
Activitats del 6 al 12 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 6 
 
SETMANA DE LA DONA TREBALLADORA 
11 h  
Xerrada-taller “Efectes nocius dels cosmètics”, i elaboració d’un cosmètic natural 
Organitza: Comissió de Dones del Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
JOCS & FRIENDS 
De 17.30 a 19.30 h 
Un munt de jocs de taula, estratègia i rol 
Per a joves de 12 a 18 anys. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Organitza: Ass. Lúdica La Cofradía 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ACTE CENTRAL DE DISTRICTE PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES (8-M) 

- 18 h Presentació 
- 18.10 h Lectura del manifest 
- 18.15 h Vídeo “Dones, llibertat i moviment: Les dones i els seus processos migratoris” 
- 18.30 h Taula rodona amb fòrum  
- 19.15 h Actuació musical  

Es podrà visitar, en la mateixa sala, l’exposició “Llibertat significa Moviment” organitzada per Entrepobles 
Organitza: Taula de Feminismes i LGTBI del Districte de Nou Barris 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
CEREMONIA DE CACAO 
De 18 a 23 h 
Amb ioga del riure, cant de mantres, emotion in motion, taller de massatge Shiatsu... 
Preu: 10 € (les 3 darreres entrades a 13 €) 
Més informació i entrades a https://www.enterticket.es/eventos/ceremonia-de-cacao-489235   
Centre EnriquezArte, c. Teide, 26 
 
TEATRE: “GENTE IMPORTANTE” 
18.30 h 
Nit de cap d’any. Quatre amigues de classe alta queden per anar una festa. Després d’una conversa 
afectuosa, decideixen convidar a les seves quatre criades perquè aquestes també passin una bona nit. 
A càrrec del Grup de teatre Pandora  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER INFANTIL “GÈNERE I COS” 
18.30 h 
Gènere, cossos i feminisme a través del paper i el moviment. Una caixa amb paraules i imaginaris. Per la 
taula voletejaran colors, textures i material per pintar. Provar, experimentar, crearem entre totes. 
A càrrec d’Andrea Echazarreta 
Activitat dirigida a nens i nenes de 7 a 12 anys 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

https://www.enterticket.es/eventos/ceremonia-de-cacao-489235


TALLER DE MEMÒRIA HISTÒRICA “CENT ANYS DE LA PROSPERITAT”: “L’AJUNTAMENT DEMOCRÀTIC I ELS 
BARRIS” 
19 h 
Temes de la jornada: l’Ajuntament democràtic i la Barcelona dels barris. La nova divisió de la ciutat. Neix 
un districte nou: nom i composició. Nou Barris davant la Barcelona olímpica. Reivindicacions del segle XXI. 
Ponents: Carles Prieto i Albert Recio, activistes veïnals. Moderadora: Elia Herranz (Comissió del Centenari) 
Entrada gratuïta, cal fer la reserva prèvia a www.barcelona.cat/museuhistoria/reserves, o trucant al Casal 
de Barri Prosperitat (93 353 86 44). 
Organitza: Comissió del Centenari de la Prosperitat i Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERT “NO ES MOKO DE PAVA” 
20 h 
Esdeveniment multidisciplinar obert, amb les actuacions de Canciones de Nadie, Izä, Marta Shanti, Martina 
Kunst, Núria Barea i Laia Anglada. I després de les actuacions, micro obert per a qui vulgui participar 
Entrada gratuïta 
Més informació: https://www.canbaste.com/events/no-es-moco-de-pava/?occurrence=2020-03-06  
Organitzen: Can Basté, projecte No Es Moko De Pava 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CABARET LILA 
20 h 
En motiu del dia de la dona, celebrarem una tarda de cabaret al Casal de Joves Guineueta. La dona serà la 
protagonista a dalt de l’escenari, a través de mostres de diferents arts. 
Amb les actuacions d’El Sueño de Volar (teles acrobàtiques), Ke Desastre (clown), Improsentables (impro), 
La Jonka (performance) i Glitter Girls Burlesque 
Taquilla inversa 
Organitza: Casal de Joves Guineueta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT “SUPPORT YOUR SISTERS NOT JUST YOUR CIS-TERS” 
22 h 
Amb les actuacions de Pogo sobre mi Madre (22 h), Las Hijas de la Coñotierra (23.15 h) i Meconio (00.30 h) 
Organitza: La Cuarta 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
Dissabte 7 
 
