CLOENDA DEL PROJECTE “FEMINISME, FANZINES I ART MURAL” 
17.30 h 
Ruta pels graffitis realitzats per adolescents i joves de la Zona Nord, junt amb els aritstes TWEENMUZIEN, 
Elisa Capdevila i Emak i Leim, al Centre Obert de Torre Baró, la plaça Verda de Ciutat Meridiana i el Casal de 
Barri de Vallbona. Es tracta de murals envers la igualtat de gènere i la prevenció de les violències 
masclistes. Al final hi haurà una projecció sobre la seva confecció i un petit pica-pica. 
Organitza: Taula Amb Veu de Dona, Pla de Barris Zona Nord 
Punt d’inici: c. Sant Quirze Safaja, 3 (al costat de la parròquia de Santa Bernadeta)  
 
ESPECTACLE DE TITELLES “EL FAUNE, EL DRAC I EL DIMONI” 
18.30 h 
Un conte per a tots els públics a l’entorn de tres figures de l’imaginari popular i la mitologia mediterrània. 
A càrrec d’Eudald Ferré 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes, Ass. Titellaire de Roquetes, Centre Ton i Guida 
Pl. dels Titellaires 
 
CONCERT: “ROSA SÁNCHEZ” 
19 h 
Un recorregut per la música de Llatinoamèrica de la mà d’aquesta gran cantant de Costa Rica, resident a 
Barcelona des de fa molts anys.  
A càrrec de Rosa Sánchez (veu, jarana i bombo legüero) i Héctor Serrano (veus, jarana i guitarra) 
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “HARRY WALKER: LLUITA OBRERA, VICTÒRIA VEÏNAL”  
19.30 h 
La fàbrica Harry Walker, que ocupava el solar de la plaça actual, va ser l’escenari d’una històrica vaga de 
dos mesos l’any 1970, durant la qual els treballadors i treballadores es van alçar contra els sous miserables 
i les males condicions de treball. Posteriorment, quan l’empresa va marxar del barri, el veïnat es va 
organitzar per defensar el solar de l’especulació i reclamar els equipaments que necessitava el barri.  
A càrrec de la Comissió del Centenari de la Prosperitat 1919 – 2019 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 

http://ow.ly/gUkM30oeqeR


JAM SESSION 
22 h 
Organitza: La Cuarta 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
CONCERT “EL GENERADOR” 
22.30 h 
Rock alternatiu amb els grups Keloidrop i Red Neuron  
Entrada gratuïta. Més informació: http://ow.ly/ufgt30oes98  
Organitza: El Generador Nou Barris 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 30 
 
JORNADES “LOLA, NO ESTÁS SOLA”  

- De 9.30 a 13.30 h Jornada de treball sobre el tema “Quines solucions podem aportar al 
sensellarisme femení?” (INSCRIPCIONS TANCADES) 

- 13.30 h Vermutsical amb actuació de La Coctelera Negra 
- 17.30 h Passi del curt “Com és ser dona i viure al carrer?”, i col·loqui amb les seves autores 
- 19 h Clausura de l’exposició “Cafè per al fred”, amb interpretació d’un monòleg 
- 21 h Nit de concerts conduïda per Trans Torners, amb les actuacions d’Akelarre, Monique Makon & 

The Soul Titoo's, DJ Marikarmen Free i PD Periférikas 
Organitza: Ass. Lola, No Estás Sola 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
EL MERCAT IMPORTA! 

- De 10 a 18 h Mercat de pagès, artesà i de segona mà 
- De 10 a 14 h Mostra d’entitats 
- 11.30 h Espectacle de titelles a càrrec de Tea3tte 
- De 12 a 13.30 h Espai Àgora: el barri debat. “El patrimoni i la identitat popular” 
- De 13.30 a 14.30 h Vermut musical, amb l’actuació de XeRoots 
- De 14.30 a 18 h Dinar popular (fideuà de peix, opció vegana) i sessió de PDs Langostinas Purpurina 

Organitza: Ateneu la Bòbila, entitats de Porta 
Davant l’Institut Valldemossa, c. Pintor Alsamora amb av. Rio de Janeiro 
 
