
Activitats del 26 d’abril al 2 de maig 
NOU BARRIS
 
Divendres 26 
 
TALLER “QUIN SOROLL FEM?” 
De 16 a 20 h 
Les persones participants podran enregistrar dos ambients acústics: un en un punt amb gran concentració 
de trànsit de vehicles i un altre en una zona més tranquil·la. Fent la comparativa entre els mesuraments, la 
ciutadania podrà prendre consciència sobre la contaminació ambiental de la nostra ciutat.  
Activitat inclosa dins la Setmana Sense Soroll. Més informació a http://ow.ly/qT9C30ox2mS   
Pl. Paul Claudel 
 
BALL POPULAR 
De 16.30 a 19.30 h 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
BALL MENSUAL 
De 16.30 a 19.30 h  
Ball amb músic 
Preu: 2,5 euros 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
DIADA DE SANT JORDI A CAN VERDAGUER 

- 17.30 h Taller de manualitats de Sant Jordi 
- De 18 a 19 h Animació infantil, a càrrec de Noè Rivas 
- 19 h Lliurament de premis del concurs de dibuix infantil 
- I per acabar, berenar per a tothom  

Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
Jardins de Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER “REPLANTEAR EL AMOR ROMÁNTICO” 
17.30 h 
Per qüestionar els mites i estereotips de les relacions romàntiques, amb perspectiva d’igualtat de gènere 
Activitat gratuïta per a totes les edats 
Organitza: Casal de Joves Zona Nord 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
ESPECTACLE INFANTIL + LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 
17.30 h 
Cantacontes i alguna dansa a càrrec de “Pa Torrat amb Gla-amor”, deixa que la imaginació completi la 
història i flueixi amb la música. A més, tindrem el lliurament de premis del Concurs de dibuix infantil. 
Organitza: el Raconet de la Prospe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
XERRADA “FACERIAS, MORT D’UN ANARQUISTA. ELS MAQUIS URBANS A BARCELONA” 
19 h 
Amb la projecció del curtmetratge “Muerte de un anarquista. Facerias” 
A càrrec de José Molina i Ricard Vargas 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 

http://ow.ly/qT9C30ox2mS


RÒMBIC, V FESTIVAL DE TITELLES PER A ADULTS DE BARCELONA 
- 19 h “Tragicomèdia”, de la cia l’Excèntrica: una adaptació dels textos de García Lorca pel teatre de 

titelles. Entrada gratuïta 
- 20 h “Paral·lel 55”, de la cia. Títeres Desde Abajo: un espectacle que relata la vaga de La Canadenca 

en el seu centenari. Preu: 8 € 
- 22 h “Shutka”, del col·lectiu Gyftos Efimeros: un cabaret i una festa, alhora íntima, alhora caòtica, 

per ballar amb els records i observar les empremtes dels objectes trobats pel camí. Entrada gratuïta 
Organitza: Ass. Titellaire de Roquetes 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
DIVENDRES AMATEURS: “MAHIA RAPA NUI” 
19 h 
Viatjarem a l’Oceà Pacífic amb la força ancestral, el misticisme i la sensualitat de la màgica cultura Rapa 
Nui. Mahia Rapa Nui és una agrupació de folklore de l’Illa de Pasqua amb dansa i música en viu, formada 
per joves artistes del món que viuen a Barcelona. Mahia significa “entrega” en l’idioma originari. 
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE MICRORELATS 2019 
20 h 
L’acte inclourà conta-contes a càrrec d’Alicia Molina, lectura de poemes i micro obert 
Organitza: Comissió de Microrelats. Col·labora: Llibreria Jojos 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CABARET DE CINE 
20.30 h 

- Actuacions basades en bandes sonores de cinema, a càrrec de l’associació Lumo d’Arts Escèniques  
- Sopar de “traje” (porta alguna cosa per compartir, sana i casolana millor!) 
- Vine amb la teva disfressa de personatge de cine i guanya el premi 