MAPATGE COL·LABORATIU D’ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES 
De 10 a 13 h 
Acció conjunta de ciutadania i entitats a una zona del Parc de Collserola, per fer una diagnosi del territori, 
detectar on hi ha les diferents espècies i elaborar un mapa-eina de gestió per actuar sobre el terreny. 
A partir de 10 anys 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial 
Organitzen: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
FIRA ARTESANAL 
De 10 a 20 h 
A càrrec d’Artesanes Unides 9Barris 
Pl. Virrei Amat 

http://www.barcelona.cat/museuhistoria/reserves
https://www.canbaste.com/events/no-es-moco-de-pava/?occurrence=2020-03-06
https://www.facebook.com/improsentables/
https://www.facebook.com/glittergirlsburlesque/
mailto:casadelaigua@scea.cat


SETMANA DE LA DONA TREBALLADORA: SORTIDA AL PARC DE LA PEGASO 
11 h 
“Obreras sin fábrica: una mirada feminista a la historia de las colonias obreras” 
Recorregut guiat pels llocs més emblemàtics lligats a la Fàbrica Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera. 
La fàbrica, avui desapareguda, es va dedicar durant dècades a la construcció d'automòbils i camions. 
A càrrec d’Anna de Miguel i Enrique Moral, del projecte “Obreras Sin Fábrica” 
Preu: 2 €. Cal inscripció prèvia 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ACTIVITATS PEL DIA DE LA DONA 

- 11 h Taula rodona “Treball de cures, esclavitud del segle XXI” 
- 12 h Contacontes feminista (espai infantil) 
- 14 h Paella (opció vegana). Preu: 5 € 
- 15 h PD Langostinas Purpurina 
- 16 h Taller de pancartes i “piràmide de la violència” 
- 17.30 h Marxem juntes cap a la manifestació no mixta 

Organitza: Dones Portenyes (Comitè 9B Feminista) 
Horts de la Maladeta, c. Maladeta amb c. Alcúdia 
 
TALLER DE COSTURA FEMINISTA 
11 h 
Cosirem uns pràctics estoigs 
A càrrec d’Ara Palos 
Per a adults i nens i nenes amb coneixements bàsics de costura 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
DISSABTE EN TRIBU 
L’Ateneu per a la canalla! Espectacle infantil i concert gratuïts, amb menús pensats per a totes les edats i 
preus populars. Una manera de passar el dia en tribu, amb el carrer de l’Ateneu per a jugar. 

- 12 h “La Frontera Inesperada”, un espectacle familiar de teatre gestual on hi predomina la dansa, 
el clown, el teatre físic i d’objectes. A càrrec de la cia. Dolça Mar 

- 13 h Concert amb Animal Vegetal, a mig camí entre l’electropop i la performance, amb històries 
una mica surrealistes 

Gratuït. Dinar opcional per 4 / 7,5 €  
Més informació i reserves a https://ateneu9b.net/programacions/dissabte-en-tribu-1581619750 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA TRAVESÍA DE LAS ANGUILAS” 
12 h 
Albert Lladó, autor del llibre, conversarà amb Fili Bravo, president de l’AV de Ciutat Meridiana, i Àlex 
Garcia, fotoperiodista de La Vanguardia. 
Totes les ciutats tenen barris oblidats. També els va tenir la Barcelona Olímpica. Albert Lladó es planteja 
com podem narrar i interpretar els marges sense resignar-nos a la marginalitat. I aconsegueix fer visible la 
humanitat que malviu a la realitat desconeguda, aspra i gens fotogènica d’aquells barris. 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
BALL DE GENT GRAN 
De 17 a 20 h 
Música en directe, berenar i sorteig de plantes 
Donatiu: 3 € 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 

https://ateneu9b.net/programacions/dissabte-en-tribu-1581619750


CICLE DE CINEMA SOBRE ALCOHOLISME “PERDRE’S EN UNA AMPOLLA” 
18 h 

- Projecció d’“Atrapadas” (dir. Mª Carmen Rivera, 2017): un film basat en fets reals. Conta la història 
de dues dones alcohòliques de mitjana edat amb diferents perfils. Es fan amigues i després de 
dubtes, pors, recaigudes, suport de grup i un gran esforç, s’ajuden mútuament a superar l’addicció 

