
Activitats del 19 al 25 d’abril 
NOU BARRIS
 
Dissabte 20 
 
SANT JORDI AL CASTELL: TALLER FAMILIAR “LA ROSA I EL PUNT DE LLIBRE” 
D’11 a 13 h 
Gaudirem del dia del llibre i la rosa, tot fent un taller de manualitats al castell per fer els nostres propis 
punts de llibres i roses de Sant Jordi. No t’ho perdis! 
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 
 
Dimarts 23 
 
FIRA DE SANT JORDI 
Tot el dia 
Parades de roses i llibres 
Marquesina de Via Júlia  
 
PER SANT JORDI A LA BIBLIOTECA 
Tot el dia 
Gran exposició de llibres amb les darreres novetats, i petit obsequi de promoció de la lectura a totes les 
persones usuàries del servei de préstec. Fins a exhaurir-ne existències!  
Biblioteca de Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
SANT JORDI A LA PLAÇA DE CAN BASTÉ 
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h 

- Micro obert: registra’t a la llista de lectors i comparteix el teu text preferit! 
- Taula d’intercanvi de llibres 
- Bookcrossing: troba els llibres amagats, llegeix-los i torna’ls a deixar lliures! 

Més informació a https://www.canbaste.com/events/sant-jordi-2019/?occurrence=2019-04-23  
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
BALLADA DE SANT JORDI 
Al matí 
Ballada de sardanes de colles veteranes 
Organitza: Grup Sardanista Oreig 
Pl. Virrei Amat 
 
TALLER “ROSES SENSE ESPINES” 
11 h 
Coneixes què és el que hi ha darrere de les roses? Farem una reflexió sobre l’impacte ambiental del seu 
consum, i un taller de bordat de roses en punt de creu, amb paper reciclat (i si voleu, un punt de llibre) 
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 
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FESTA DE SANT JORDI 
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Dinamització a càrrec del comerç del barri. Vine a conèixer el nostre Fabradrac! 
Organitza: Fabra Centre 
Pg. Fabra i Puig 
 
ACTIVITAT DE SANT JORDI  
A la tarda 
Organitza: Transforma Porta 
C. Casas i Amigó, davant del C.C. Can Verdaguer 
 
DIADA DE SANT JORDI 
De 17.30 a 19.30 h 
Activitats especials per la Diada de Sant Jordi als exteriors del Casal 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
HAVANERES DE SANT JORDI 
18 h 
Actuació del grup L’Espingari, i rom cremat 
Casal de Gent Gran Prosperitat, c. Pablo Iglesias, 8 
 
SANT JORDI 2019 
18.30 h 
Actuació del grup de música tradicional “MÚSX”. Entrega de roses als socis i sòcies assistents 
Centre Cultural “Els Propis”, Via Júlia, 201-203 
 
Dimecres 24 
 
LECTURA DEL 1r RECULL LITERARI DE LA GENT GRAN DE NOU BARRIS 
17 h 
Lectura de poemes i contes breus, a càrrec de les persones grans inscrites  
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
FES-TE GRAN A VERDUN 
De 17 a 19 h  
“Visita a l’Aula Prevenció Bombers”, a càrrec de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
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 
 