Organitza: Ateneu Guineueta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT DE PUNK 
22 h 
Amb els grups Progeria (22 h) i Skatologikos (23.15 h) 
Organitza: La Cuarta 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Dissabte 27 
 
APLECAT 
Festa de la cultura popular a Nou Barris 

- 10.30 h Activitats infantils i xocolatada 
- 12 h Sardanes amb la cobla La Nova Blanes 
- 17.30 h Concert coral amb la Societat Coral l’Ideal d’en Clavé 
- 18 h Mostra d’elements folklòrics i ball de gegants 
- 18.30 h Concert de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris 
- 19.30 h Havaneres i rom cremat amb el Grup Mar i Vent 
- 21.30 h Espectacle final amb el Grup de Foc de Nou Barris 

Organitzen: Fundació Procat, Centre Cultural Els Propis, Societat Coral i Agrupació Sardanista l’Ideal d’en 
Clavé, Colla Gegantera de Nou Barris. Col·laboren: Grup de Foc de Nou Barris, Òmnium Cultural Nou Barris 
Marquesina de Via Júlia 



1r ANIVERSARI CASAL DE BARRI DE TRINITAT NOVA – SOMLAPERA 
- De 10.30 a 12.30 h Horts comunitaris ecològics, amb Amics de Nou Barris. Paradeta SomosLaTrini: 

mercadet d’intercanvi i classes de castellà. Photocall d’efectes especials amb l’IE Trinitat Nova 
- 11 h Ioga en família amb la Lurdes, tallerista de ioga del Casal 
- 12 h Espectacle de circ, a càrrec de l’Escola Infantil de Circ de l’Ateneu Popular de Nou Barris 
- De 12 a 14 h Taller de cremar, a càrrec de Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova 
- 12.30 h Passi de vídeos a càrrec de l’IE Trinitat Nova 
- Exposició fotos del projecte “Lola, no estás sola”. Facilitada per l’IE Trinitat Nova 
- 13 h Música i animació familiar, a càrrec d’Ambauka 
- 14 h Vermut musical, a càrrec de Dani Voy 
- De 16 a 19 h Futbol, volei i xutòmetre inflable, amb el Club de Futbol Sala Trinitat Nova 
- 17 h Fem sabó amb glicerina! Públic infantil-familiar. Amb l’Encarna, de Taula Oberta 
- 17 h Club de la escucha. Rap i freestyle a càrrec de l’Andino, tallerista del Casal 
- 17.30 h Tast de Crossfit, amb l’equip d’Organitzadores Comunitàries de Pla de Barris 
- Menjar a preus populars. Gaspatxo lliure de La Cuina de la Iaia 
- 18 h Concert de rock i funk amb Six Rounds 
- 19 h Concert de rock amb Los Eléctricos 

Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
APERITIUS MUSICALS: SONS DEL MÓN 
12 h 
Tocarem instruments molt especials i aprendrem amb els ritmes i melodies de diferents racons del planeta. 
A càrrec de Musicològics 
Activitat familiar per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i La Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “A LA CONQUISTA DEL CUERPO EQUIVOCADO” 
12 h 
Un dels relats més populars sobre la transsexualitat assenyala que el malestar d’aquestes persones resideix 
en el seu cos, i que la solució és transformar-lo. Tanmateix, hi ha veus que proposen altres discursos. Pot 
ser que el malestar no ragui en la idea del cos equivocat? Hi ha alguna manera de reconquerir aquest cos? 
A càrrec de l’autor, Miquel Missé 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
VERMUTSICAL 
13 h 
Actuació de Los QSon Son: formació de quatre músics professionals que fusionen ritmes llatins i soul, amb 
música propera al boogaloo i el blues 
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 
 