- Debat a càrrec del Grup d’Ajuda Mútua Alcohòlics Rehabilitats (GAMAR) 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE SOMRIURE:  CABARET “DONES CLOWNSEQÜENTS” 
19 h 
Un seguit d’escenes quotidianes, situacions que en principi no tenen res d’especial... però aquestes dones 
són molt però que molt clownseqüents. T’agradaria compartir les seves clownseqüències? 
A càrrec del Rinclowncito. Dirigit per Merche 8A 
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
FESTIVAL DE DONES ARTISTES “ESTROGENFEST” (6a edició) 
20.30 h 
Amb les actuacions de Pantocrator, La Femme Brutal, Marcos y Molduras i Llamadas Perdidas Djs. 
Exposició i market amb les artistes: Valentina Romero, Anna Morago, Stella Rubio, Cristina Molina, Tess 
Hache, Wendy Montasell, Irene Bonecrusher, Lita Guijarro, Escapicua, Disrealization, Alsina Mandarina, 
Glitter Zines, Spanish Girls Fanzine, RealRaval, Cousscouss, Mamarracha, Centrifugando, Colectivo G.E.M., 
Heli, Debi Hasky. 
Preu: 5 € (només entrades anticipades)  
Horaris d’actuació i venda d’entrades a https://www.facebook.com/events/161199441976515/ 
Organitza: col·lectiu Ditirambo 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Diumenge 8 
 
ACTIVITATS PEL DIA DE LA DONA 

- 11 h Tallers de serigrafia, pancartes i murals 
- 12 h Performance “La Lila” a càrrec de Track-a (grup de teatre comunitari de Ciutat Meridiana) 
- 13 h Dinar vegà. Preu: 3 € 
- 14.30 h Twerk feminista, després marxa cap a la manifestació unitària 

Organitza: Grup Motor de Gènere de Roquetes (Comitè 9B Feminista) 
Pl. de les Dones de Nou Barris 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI: ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ EDUCATIVA 
De 12 a 13.30 h 
“Dissenya la teva polsera” 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom 
Institut Barcelona Congrés, c. Baró d’Esponellà, 1-15 
 
Dilluns 9 
 
TALLER “FLORS DE PRIMAVERA” 
9 i 16 de març, a les 10.30 h 
Vine a preparar la decoració del casal per la primavera. Aprendrem a fer flors amb roba reciclada  
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 

https://www.facebook.com/events/161199441976515/


PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA “LA GERMANDAT” I COL·LOQUI 
11 h 
A “La Germandat. Complot contra les dones”, David Miró planteja un nou punt de vista sobre la història del 
feminisme en forma de thriller. Un dietari trobat en un cotxe accidentat planteja una visió de la història 
diferent. I si les coses que passen entre homes i dones no fossin només producte d’una herència cultural? 
A càrrec de l’autor, David Miró, subdirector del diari Ara i professor de Periodisme Polític a la UPF 
Organitza: Consorci per la Normalització Lingüística (delegació de Nou Barris) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER PUNTUAL “DONES GRANS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ” 
17.30 h 
El nostre històric com a dones. Com ens veiem? Com ens veuen al nostre entorn? Taller actiu i participatiu 
A càrrec d’El Parlante 
Inscripcions fins al 6 de març 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
10a JORNADA DE CUINA DEL MÓN 
18 h 
Cuinem i mengem un biryani de Pakistan! Vine a descobrir les receptes de les veïnes d’altres països!  
Activitat gratuïta. Places limitades, amb inscripció prèvia al 677 40 81 54 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CÀPSULA D’INICIACIÓ A L’HORT URBÀ 
18 h 
Aprèn les tècniques per a muntar-te un hort urbà a casa. Visca el menjar sa! 
Preu: 2 €. Places limitades, inscripcions al Ton i Guida  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONCERT DE LA CORAL DEL TON I GUIDA 
19 h 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimarts 10 
 