CICLE IL·LUSTRATS – TALLER INFANTIL DE POP-UP “EL BOSC DELS CONTES” 
17.30 h 
En un racó de paper és possible imaginar, crear i amagar un món. Amb paper, tisores, cola i molt de color 
podrem fer un petit escenari amb personatges i llocs fantàstics que es desplegaran per sorprendre'ns. 
A càrrec de Maria i Punto 
Activitat gratuïta per a nens de 6 a 12 anys. 
Cal inscripció prèvia presencial, fins al 23 d’abril 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CINEMA PETIT CINECLUB: “EL GRÚFAL” 
17.30 h 
Inclou les pel·lícules d’animació “El Grúfal” i “La Grufaleta”. Durada: 55 minuts. Públic familiar 
Qui és el monstre: el Gran Ratolí Malvat o el Grúfal? Qui es vol menjar a qui i com podrem defensar la 
Grufaleta, la filla del Grúfal? Què pinten en aquest conte una guineu, un mussol i una serp? I per què tots 
tenen tanta gana? Dos films sorgits de la imaginació de l’escriptora britànica Julia Donaldson. 
Entrada gratuïta. Més informació i reserva d’entrades a http://ow.ly/HpZs30osVsE   
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
LLIBRES A ESCENA: L’ILLA D’EN LLUÍS 
18 h 
L’ovella Paquita, cansada de dur la vida monòtona i sense canvis de tota ovella, decideix deixar el ramat i 
anar a veure món, començant per la ciutat: escoltar òpera, visitar el zoo, treure llibres de la biblioteca per 
poder-los llegir al metro... Un recorregut per diversos llibres de l’escriptor i il·lustrador Lluís Farré. 
A càrrec de Mon Mas 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 25 
 
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 
 
SANT JORDI EN EL SEGLE XXI 
16 h 
Tarda lúdica per petits i grans, per gaudir d’una vetllada literària. Us convidem a una tarda distesa i plena 
de sorpreses amb els estudiants/es de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i 
Turística, del Centre BEMEN-3, i els infants de P5 i els seus avis i àvies, de l’Escola FEDAC Amilcar.  
Activitat gratuïta oberta a tothom que hi vulgui participar. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PORTES OBERTES A L’ESPAI FAMILIAR GUINEUETA 
De 17 a 19.30 h 
Un espai de joc i relació per a infants entre 1 i 5 anys i les seves famílies 
Més informació: 933 542 179, epiguineueta@gmail.com, https://epiguineueta.wordpress.com/  
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4   
 
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.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Grup de Participació Ciutadana Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
CICLE DE XERRADES I TALLERS “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Alzheimer i altres demències: cures generals”, a càrrec de Mònica Cintas, infermera comunitària 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
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SESSIÓ INICIAL DEL PROJECTE “CIUTAT ESPERANÇA” 
De 18 a 20 h 
Ciutat Esperança és un projecte de creació audiovisual d’un curtmetratge participatiu, on qualsevol jove 
d'entre 15 i 19 anys de la Zona Nord hi pot participar. Fins a final de curs, continuant a partir de l’octubre. 
Activitat gratuïta 
Organitza: El Parlante 
PES Cruïlla, c. Pedraforca, 2-6 
 
TALLER “DIBUIX DEL NATURAL (MODEL FEMENINA)” 
18 h 
Taller de dibuix de model nu, en aquest cas, una model. Emporta’t material i paper i gaudeix d’un parell 
d’hores de dibuix al natural amb exercicis de velocitat, amb música ambiental de fons. 
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer 
Observacions: activitat per a majors de 18 anys 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONFERÈNCIA “HISTÒRIA DE LA MÚSICA CLÀSSICA: LA MÚSICA DEL ROMANTICISME” 
19 h 
En aquest sessió es parlarà sobre les característiques i les formes musicals del romanticisme, fent un viatge 
per la vida i l’obra de compositors com ara Beethoven, Paganini, Chopin i Liszt. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic i conferenciant 
Cicle dirigit a persones a qui els agradi la música clàssica, encara que no tinguin coneixements musicals 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA “ALIMENTAR EL COS I LES EMOCIONS” 
19 h 
La ciència evidencia que la nostra salut intestinal repercuteix també en el nostre estat emocional. Durant la 
xerrada comentarem quin tipus d’aliments haurien de formar part de la nostra dieta diària, per a alimentar 
no només el cos físic, sinó també les emocions. 
A càrrec de Josefina Llargués, especialista en nutrició i salut 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
MOSTRA DEL TALLER DIBUIX I PINTURA INFANTIL “SANT JORDI I PASQUA” 
Del 23 al 30 d’abril  
Mostra de les obres dels nens i nenes del taller de dibuix i pintura infantil. 
Dibuixos amb la temàtica de Sant Jordi i ous de pasqua decorats. 
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
  
