
Activitats del 26 de febrer al 4 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 26 
 
ZONA GAMING 
17.30 h 
Torneig “Super Smash Brawl” 
A càrrec de Laura Sánchez 
Cal inscripció prèvia 
Per a joves a partir dels 12 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
PROJECCIÓ  “OLIVIA, UNA FILLA PRECIOSA QUE PARLA UNA ALTRA LLENGUA” 
18 h 
Vine a veure un documental sincer i compromès que pivota al voltant d’una nena sorda i el seu procés de 
descoberta del món mitjançant la llengua de signes. Termes com identitat, privació lingüística, dol, 
discapacitat, llengua, sordesa o cultura són repensats i analitzats des d’una òptica no reduccionista per 
destacats membres de la comunitat sorda i professionals que hi estan vinculats. Un cop finalitzada la 
projecció s’obrirà un debat entorn de l’eix principal del film, que comptarà amb l’assistència dels directors 
Pablo Navarro i Andrés Villa.  
A càrrec dels directors Pablo Navarro i Andrés Villa 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TIGVENDRES – NARRACIÓ: “L’ART D’AMARGAR-SE LA VIDA O COM FER D’UN MATEIX UN PERFECTE 
MISERABLE… O NO”  
18.30 h 
Agafem un individu qualsevol, li donem tot el què necessita i més, tot el que vol i tot el que desitja, de 
manera que no s’hagi de preocupar de res que no sigui la seva reproducció… i el molt desagraït, només per 
fer-nos la punyeta, serà capaç d’esdevenir desgraciat, de sentir-se infeliç… i què fem amb ell, aleshores? 
A càrrec de Carles Alcoll 
Aforament limitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CINEMA “PANTALLA BARCELONA”: “PUSH” + “MADRID 2120” 
19 h 
- “Push” (Fredrik Gertten, 2019, documental, 92 minuts): “Push” investiga el motiu pel qual ja no 
podem permetre’ns el luxe de viure a les nostres pròpies ciutats. Qui en són els responsables? Quins els 
factors que fan de l’accés a l’habitatge un dels problemes més urgents? Un documental que destapa la 
perversitat darrere de l’especulació immobiliària.  
- “Madrid 2120” (José Luis Quirós I Paco Sáez, 2019, animació, 8 minuts): Madrid. La vida a la gran 
ciutat s’ha convertit en una lluita de classes: a dalt o a baix, aquesta és ara la diferència. El Nitrogreen, un  
element altament inestable capaç de generar vegetació  instantània, és la mercaderia de contraban més 
valuosa.  
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/38408/push  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/38408/push


ESCENA OBERTA – TEATRE: “UN DIA D’ESTIU” 
19 h 
Què defineix la felicitat? Tenir-ho tot o l’esperança d’aconseguir alguna cosa? Dues situacions tan 
oposades poden no ser tan diferents. Adaptació de l’obra de Sławomir Mrożek 
A càrrec de la Cia Teatre Naia 
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 27 
 
AIGUAMOLLS DEL RIU BESÒS  
De 9.30 a 14 h  
Es tracta d’un recorregut d’uns 5 km pel Parc Fluvial del Besòs, tot descobrint els beneficis i les riqueses 
que ens aporta tenir ecosistemes vius a prop de casa. Si teniu binocles, porteu-los. 
A partir de 10 anys 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, telèfon 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova 
Inici: Estació de trens Montcada i Reixac, R2 Rodalies Renfe 
 
CONTES A CAU D’ORELLA 
11 h 
Trobada amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels infants de 0 a 3 
anys. 
En aquesta sessió parlarem sobre separació i escola. Esteu convidats a escoltar un conte i a xerrar una 
estona sobre aquest tema. 
Organitza: Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
EL DISSABTE DEL CONTE 
D’11.30 a 13.30 h 
Lectura del conte de temporada i activitat plàstica dirigida a nenes i famílies. En aquesta ocasió, 
experimentarem amb els colors i les formes creant el nostre propi món i les seves diferents possibilitats. 
Material: papers de colors, pintures, retoladors i cola. 
Activitat gratuïta, amb aforament limitat i inscripció prèvia 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
DISSABTES FAMILIARS: ACTIVITAT PER A NADONS “LA NOSTRA AMIGA GIRAFA” 
18 h 
Una experiència musical i teatral que farà viatjar els infants a través de l’imaginari dels animals per un món 
ple d’emocions. 
A càrrec de Sonall, música per a nadons 
Activitat per a famílies amb criatures de 0 a 3 anys 
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 28 
 
DIADA DEL SOCI 

- 11.30 h Ballada de sardanes a la pl. Major de Nou Barris 
- Tarda: concert a Can Dragó 