TALLER DE MUSICOTERÀPIA 
Primera de quatre sessions setmanals: els dimarts, de 16.45 a 18.15 h 
Procés creat per facilitar i promoure la comunicació, les relacions, l’aprenentatge, el moviment i 
l'expressió. Vine a gaudir amb la música 
A càrrec de Creu Roja 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
CINEFÒRUM 
17 h 
Projecció i tertúlia d’una pel·lícula que parla sobre els drets de les dones, en motiu del dia de la dona 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20 

https://www.onadaedicions.com/producte/germandat-complot-contra-dones/


ELS VIATGES DE LA PARAULA: “SENSACIONS (EN FEMENÍ PLURAL)” 
18.30 h 
Muntatge de poemes escrits per dones. La poesia com a centre d´un apassionament ètic amb què lluitar 
contra la problemàtica individual, col·lectiva i històrica de la condició de dona. 
A càrrec de Rosa Cadafalch 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TALLER “TEATRE FEMINISTA” 
19 h 
En aquest taller posarem la dona al centre, física i metafòricament: ocuparà l’espai públic i serà 
protagonista de l’acció, dos esdeveniments revolucionaris encara avui dia. A partir de jocs i exercicis 
teatrals molt senzills farem un tastet del rol de la dona en situacions quotidianes.  
Taller mixt i gratuït. No cal experiència prèvia. Edat: a partir de 15 anys i fins a 100 
Cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
ASSEMBLEA DE PROGRAMACIÓ  
19 h 
Participa-hi, entre tots/es decidirem les properes activitats del Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimecres 11 
 
PRIMERES PASSES: “BIM BOM LES CAMPANES DE SALOM” 
11 h 
La música estimula els moviments corporals naturals. Aconseguir fer aquests moviments dota a l’infant 
d’autonomia i, per tant, li dóna seguretat. 
A càrrec de Montse Dulcet 
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ON L’AMOR ARRELA” 
De 17 a 19 h 
Espai amb dinàmica de Cercle de Paraula. Invitem especialment a gent gran del territori, i a persones de 
qualsevol franja d'edat, per reflexionar sobre la importància de les trobades intergeneracionals. 
A càrrec de l’autora, Noemí Duran 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
PRIMERES PASSES: “MÚSICA, PETONS I CARÍCIES” 
17.30 h 
El vincle amb la música i les cantarelles amb l’estimulació sensorial del tacte és un moment molt íntim de 
les famílies amb els seus petits. Us convidem a participar-hi.  
A càrrec de Montserrat Dulcet 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESCAPE ROOM FEMINISTA 
18 h 
Per reflexionar sobre la història del feminisme  
Cal inscripció prèvia al PIJ 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 



PROJECCIÓ “LES NOIES DEL CARMEL” 
18 h 
Documental (2019, 68 minuts), que explica la història de quatre dones que viuen juntes en comunitat des 
de fa 40 anys al barri del Carmel. Comparteixen vida, afecte, propietat, projectes, solidaritat, igualtat… 
Després de la projecció hi haurà un debat amb la presència de les realitzadores i les protagonistes. 
Documental dirigit per Caroline Mignot i Martí Sala Castells, i produït per l’Ass. Cultural Helios Gómez 
Entrada gratuïta 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CONCERT DE LA CORAL ANTAVIANA 
18.30 h 
Aforament limitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
XERRADA “CONSELLS PER TREBALLAR LA MEMÒRIA, DIA A DIA” 
19 h 
repassarem alguns conceptes bàsics sobre la memòria i exposarem com es transforma a mesura que ens 
fem grans, sofrim algun tipus de dolor o travessem un procés depressiu. Revisarem quins són els oblits 
quotidians més freqüents i desgranarem les estratègies que podem adoptar per a afrontar-los.  
A càrrec de Cristina Vidal, autora del llibre “Entrena la teva memòria” 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dijous 12 
 
VISITA CULTURAL “EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA” 
10.30 h 
Creat per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, un dels màxims representants del modernisme català 
Preu a confirmar. Més informació i inscripcions al casal 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
BALL 
De 16.30 a 19.30 h 
Vine a ballar amb música en directe, a càrrec de Niko 
Preu: 2,5 € 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
TALLER DE DANSA DEL VENTRE 
17 h 
Celebrem el Dia Internacional de les Dones movent el nostre cos a ritme oriental 
Impartit per Amaru Sabat, de l’escola Espai Lur 
Inscripcions prèvies al casal 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3  
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI (ESPECIAL PER A DONES) 
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 Grup de Participació Ciutadana Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
 