JORNADA PARTICIPATIVA “FEM CASAL? SOM LA TRINI, SOMLAPERA!” 
De 10 a 13 h 
Jornada oberta a entitats, veïnes, veïns. Coneixes el casal? Què vols que sigui el casal? Què t’agradaria 
trobar-hi? Què voldries fer-hi? Vine a dir la teva! El Casal és de tothom i el fem entre tothom! 
Organitza: Taula Oberta Trinitat Nova, Grup Motor del Casal de Barri de Trinitat Nova -  SomLaPera 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
ELS CASALS SORTIM AL CARRER! 
11 h 
Esmorzar amb pa i xocolata i activitats esportives. Cloenda amb masterclass de ball 
Organitzen: Casals Infantils de Vallbona, Ciutat Meridiana i Trinitat Nova 
Pl. Primer de Maig 
 
DISSABTES INFANTILS 
12 h  
Contacontes “Les princeses també es tiren pets”, a càrrec de Clara Algaba 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 

http://ow.ly/ufgt30oes98


VERMUT MUSICAL 
13 h 
Actuació de Nano Radice: ha format part de bandes de rock, grunge, funk i pop. Presenta el seu projecte 
elèctric “En expansión”, amb 11 cançons pròpies. El seu repertori també inclou versions.  
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
ACTIVITATS “L’HORA DEL PLANETA” 
De 17 a 21.30 h 
Campanya anual de WWF per la conservació del planeta, sotmès a una degradació sense precedents.  
A la plaça de Can Basté hi trobareu activitats per a totes les edats: música, actuació de l’ass. Star Wars 
Catalunya, photocall, presentació de llibres, xocolatada, concurs de dibuix i tallers infantils... I de 20.30 a 
21.30 h, Can Basté i l’entorn se sumarà a l’apagada de llums simbòlica, encenent espelmes a la plaça. 
Organitza: WWF Barcelona  
Pl. Can Basté 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Ball amb música en directe 
Organitza: Associació Gent Gran Vallbona 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
CICLE DE CINEMA “SORORITAT”: PROJECCIÓ DE “SUFRAGISTES” 
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. 
“Sufragistes” (Sarah Gavron, Regne Unit, 2015): el moviment sufragista va néixer a Anglaterra poc abans de 
la Primera Guerra Mundial. La majoria de les sufragistes no procedien de les classes altes, sinó que eren 
obreres que veien impotents com les seves pacífiques protestes no servien per a res. 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
DISSABTES FAMILIARS – DIA INTERNACIONAL DE LA NARRACIÓ ORAL 
18 h 
“Tarda de contes”: per als més petits de la casa, contes i cançons per divertir-nos en família. 
A càrrec de Las Lindas 
Activitat familiar per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PROJECCIÓ “SICÍLIA” 
18 h 
Un viatge per un país tan proper i a la vegada tan desconegut. Platges i paisatges mediterranis i un cop 
d´ull a la cultura local. 
A càrrec d’Olga Garcia 
Organitza: Grup de viatges i fotografia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
MAHADEVA PREPARTY 
De 18 a 2 h 
Festa de música electrònica. Sessions de goa i psytrance a càrrec de sis dj’s 
Organitzen: col·lectius Brahma i Fractalkaos 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 



EXHIBICIÓ DEL CENTRO CULTURAL ANDALUZ Y ARTÍSTICO MANUEL DE FALLA 
19 h 
Exhibició de dansa i música regional a càrrec de l’entitat C.C.A.A. Manuel de Falla 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
ACTE FINAL DE “FEM IRÍDIA JUNTES” + CONCERT 
Irídia és una associació que treballa a Catalunya per a la defensa dels drets humans, principalment civils i 
polítics. Realitzarem l’acte final de la campanya #FemIrídiaJuntes 

- 19 h Taula rodona amb Carla Vall (coordinadora àrea de gènere d'Irídia), Leisy Alfaro Orraca 
(germana de Lewys, mort a Brians 1), José Masilla (antropòleg urbà) i Carmen Juares (activista pels 
drets de les dones migrants). Gratuïta 

-  22.30 h Concert amb Adala & The Same Song Band (reggae), Karamba (salsa, boogaloo, hip hop) i 
Sonikgroove (electro cumbia, afro house). Preu: 10 € 

Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 31 
 
RUTES PER COLLSEROLA: “VORA DEL RIU BESÓS” 
De 9.30 a 13.30 h 
Dificultat moderada (8 km). Cal portar esmorzar, calçat de muntanya, roba d’abric i aigua.  
Activitat gratuïta, amb inscripció obligatòria a arxiuhistoric@yahoo.es 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Punt de sortida: estació de metro Baró de Viver (L1). Tornada: estació de metro Torre Baró (L11) 
 
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 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la Cobla Maricel 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
CONCERT DEL GRUP “VOZES” 
12 h 
A càrrec dels nens i nenes del projecte ‘Vozes’ del barri de la Trinitat Nova  
Entrada gratuïta 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
DIUMENGE EN TRIBU 
12 h 
Programacions per a totes les edats i tipus de tribus, grups i famílies possibles. La companyia Ortiga ens 
presenta “Kumulunimbu”, un espectacle de titelles que ens parla de l’amistat entre una nena i un núvol, i 
que parla sobre la valentia, la injustícia, les migracions i la permanent esperança dels seus protagonistes 
(aforament limitat). I després, concert amb Lady Bird. Menús a preus populars. 
Més informació i reserves per Kumulunimbu i el dinar a http://ow.ly/kDSf30oevR1  
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 

mailto:arxiuhistoric@yahoo.es
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Dilluns 1 
 
CINEFÒRUM 
16.30 h 
Cicle “Teatre de Zarzuela”. Pel·lícula a definir, i tertúlia posterior 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38  
 
CINEFÒRUM 
17 h 
Projecció d’”El discurso del rey” (Tom Hooper, 2010) i debat posterior 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN 
18 h 
Xerrada “Autoestima i autodependència”  
A càrrec de Concepció Poch 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
REUNIÓ OBERTA PER CREAR UN GRUP EXCURSIONISTA 
19 h 
T'agradaria formar part d'un grup excursionista de la Prosperitat? Vine a informar-te a la reunió. 
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dimarts 2 
 
TALLER DE DESCOBERTA “LES LLETRES” 
18 h  
Sessió especial del Taller de Lectura. Taller al voltant del llibre “Abecedari amagat”, d’Imma Plà (Imapla). 
Quan les lletres parlen sense la paraula. La forma de la lletra com a forma abstracta per imaginar.  
A càrrec d’Imma Plà 
Adreçat a nens i nenes de més de 7 anys. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONTACONTES “CONTES A LA MÀ” 
18 h 
A càrrec d’Umpalumpa 
Adreçat a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Biblioteca de Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
Dimecres 3 
 
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 
 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


ESCOLA DE SALUT PER A LA GENT GRAN 
De 10.30 a 12.30 h 
“Prevenció i autoprotecció d’incendis” 
Inscripcions: CAP Guineueta, comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat  o 675 21 39 96 
Espai Salut Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta) 
 
FES-TE GRAN A VERDUN 
De 17 a 19 h  
“Alimentació saludable”, a càrrec de CAP Rio de Janeiro i ASPB 
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 
 
TALLER “UNIVERS INTERNET: L’IMPACTE ECOLÒGIC D’INTERNET” 
17.30 h 
Es planteja l’exercici de calcular l’impacte ecològic de dos processos homòlegs –enviar un correu electrònic 
i una carta per correu postal- amb l’objectiu de prendre’n consciència i conèixer mesures per minimitzar-lo. 
A càrrec de Rosa Ferrer i Laura Sánchez 
Entrada lliure. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TRINITÚ FEST: XERRADA “DONES I VIDEOJOCS” AMB BLISSY 
18 h 
Sessions amb youtubers rellevants, on podràs preguntar, descobrir i aprendre de la seva experiència. 
A càrrec de Blissy. Dinamitzat per Roc Massaguer (Outconsumer) 
Organitza: Pla de Barris de Trinitat Nova 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
Dijous 4 
 