Amb la cobla Ciutat de Girona 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 



Dimecres 3 de març 
 
TALLER DE MICRORELATS 
De 18 a 20 h 
Activitat en línia  
Un curs on aprendre a escriure poemes, microrelats, aforismes o pensaments, atenent la limitació d’espai 
disponible a les xarxes socials. Utilitza aquestes plataformes per posar de manifest les teves dots 
d’escriptor/a, i aconsegueix que brevetat sigui sinònim de creativitat. 
A càrrec de Cristina Company 
Cal inscripció prèvia: https://bit.ly/3pfBQlG 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dijous 4 
 
QUINZENA DE LES DONES. ALEGRIA - RESILIÈNCIA, UN BINOMI PER COMBATRE LA INCERTESA 
Fins al 20 de març 
Uns dies plens d'activitats per reflexionar, aprendre i debatre al voltant del moment actual que estem 
vivint i de les eines que ens poden ajudar a superar-lo.  
Hi haurà xerrades, tallers i també música, teatre i humor. Us convidem  a trobar-nos i participar-hi. 
Vegeu la programació específica 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“El dol gestacional: una realitat silenciada”, a càrrec de Noelia Sánchez, treballadora social 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de Youtube 
www.youtube.com/c/GrupoMemora_oficial/AulesMemora. Posteriorment també la podreu gaudir a la 
llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
COL.LOQUI. CANVI D’ACTITUD 
La motivació i  conscienciació són imprescindibles en tot el que fem per ajudar els altres i a nosaltres 
mateixos per ser cada dia millors. 
A càrrec d’Ainhoa Conesa 
Org. Assoc. de Voluntaris Torre Llobeta  
Aforament limitat 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“LGTBI EN LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA-FICCIÓ” 
18.30 h 
A càrrec de Plataforma Blanc i Negre 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “LA JOIERIA A L’ANTIC EGIPTE” 
18.30 h 
L’orfebreria egípcia va ser una de les formes d’art més destacades de l’antic Egipte. Des de les joies 
predinàstiques i amb tot tipus de materials, els egipcis van dominar l’art de l’orfebreria. Tot i que les joies 
del tresor de Tutankamon són unes de les peces més conegudes, la joieria de l’Imperi mitjà va assolir 
nivells molt elevats. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre 

https://bit.ly/3pfBQlG


de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
EXPOSICIÓ EN LÍNIA “MARRÀQUEIX” 
De l’1 de març al 30 d’abril  
Inauguració dimecres 3 de març, a les 18 h 
Aquesta exposició fotogràfica narra un viatge a Marràqueix durant l’any 2016. L’objectiu és fer cinc cèntims 
de la vida en aquesta ciutat, els seus costums i la seva ciutadania. Són fotografies de carrer que ens donen 
una idea de la diferència de forma de vida entre dues cultures molt diferents, la seva i la nostra. 
A càrrec de Carlos Seisdedos 
Visitable al web www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals/    
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
EXPOSICIÓ “CONFI(N)ADES: PARAULES I EMOCIONS DE LES DONES DURANT EL CONFINAMENT DEL 2020”  
De l’1 al 31 de març  
A partir de l’obra artística col·lectiva de les dones participants del barri de Roquetes al taller “20x20=2020, 
paraules i emocions de dones durant el confinament del 2020”  
A càrrec de l’entitat Arquera-Cultura. 
Casal de Barri Trinitat Nova,  c/ Garbí, 3   
 
EXPOSICIÓ “DONA CARA A CARA” 
Del 3 al 29 de març  
Inauguració dilluns 8 de març, a les 18 h 
Sota el títol “cara/cara”, enfrontem la mateixa dona, l’original en color i la simètrica en blanc i negre 
(escala de grisos). Aquesta ens permet centrar-nos més en les formes, en les línies del rostre i en la 
composició de la fotografia. El blanc i negre ens simplifica la realitat per centrar-se en allò essencial. Ens 
fixarem en més detalls sense que res ens aturi. És més important la forma que el fons, mentre que en color 
equiparem els dos conceptes. 
A càrrec del Racó de la Foto del casal La Font d’en Fargues 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EXPOSICIÓ “JO DONA, TU DONES, ELLA DONA” 
Del 3 al 29 de març  
L’exposició és un conjunt de micro narracions fotogràfiques on les protagonistes són dones. Del retrat 
proper a la poesia d’allò invisiblement quotidià, del cor cap a fora passant del contacte a la soletat, parla 
del desig i l’equilibri. Coses nostres. Fragments del diàleg dona-univers. 
A càrrec de Paula Jané (@paulajanefotografia) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“RE-VUELTAS” 
Fins al 20 de març 
L’exposició, concebuda especialment per la Sala Cava de Can Basté, és un rescat dels arxius i persones que 
va fotografiar l’autor el 2013 a la ciutat d’Itabaianinha, regió nord-est de Brasil. Busca ressaltar la vida i la 
història d’aquests joves anònims i submergir al visitant en un món lúdic i fosc on els somnis de la infància 
poden canviar ràpidament, sent una reflexió sobre la maduresa i els somnis perduts. 
A càrrec de Shingi Nagabe 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 
 