 



XERRADA “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Vincles, una oportunitat per estar connect@ts”, a càrrec de Lisa Serrano, tècnica de vinclesBCN 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
ACTIVITATS FAMILIARS A ROQUETES 2020: TALLER INTENSIU DE MÀGIA 
12 i 19 de març, a les 17.30 h 
T’agrada l’il·lusionisme? Doncs res millor que una bona dosi de màgia amb aquest taller, on gràcies al Mag 
Àlex aprendrem una petita manualitat per poder fer un sorprenent truc de màgia. 
Inscripcions al Ton i Guida. Més informació: placomunitari@gmail.com, toniguida@toniguida.org  
Organitza: Comissió de Lleure en Família de Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
PASSI DEL CURTMETRATGE “INMA” 
17.30 h 
A partir d’una visita guiada a la Casa de l’Aigua, l’Inma queda aïllada del grup i es veu atrapada a les 
instal·lacions de la casa, just per on l’aigua es canalitzava fa dècades. La foscor i l’angoixa protagonitzen les 
escenes més tenebroses de la pel·lícula, totes inspirades per l’assetjament que va patir fa anys. 
A càrrec del Punt Òmnia Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLER “QUILLING. FLORS I LLETRES” 
18 h 
Aquest monogràfic és una proposta per aprendre a fer lletres amb l’art de la filigrana, i també explorar la 
part més creativa i lliure d’aquest art. 
A càrrec de Gemma Gibert 
Per a adults i nens i nenes a partir de 10 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TEATRE-CANÇÓ 
18 h 
Música i cançons d’amor i desamor 
A càrrec de cia. Gent Alegre 
Organitza: Ass. Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
SAC DE RONDALLES: “CONTES PER TELÈFON” 
18 h 
Amb motiu del centenari de Gianni Rodari. Rodari ha sabut modelar la fantasia. Els seus contes són un petit 
tresor pels lectors d’ahir, d’avui i una sorpresa pels de demà. 
A càrrec d’Albert Estengre 
Nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA PROMOSALUT PROSPE: “SER DONA NO ÉS UNA MALALTIA” 
19 h 
La medicalització de la vida i la salut de les dones. La menopausa, és una patologia o una etapa de la vida? 
La menstruació, es un problema o una força? La manca de desig sexual s’arregla amb una pastilla? 
A càrrec de Margarita López Carrillo, de CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña  

mailto:placomunitari@gmail.com
mailto:toniguida@toniguida.org


 
HISTÒRIES DE CAFÈ: “LES ASSOCIACIONS DE VEÏNES: LES DONES EN EL MOVIMENT VEÏNAL” 
19 h 
Mirant el passat veïnal en clau femenina. 
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 
 
Exposicions 
 
“8a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Del 6 al 27 de març. Inauguració: divendres 6, a les 19 h 
Les dones de Nou Barris reflexionen, experimenten, creen i parlen sobre la solitud en la societat actual. Ho 
fan amb il·lustració, fotografia, dibuix i pintura. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
“MIRADAS” 
Fins al 20 de març 
Exposició de diverses disciplines, i en totes elles la dona com un centre. Deixa't portar per l'art d'aquestes 
magnifiques obres i viatja al moment exacte en el qual l'autor va plasmar la grandesa de la dona.  
Obres de Vicente Ismael Ivorra 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña  
 
“EL PROJECTE RADARS A PORTA” 
Del 9 al 13 de març 
Exposició de fotografies de l’evolució històrica del Projecte Radars al barri de Porta 
A càrrec de Radars Porta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
“DONES DEL TURÓ” 
Del 9 al 27 de març. Inauguració el dilluns 9 de març, a les 17 h 
Exposició de pintura, a càrrec de Daria Rodriguez i Encarnación García 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
“TEMPS DE FLORS” 
Del 9 al 31 de març 
Exposició de pintura, a càrrec de Carme Martínez López 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
“HARRY WALKER: OBRERS I VEÏNS EN LLUITA” 
Fins al 15 de març 
El tros de terra on el 1954 s’instal·là l’empresa automobilística Harry Walker sintetitza el bo i millor del 
passat de Barcelona: una història de desafiament, d’abnegació i de lluita. També, de frustracions i de 
propostes que dibuixaven futurs alternatius al nostre present que no es van arribar a complir.  
Comissariat i documentació: Joan Gimeno, Cristian Ferrer, Néstor Bogajo 
Organitzen: MUHBA; Institut de Cultura de Barcelona; Comissió del Centenari de la Prosperitat 
Marquesina de Via Júlia 
 