XERRADA “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Autoestima i creixement personal”, a càrrec de José Luis Buenache, formador en el tercer sector 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
SAC DE RONDALLES: “EL FAR DE LA FI DEL MÓN” 
18 h 
Contes en la parla de Tarragona. A càrrec d’Agustí Farré Sanfeliu 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE “MÚSICA>BCN” – “EL BATEC DE LES MÚSIQUES DEL MÓN” 
18.30 h 
Un recorregut d’Irlanda a les músiques de l’est, d’Euskadi al Quebec, d’Amèrica del Sud a Mèxic fins 
retornar a la música de casa nostra. Un concert en què descobrirem la sonoritat i la riquesa tímbrica d’un 
bon reguitzell d’instruments tradicionals a través del ritme bategant i singular de les músiques del món. 
A càrrec de Mercè Morera (acordió diatònic, podorrítmia, culleres, pandereta i veu) i Marc Riera (flabiols i 
tamborinos, flauta de tres forats i tamborino de cordes i fagots històrics) 
Entrada gratuïta, aforament limitat  
Organitza: Xarxa de Centres Cívics de Barcelona en col·laboració amb ESMUC 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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CONFERÈNCIA EGIPTE: “AMARNA, L’HORITZÓ D’ATON” 
19 h 
Durant el regnat del faraó Akhenaton, casat amb la bella Nefertiti, aquest va revolucionar tots els aspectes 
de la vida faraònica. La nova capital que va fundar, Tell el-Amarna, ens desvetllarà els seus misteris. 
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 
 
“DE LA PASSIÓ A LA REALITAT” 
De l’1 d’abril al 4 de maig. Inauguració: el 4 d’abril, a les 19 h 
Un recull d’històries curtes de còmic, on l’autor intenta transmetre les seves grans influències, anar 
provant tècniques noves i barrejar els seus gèneres preferits: els superherois i el gènere negre. 
A càrrec d’ Héctor Márquez  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
  
“LAURA ENDY” 
De l’1 d’abril al 4 de maig. Inauguració el 13 d’abril, a les 18 h 
En aquesta exposició, l’artista Laura Garcia exposarà part de les il·lustracions i pàgines de còmic, inclosos 
els esbossos del còmic en què està treballant actualment, que publicarà Jumbo Press  
A càrrec de Laura Endy 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“EN PRIMERA PERSONA: DONES EN EL CÒMIC” 
De l’1 d’abril al 4 de maig  
A través dels dibuixos es busca visibilitzar la figura femenina que durant anys, en la trajectòria del còmic, 
ha estat en segon pla i com a personatge secundari. Aquí és representada com una heroïna. 
A càrrec de Pilar González 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“RIMES DE BARRI” 
De l’1 al 30 d’abril  
Exposició de poemes i relats breus d’autor dels barris de Trinitat Nova i Roquetes 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
“TEMPS ERA TEMPS A NOU BARRIS” 
Del 3 al 30 d’abril 
Fotografies a càrrec de José Fuentes Hurtado 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
“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 



“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 
 
“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 
 
“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  
 
“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 
 
“TRES TRES TRES” 
Fins al 13 d’abril 
Fotografies que reflecteixen la vida de tres germans amb autisme, en el pas dels 17 als 18 anys. 
A càrrec de José Antonio de Lamadrid 
Cedida per Can Basté i TASC 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
  
 
 
 



“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  
 
“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 
 
“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 
 
XXIV CONCURS DE DIBUIXOS INFANTILS DE SANT JORDI 
Com cada any, el centre cívic organitza el tradicional concurs de dibuixos infantils. Anima els petits i les 
petites de casa perquè portin el seu dibuix!  
Hi ha dues categories: de 3 a 5 anys (temàtica lliure). De 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys: Sant Jordi i la ciència 
Un dibuix per infant en DIN A4. Recollida fins al 25 d’abril al Centre Cívic 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
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 
 
 

http://ow.ly/A90F30n3yAW
mailto:difusio@casalprospe.org
https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-2019
http://canverdaguer.com/images/2019/Bases-20-Concurs-Comic-NB-2019_final.pdf


Altres activitats 
 
XXI INTERCANVI DE LLIBRES 
De l’1 al 27 d’abril 
Podeu portar aquells llibres que vulgueu canviar en horari de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 16 a 
21 h. Els dissabtes de 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h. Porta un llibre que ja t’hagis llegit i agafa’n un altre! 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 