“HECHA EN VENEZUELA” 
Fins al 20 de març 
“A Veneçuela, específicament a Caracas la ciutat on vaig néixer es considera que, per ser bella, has de tenir 
tot el que et falta. La pressió social i familiar és aclaparadora, moltes dones en el seu afany de ser les més 
belles decideixen optar per ser candidates a operacions estètiques, sense importar les conseqüències.”  
A càrrec d’Erika Achec 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
EXPOSICIÓ ”100 ANYS DE CIÈNCIA FICCIÓ” 
Del 23 de febrer al 15 de març 
Exposició que mostra gràficament la història d’aquest gènere en la literatura, cinema i televisió, des dels 
seus primers precedents fins avui dia. 
A càrrec de Plataforma Blanc i Negre 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“EL VIAJE Y EL LASTRE DEL VIAJE” 
Del 13 al 27 de febrer. De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dissabtes de 10 a 14 h. 
Formada per dotze quadres d'art contemporani en tres dimensions. 
A càrrec d’Isabel Barquero 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
  
“ESTIMAT DIARI” 
Fins al 25 de febrer 
Durant el confinament provocat per la covid-19, els infants de Barcelona van compartir com estaven, com 
se sentien i com vivien a través de dibuixos, pintures, vídeos i relats que podreu veure en aquesta 
exposició, oberta a tots els veïns i veïnes i també a les escoles de tots els barris. 
Organitza: direcció de Ciutat Educadora i Cultura als Barris de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB), ICUB i 
Direcció de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Barcelona. Col·labora: Consorci d’Educació  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“UNA SOCIETAT “NORMAL”” 
Fins al 26 de febrer 
Vivim en una societat que es basa a seguir la majoria. Que ens ha ensenyat a sobreviure, però potser no 
ens haurà ensenyat a viure. Que ens ordena i ens classifica segons què som i no segons qui som. 
A càrrec de Nú Larruy   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“ESTHER BRU” 
Fins al 26 de febrer 
L’artista ens convida a viatjar dins el seu món de fantasia. Un món en què li encanta perdre’s i on gaudeix 
imaginant coses que després fa realitat en el paper. Confessa que les seves il·lustracions tenen un estil 
infantil que no busca expressament, si no que és l’estil qui la troba a ella.  
A càrrec d’Esther Bru 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“MELODIES AL CARRER” 
Fins al 26 de febrer 
Fotografies de músics als carrers de Barcelona 
A càrrec de Wilfredo Mamani Cartagena 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
 



EXPOSICIÓ DE LA GUANYADORA DEL ZOOMROQUETES 2019 
Fins al 26 de febrer 
La Montse, la guanyadora de l’edició del 2019 del Concurs de Fotografia “ZoomRoquetes”, ens brinda 
l’oportunitat de gaudir de l’obra que ha elaborat expressament per a aquesta exposició i que gira al voltant 
de la temàtica de la natura. Així anem fent boca per l’edició d’enguany! 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
EXPOSICIÓ EN LÍNIA “UN VIATGE A LES TRIBUS DEL RIU OMO A ETIÒPIA 
Fins al 26 de febrer 
A càrrec de Quim Botey   
Un viatge fotogràfic apassionant, un autèntic viatge al passat,  als pobles ancestrals del sud d’Etiòpia. 
Tribus que viuen com fa segles, seguint les seves pròpies lleis i costums, un patrimoni únic i fràgil respecte 
a un món cada cop mes globalitzat. 
Al web www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals  
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
  
Concursos i convocatòries 
 
33è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 27 de març 
Convocatòria oberta a totes les persones majors de 16 anys, en la que es pot participar en les modalitats 
de narrativa, poesia i relat curt d’humor en llengua catalana i llengua castellana i relat fantàstic. Cal 
destacar el fet que la modalitat de relat curt d’humor marca una diferència important dins de la normalitat 
dels concursos literaris. 
Pots presentar la teva obra per correu electrònic, o presencialment a diversos equipaments del districte. 
Més informació i bases del concurs: http://ow.ly/Wu8E50DxzvD 
Organitzen: C. C. Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
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