“TREBALL DIGNE?” 
Fins al 13 de març 
Es mostra què és el treball digne i les seves dimensions, i s’ofereix una visió de col·lectius vulnerables, com 
dones i infants, i de sectors productius que pateixen especialment la manca de garanties d’un treball digne.  
Organitza: Fundació Solidaritat UB 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 



“FUERA DEL MAPA. TRANSNÍSTRIA” 
Fins al 28 de març 
Per a preservar el seu idioma i identitat russa, Transnístria es va separar unilateralment de Moldàvia el 
1990. De cara a dins, Transnístria té totes les característiques d’un estat: govern, moneda, passaport, 
fronteres i forces armades; no obstant això, per al món exterior no existeix. Com es viu en un lloc que no 
existeix en cap mapa del món? Quin és el preu de ser un pària dins de la Comunitat Internacional? 
Fotografies de Hanna Jarzabek 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“DONES SUPERVIVENTS” 
Fins al 13 de març 
Aquesta exposició és el resultat de la participació de 12 dones supervivents de violències masclistes que 
ofereixen fotografies simbòliques de la seva fortalesa i resiliència, acompanyades d’un escrit personal en 
què manifesten eines i relats de recuperació i superació. 
Exposició creada per l’associació Hèlia i cedida per l’Institut Català de la Dona 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
“QUINA FEINADA. LA (IN)VISIBILITAT DEL TREBALL FEMENÍ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ”  
Fins al 30 de març. Presentació el divendres 13, a les 19 h 
Pretén donar valor i fer visibles les experiències diverses de les dones amb relació al treball. 
Una exposició de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“MUJERES” 
Fins al 31 de març 
Mostra d’il·lustracions realitzades en retolador negre, daurat, platejat, blau i verd, sobre paper gruixut, de 
mida DN-A4 i DN-A5, acompanyades d’alguns dels seus versos. 
A càrrec de Marta Garcés 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“FIBROMIÀLGIA. CONVIVINT AMB ELLA” 
Fins al 31 de març 
L’artista expressa la fibromiàlgia i la fatiga crònica a través de la pintura. Un recorregut personal del procés 
d’aprenentatge i d’assimilació de la malaltia i els seus dolors.  
A càrrec de Manoli Tapias 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“CÓMO NO SER VISTA: NOTAS SOBRE FOTOGRAFÍA EN FEMENINO” 
Fins al 28 de març 
Un arxiu d’imatges i cites expandit, una constel·lació heterogènia i en construcció l’únic leitmotiv de la qual 
és el MIRALL. Ja sigui com a pantalla, finestra, lent, reflex o fragment, l’especular servirà d’excusa per a 
esbossar un itinerari per la fotografia en femení. De la carn al píxel. Una imatge és una ferida? 
Exposició col·lectiva, comissariada per Rita Rakosnik 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
  
“SIMONE DE BEAUVOIR, FEMINISTA I ESCRIPTORA” 
Fins al 21 de març 
Trajecte per la vida i l’obra de Simone de Beauvoir, filòsofa i escriptora, una dona que amb el seu 
enfrontament a les convencions dominants del seu temps va provocar debats apassionants. 
L’exposició està produïda per l’Institut Català de les Dones.  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 



“LLIBERTAT SIGNIFICA MOVIMENT” 
Fins al 13 de març 
Reprodueix les etapes que viuen i pateixen les persones migrants i refugiades des d’un enfocament 
feminista i ens convida a fer una reflexió crítica sobre la reiterada vulneració del dret a migrar. 
Organitza: Entrepobles, amb el suport de la Taula de Feminismes i LGTBI de Nou Barris 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
“DONANT VOLTES A LA SEXUALITAT” 
Fins al 31 de març. De dilluns a dijous de 16 a 20 h, i dimarts, dijous i divendres de 10 a 14 h 
Per parlar i reflexionar sobre la sexualitat, inquietuds, tabús, emocions... 
Punt InfoJove Nou Barris, c. Teide, 20 
 