“EL BOSC DELS CONTES” 
Fins al 26 d’abril 
Personatges de conte que viuen al bosc. Les fades, les nimfes o els follets són éssers que habiten aquests 
llocs màgics. Vine a descobrir-los i deixa’t portar per la màgia de les il·lustracions. 
A càrrec de Maria i Punto, il·lustradora 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis  
 
“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 



“LA CIUTAT EMBARGADA. LLUITA I SOLIDARITAT CONTRA ELS DESNONAMENTS A CIUTAT MERIDIANA”  
Fins al 9 de maig. Presentació i xerrada: divendres 3 de maig, a les 18.30 h 
El barri de Ciutat Meridiana té un trist rècord, que visualitzen mitjans nacionals i internacionals, com el 
territori espanyol amb més desnonaments. Però també és un model de solidaritat entre el seu veïnatge. 
Fotografies de Guillaume Darribau, fotoperiodista independent i cofundador de Fractures Foto. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“UN ÉXODO SIN MOISÉS” 
Fins al 18 de maig 
Fotografies de la caravana de milers de migrants d’Hondures cap a les fronteres de Mèxic i Estats Units 
A càrrec de Whitney Godoy, fotoperiodista hondurenya 
Organitza: col·lectiu Tierra Catracha 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“ENREJANDO” 
Fins al 26 d’abril 
Exposició de joieria contemporània. Una col·lecció de joies original de malla amb urushi o laca japonesa i 
amb diversos complements. 
A càrrec d’Arrate Enes i Jordi Vidal 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“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  
 
“RIMES DE BARRI” 
Fins 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” 
Fins al 30 d’abril 
Fotografies a càrrec de José Fuentes Hurtado 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
“DE LA PASSIÓ A LA REALITAT” 
Fins al 4 de maig 
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” 
Fins al 4 de maig 
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” 
Fins 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 
 
“LA VENTANA ES HORIZONTE” 
Fins al 12 de maig 
Partint del fort protagonisme que la finestra ocupa en aquest espai expositiu, es congreguen dues sèries de 
l’artista. Per primera vegada, renàixer i lloc d’absència comparteixen el mateix “hàbitat” expositiu. 
Fotografies d’Eva Díez. Exposició dins del festival de fotografia emergent Art Photo BCN 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
  
“VIURE AMB UNA ALTRA MIRADA” 
Fins al 30 d’abril 
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 
 
Concursos 
 
CONVOCATÒRIA “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 DIBUIX INFANTIL 2019” (CASAL DE BARRI PROSPERITAT) 
Fins al 21 d’abril 
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Tres categories: 3-6, 6-9 i 9-12 anys 
Temàtica: una versió diferent de la llegenda de Sant Jordi. Almenys han d’haver-hi tres personatges. 
Els dibuixos s’han d’entregar a la secretaria del Casal (pl. Ángel Pestaña), de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Premis: un conte o llibre, i un kit de dibuix 
Els dibuixos s’han d’entregar en cartolina DIN-A4 i hi haurà de constar el títol. Juntament amb el dibuix, es 
lliurarà un sobre que a la part externa porti escrit el títol de l’obra i a quina categoria participa. Dins el 
sobre tancat cal incloure-hi el nom de l’autor, edat i telèfon d’un/a responsable. 
Organitzen: Raconet de la Prospe, Casal de Barri Prosperitat 
 
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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Altres activitats 
 
SANT JORDI AL CASAL DE BARRI DE VERDUN 
Del 23 al 26 d’abril 
Punt d’intercanvi i recomanacions de llibres en el marc de la celebració de la diada de Sant Jordi. Apropeu-
vos i intercanviem experiències literàries! 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
XXI INTERCANVI DE LLIBRES 
Fins 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 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Fins al 22 d’abril, d’11 a 14 h  
Espai de lleure, educatiu i compartit. Per Setmana Santa, vine al pati! 
Accés lliure. Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies 
Podeu consultar els patis oberts durant la resta del curs a http://ow.ly/dg3D30opbDD  
Institut Escola Antaviana, c. Nou Barris, 12 
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