XERRADA-PROJECCIÓ “CAMARÓN, EXPERIÈNCIA FOTOGRÀFICA DE DOCUMENTACIÓ COL·LECTIVA” 
18 h 
Explicació i visionat de diferents treballs d’aquest col·lectiu. Parlarem dels conceptes filosòfics sobre la 
fotografia estenopeica, mostrant el treball al nostre país i els vincles amb diferents organitzacions. 
A càrrec de Sonia Bossio, fotògrafa,, resident a Rosario (Argentina) i membre del Col·lectiu Camarón 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 



DISSABTES FAMILIARS: “PERIQUILLO” 
18 h 
Un espectacle fresc en clau de comèdia, pensat per fer riure a la canalla i viure una experiència escènica 
més enllà del que estan acostumats a veure. Combina la música, l’humor i el teatre de gest. 
A càrrec de Javier Ariza 
Públic familiar, a partir de 3 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PROJECCIÓ “LA TERRA” 
18 h 
Un recull d’imatges del fotògraf naturalista Francesc Gómez, que ens mostrarà els molts vessants del 
planeta blau. Fenòmens naturals, paisatges, ètnies, fauna... Un món ple de meravelles. 
A càrrec de Francesc Gómez. Organitza el Grup de viatges i fotografia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “BLACK & BLUE” 
20 h 
Ell vesteix de negre i ella vesteix de blau. Ella és una vedet de music-hall en hores baixes. I ell és un músic 
que sembla no haver-les tingudes mai altes. Tots dos ens proposen assistir a un concert des del blues al 
txa-txa-txa, gairebé sempre, desconcertant. Dos clowns excèntrics que fan excentricitats.  
Entrada gratuïta. Més informació i reserva d’entrades a http://ow.ly/Ksh730owtih 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
RÒMBIC, V FESTIVAL DE TITELLES PER A ADULTS DE BARCELONA 

- 20 h “Clown’s houses”, de la cia. Merlin Puppet Theatre: aquesta companyia grega guanyadora de 
premis internacionals ens porta un espectacle que ens parla de la rutina com a presó. Preu: 8 euros 

- 22 h “Shutka”, del col·lectiu Gyftos Efimeros: un cabaret i una festa, alhora íntima, alhora caòtica, 
per ballar amb els records i observar les empremtes dels objectes trobats pel camí. Entrada gratuïta 

Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
FESTIVAL “FLORECERÁS NICARAGUA” 
20 h 
Inclou el concert “Habría que sembrar girasoles” de la poeta i cantautora exiliada Ceshia Ubau, i un cabaret 
amb el Grupo de Teatro Las Amapolas, ambdós de Nicaragua. 
Organitzen: Feministas Autoconvocadas de Barcelona, Colectivo Fugaz i SOS Nicaragua Barcelona  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
9a EDICIÓ FESTIVAL DE MÚSICA JOVE DE BARCELONA “BROT” (SEMIFINAL) 
21 h 
Amb les actuacions de Jems, Reskate, Vespa i El Batalla. Un d’aquests grups passarà a la gran final! 
Entrada gratuïta  
Més informació: http://lameva.barcelona.cat/festivalbrot/ 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Diumenge 28 
 
XII CROS ESCOLAR DE NOU BARRIS 
A partir de les 10 h 
Diverses curses des dels més grans (nascuts/des al 2001) fins als més petits (nascuts/des al 2015) 
Inscripcions fins dissabte a www.ceeb.cat. Més informació a http://ow.ly/Qqoj30ox8ne  
Organitzen: Consell de l’Esport Escolar Barcelona, Club Atlètic Nou Barris i Districte Nou Barris 
Parc Central de Nou Barris 

http://ow.ly/Ksh730owtih
http://lameva.barcelona.cat/festivalbrot/
http://www.ceeb.cat/
http://ow.ly/Qqoj30ox8ne


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 € si portes peça de ceràmica, 15 € si la fas al taller 
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com  
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la Cobla Mediterrània 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Pl. Joaquim Serra 
 
CONCERT DEL GRUP “VOZES” 
12 h 
Concert d'una hora de duració on els nens i nenes de Vozes ens faran gaudir amb les seves notes musicals. 
Entrada gratuïta 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
CABARET “QASI LECOQ” 
17 h 
Una tarda de música i números de teatre 
Preu espectacle + exposició + tapes: 3 euros 
La Sala, c. Conveni, 51 
 