“BRUIXES I MÉS” 
Fins al 31 de març 
Pega, fil i paper fan les meves bruixes. Però representen moltes coses més. Són dones fortes i 
empoderades.  Dones lliures i sabies que lluiten.  Dones sorores que s’estimen i es cuiden a elles mateixes. 
A càrrec de Mala Sangre  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“DÓNDE ESTÁBAMOS CUANDO ESTÁBAMOS BIEN” 
Fins al 31 de març 
Qüestionar-se la pertinença del lloc que habitem, com ho fan els altres per trobar una llar i finalment la 
necessitat de donar solució a les diferents problemàtiques de la situació nòmada que vivim i la capacitat de 
crear i apropiar-se d’espais, són els diferents punts que es plantegen en aquesta mostra. 
A càrrec de Núria Arnal  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“A PELO” 
Fins al 28 de març 
Exposició que vol normalitzar, visibilitzar i donar suport a gent que viu sense cabell, sobretot dones i nens.  
A càrrec del fotògrafs Jordi M., Albert Planàs i l’associació A Pelo  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“LES DONES DEL MEU BARRI” 
Fins al 31 d’abril 
Dibuixos de Marga Sánchez, fotògrafa, dibuixant i pintora veïna de Nou Barris 
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 
  
“LES DONES I L’OCI” 
Fins al 13 de març 
Totes les dones hauríem de trobar el nostre temps d’oci. A tu que t’agrada fer?  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6  
 
Convocatòries 
 
CONCURS DE MICRORELATS DE ROQUETES 
Fins al 14 d’abril 
Es tracta de redactar un poema o text curt inspirat a partir d’un dibuix, que cal passar a recollir pel Centre 
Ton i Guida. Més informació i bases del concurs a www.toniguida.org  
Exposició i votació popular: del 15 al 22 d’abril. Lectura de relats i lliurament del premi: 24 d’abril a les 19 h 
Organitzen: Te Literari i Centre Ton i Guida 
 

http://www.toniguida.org/


32è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 14 de març 
Adreçat a persones majors de 14 anys. Les obres es poden presentar fins al 14 de març a les 20 h, i el 
lliurament de premis als guardonats tindrà lloc al Centre Cívic Torre Llobeta el dissabte 9 de maig. 
Més informació a http://ow.ly/VwdR50ylpq9 
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
 
21è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
Fins al 16 de maig 
Categoria 1: de 9 a 15 anys. Categoria 2: de 16 anys en endavant 
Consulteu les bases a http://ow.ly/LsSs50ylpum 
Entrega de treballs a Can Verdaguer, l’Espai Jove Garcilaso i el Casal de Joves Palau Alòs 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL “SANT JORDI 2020” (CASAL DE BARRI PROSPERITAT) 
Fins al 9 d’abril 
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Tres categories: 3-5, 6-8 i 9-12 anys 
Temàtica: la història pot ser com vulgueu: Sant Jordi no és sant, la princesa mata el drac, el drac mata Sant 
Jordi, ningú mata a ningú, el drac és Sant Jordi disfressat... Deixa córrer la imaginació! 
Bases completes a https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-dibuix-infantil-sant-jordi-2020 
Organitzen: Raconet de la Prospe, Casal de Barri Prosperitat 
 
CONCURS DE MICRORELATS DEL CASAL DE BARRI PROSPERITAT 
Fins al 31 de març 

- Textos: temàtica lliure. L’extensió ha de tenir un mínim de 4 paraules i un màxim de 222 
- Premis: 1r premi 100 €. 2n premi 75 €. 3r premi 50 € 
- Lliurament de premis: 24 d’abril, a les 20 h 

Bases completes a https://casalprospe.org/convocatories/concurs-de-microtelats 

http://ow.ly/VwdR50ylpq9
http://ow.ly/LsSs50ylpum
https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-dibuix-infantil-sant-jordi-2020
https://casalprospe.org/convocatories/concurs-de-microtelats