Dilluns 29 
 
TARDA DE CINEMA 
16.15 h 
Projecció de la pel·lícula “Patch Adams” (duració: 115 minuts) 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
CELEBRACIÓ DE SANT JORDI 
17 h 
Hi haurà lectures literàries i actuaran el taller de sardanes i la Coral Vozes de la gent gran 
Aforament limitat 
Casal de Barri Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI SALUT 
17 h 
Xerrada “El cos canvia i nosaltres ens adaptem” 
A càrrec d’en Lucas Juan 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
CONFERÈNCIA “AJUTS I RECURSOS A L’ABAST DE LA GENT GRAN: PRESTACIONS SERVEIS SOCIALS” 
18 h 
A càrrec de membres de l’Institut Municipal de Serveis Socials i del CIS de la zona 
Organitza: Comissió Drets, Consell Gent Gran Nou Barris 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 

mailto:tallerscanvalent@gmail.com


Dimarts 30 
 
SESSIÓ INFORMATIVA: ACTIVITATS D’ESTIU PER A INFANTS I JOVES A TRINITAT NOVA 
17 h 
Organitza: Pla de Barris de Trinitat Nova 
Biblioteca de l’IE Trinitat Nova, c. Pedrosa, 2 
 
RACÓ VERD: TALLER “SEMBRA COL·LECTIVA” 
18 h 
Mans a la terra! Vine a sembrar i fer créixer la flora del Casal! 
Activitat gratuïta 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
XERRADA “RESPOSTES DE LA CIÈNCIA A LA VIDA EXTRATERRESTRE” 
18 h 
Existeix realment la vida en altres planetes? Què en pensa la comunitat científica? I… amb quins elements 
comptem per esbrinar-ho? 
A càrrec de Jaime Fariñas 
Adreçada a joves i adults 
Biblioteca de Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
DOCSBARCELONA DEL MES: “NAMRUD EL PROBLEMÀTIC” 
18 h 
Dir. Fernando Romero Forsthuber (Àustria, 2017) 
Jowan Safadi és un famós i controvertit músic palestí-israelià. Les seves lletres i cançons són plenes de 
denúncia sobre la situació al territori. Investigat per “incitació al terrorisme” i arrestat en alguna ocasió, 
s’haurà de fer càrrec del seu fill adolescent mentre continua lluitant pels seus ideals. 
Biblioteca Vilapicina i La Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 (entrada pel Casal de Gent Gran) 
 
XERRADA CONSCIÈNCIA CRÍTICA: “CONDUCIR HACIA EL FUTURO” 
19 h 
Presentació de l’associació ADICAE pel consum crític, responsable i solidari.  
A càrrec de Tomás Gamarra 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
TALLER INTENSIU “ENTRADAS Y SALIDAS DEL SUELO” 
De 19 a 21 h 
Iniciació a la dansa contemporània 
A càrrec de Francisca Araújo 
Preu: 7 euros. Inscripcions: 933 59 40 00, casaldejoves@gmail.com  
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CABARET LILA PRIMAVERA 

- 19.30 h Taller obert de Teles 
- 20.30 h Espectacle d’improvisació amb Improsentables. Companyia femenina teatral que comptarà 

amb la col·laboració d'altres improvisadores. Un espectacle totalment improvisat! 
- 21.30 h Concert ESAS (R&B, Soul from Barcelona) a càrrec d’Artista o Musa. Aquest col·lectiu neix 

com una aposta per donar el reconeixement merescut a les dones que dediquen les seves energies, 
tan necessàries i diverses, a la música. “Volem educar en música, fent difusió de l’art que les dones 
creem mitjançant les xarxes i organitzant esdeveniments amb dones a sobre i darrere els escenaris” 

Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4  
 

mailto:casaldejoves@gmail.com
https://www.facebook.com/improsentables/
https://www.facebook.com/artistaomusa/


DIA DEL JAZZ: CONCERT “SWINGCALÓ” 
20 h 
La inspiració de Swingcaló sorgeix del jazz manouche, gènere que va aparèixer a la França dels anys trenta, 
quan el jazz, nouvingut a Europa, va coincidir amb la música tradicional dels gitanos. La banda hi incorpora 
des de velles melodies klezmer fins a la milonga, passant per ritmes flamencs o cubans, i peces clàssiques. 
A càrrec de Laura Lacueva (clarinet), Andrés Cruz (violí), Daniel López (guitarra solista), Rubén Ibáñez 
(guitarra rítmica) i Diego Civilotti (contrabaix) 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CÍTRIC 2019 – CONSTEL·LACIONS: HOMENATGE A GATA CATTANA 
21 h 
Poetessa, rapera i politòloga, Gata Cattana va influenciar tota una generació a través d’un missatge 
feminista i compromès barrejat amb un estil urbà sense complexos. Generarem un espai escènic 
pròpiament femení barrejant les seves dues passions: el rap i la poesia. 
La paraula recitada serà la protagonista de la primera part a través de Marga Followthelida, Queralt Lahoz, 
Raquel Lúa, Laura Sam, Isa García i Amaia Miranda. 
Durant la segona part el rap prendrà l’escenari amb Tribade i Eskarnia, i la nit acabarà amb una selecció 
musical de Lady Avocado, una colombiana que fusiona els ritmes urbans amb la música afrocaribenya. 
Preu: 8 € 
Col·labora: Quattrocento Colectivo Artístico 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dijous 2 
 
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 pel vessant d’obaga de Collserola. Descobrirem el paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i 
coneixerem com gestiona el Parc 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 
 
CICLE DE XERRADES I TALLERS “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Cuidem la memòria”, a càrrec de Teresa Rutllan, psicòloga 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
ESCOLA DE SALUT PER A TOTHOM – XERRADA “RESERVA COGNITIVA, COM ESTIMULAR EL NOSTRE 
CERVELL” 
De 18 a 19.30 h 
A càrrec de Fundació Uszheimer 
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) 
 
CONFERÈNCIA “VIURE MILLOR I AMB MENYS ANSIETAT” 
18 h 
Descobriràs els avenços de la psicologia i eines efectives per gestionar i transformar la teva ansietat. 
A càrrec de Diana González, psicòloga 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat


CONFERÈNCIA “EGIPTE. AMON I EL TEMPLE DE KARNAK” 
19 h 
Amon, el déu de les mil cares com l’anomenaven els egipcis, tenia moltes advocacions. Elevat a déu 
nacional durant l’Imperi Mitjà, se li van dedicar els temples més grans i més bells d’Egipte. Un d’aquests és 
el famós temple de Karnak. Un passeig pel temple ens permetrà endinsar-nos en el culte egipci. 
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 
 
TALLER “LA COMUNICACIÓ NO VERBAL: EL LLENGUATGE DEL NOSTRE COS” 
19 h 
La nostra mirada, expressió facial, gestos, postura, volum de la veu, entonació… diuen moltes coses, 
independentment de la nostra voluntat de fer-ho. Aprendrem a detectar i escoltar aquests senyals per 
transmetre el que necessitem, volem i sentim amb claredat i coherència amb nosaltres mateixos. 
A càrrec d’Irene Funes, experta en CNV 
Taller gratuït. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“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  
 
“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  
 
MOSTRA DEL TALLER DIBUIX I PINTURA INFANTIL “SANT JORDI I PASQUA” 
Fins 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 
  
“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 
 



“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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
  
Concursos 
 
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 
 
Altres activitats 
 
SANT JORDI AL CASAL DE BARRI DE VERDUN 
Fins 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 
 

http://canverdaguer.com/images/2019/Bases-20-Concurs-Comic-NB-2019_final.pdf
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