
Activitats del 5 a l’11 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 5 
 
FRIDA KAHLO: LA DONA I EL MITE 
18 h 
Més d'un segle després del seu naixement, Frida Kahlo segueix ben present a l'imaginari col·lectiu. Amb 
aquesta xerrada monogràfica farem un recorregut pels episodis més importants de la seva vida i veurem 
com van quedar reflectits en la seva obra. Una oportunitat per submergir-nos en el fascinant univers de la 
pintora mexicana més important del segle XX i una de les icones feministes més universals. A càrrec d’Alba 
Casaramona 
Inscripcions presencials al Casal, per tel. 933547904, o al correu electrònic 
casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat 
Casal de Barri de Verdun, Luz Casanova, 4 – 6 
 
DANSA: “ACABO DE DARME CUENTA” I “INTI” 
19 h 
La companyia de dansa contemporània ValenzuelaDance presenta un doble espectacle coreogràfic amb 
dues peces que reflecteixen el seu talent i esforç dalt de l’escenari. Acabo de darme cuenta i INTI són dues 
coreografies de temàtiques socials que volen parlar i fer-nos reflexionar sobre quina és la realitat social 
actual. 
A càrrec de la cia. Valenzuela-Dance 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONFERÈNCIA "DONES A L'INSTITUT MENTAL" 
19 h  
Repàs de les dones que van tenir alguna mena de vinculació amb l'Institut Mental de l'Hospital de la Santa 
Creu, a Nou Barris. Serà un recorregut per la història que iniciarem al segle XIX i continuarem per tot el 
segle XX. Sortiran a la llum noms tan emblemàtics com Antònia Bacigalupi i Raquel Meller, entre d'altres. 
Durada màxima 1h 30 minuts.   
Organitzat pel Grup d'Història de Nou Barris. 
Centre Cívic Can Basté, passeig de Fabra i Puig, 274-276 
 
Dissabte 6 
 
CONCERT JOVE 
12 h 
Resiliència: aixecar-se després de caure 
Concert amb cançons i rimes freestyle per donar veu a les històries menys visibles. 
A càrrec de la Plataforma Old Days 
Activitat online publicada a YouTube 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – MÚSICA: “UNA POMA, UN POMER” 
18.30 h 
Aquesta història, petita però enorme, ens arribarà a través del petit teatre fet de llibretes, cartró i paper 
dibuixats; però també de cançons de sempre que continuen sent cantades pels més petits, cançons com 
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ara Sol, solet; Plou i fa sol; Pedra, pedreta; Cinc pometes té el pomer o Dintre d’una poma; interpretades 
amb un acordió diacrític i cantades amb una veu tan dolça com les pomes del pomer. 
A càrrec de la cia. De Paper 
Públic familiar. Durada: 45 minuts 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i inscripcions: 
https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/una-poma-un-pomer  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
TEATRE-CLOWN: “TENSIÓ AL CLIENT... BON DIA!” 
19 h 
En aquest espectacle es tracta la vulnerabilitat, la crítica dels espais de treball, la paciència que ha de tenir 
el personatge durant les 8 hores de feina repetitiva i sense gaire sentit… fins que, per naturalesa humana, 
l’espai i els aparells que utilitza se li tornen hostils i se li giren en contra. 
Direcció: Marisol Casas. Actriu: Raquel Aracil 
Activitat dins la programació del 8M, Dia de la Dona Treballadora 
Entrada: 6 €. Cal fer reserva prèvia a: www.bit.ly/teatralizat  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
MONÒLEG D’HUMOR. Cero dramas 
19 h  
La cara més absurda i còmica dels nostres petits drames diaris explicats amb molt d’humor. Per fi 
coneixeràs el costat divertit de la vida!! 
A càrrec de Paloma Jiménez 
Aforament limitat 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dilluns 8 
 
EN CLAU FEMENINA 
18 h 
L’univers femení és gran, tant a dins com a fora del paper. Hi ha qui l’ha volgut contenir, com a la dona 
mateixa. Però hi ha qui ha utilitzat la paraula per recordar, per assenyalar el dolor o per donar la 
possibilitat de lluita que, a vegades, no ha tingut. Com a homenatge a la lluita que segueix portant a terme 
la dona per la igualtat de drets, per esborrar la violència de gènere o per ser respectada, oferim un petit 
recorregut per alguns relats protagonitzats per dones. Històries que parlen de la violència, de la submissió, 
de l’abandonament, però també de la rebel·lió, la lluita i les ganes de ser lliures. Narradora: Inés 
Macpherson 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
  
DONES INSPIRADORES  
Les persones grans de Nou Barris volen retre homenatge i posar en valor aquelles dones que ens han 
inspirat en algun moment de la nostra vida. El 8 de març sortirà a la llum un vídeo i un recull de les dones 
que han fet que siguem com som, que han estat un exemple a seguir, que ens han motivat per aconseguir 
reptes, que ens han donat bons consells. 
Organitza: Programa Gent Gran Nou Barris Lloc: Canal de youtube Gent Gran Nou Barris: 
https://www.youtube.com/channel/UCMbli_eNL5_rsBqc7MP98yg, i 
xarxes socials dels Casals Municipals de Gent Gran de Nou Barris 
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Dimarts 9  
 
ESCRIPTORES A LA GRAN PANTALLA  
18.30 h 
Partirem de la lectura d’alguns dels relats més significatius d’autores com Alice Munro, Annie Proulx, 
Angela Carter, Doris Lessing i Patricia Highsmith per descobrir com el cinema ha plasmat visualment el món 
particular i personal de cadascuna d’elles. Descobrirem com els relats i les seves adaptacions 
cinematogràfiques posen en qüestió nocions tradicionals sobre gènere, classe i identitat. A càrrec de Lídia 
Bardina Molina 
Activitat Presencial. Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, plaça de Carmen Laforet, 11 
 
SETMANA DE LA DONA: TALLER “REUTILITZEM-NOS” 
18.30 h 
En aquest taller aprendrem a fer compreses de tela que podrem reutilitzar diverses vegades. Descobrirem 
quins són els materials més adients per confeccionar-les i els millors consells per aconseguir allargar-ne la 
vida al màxim. 
A càrrec d’Esther Pérez, professora de patchwork i membre de l’Associació Pedacets. 
Observacions: segons les mesures sanitàries del moment, el taller podria ser en format en línia. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 10 
 
MASTERCLASS DE DANSA ORIENTAL 
17 h 
Online, enllaços a les xarxes: 
Youtube:www.youtube.com/channel/UCUFcKhTvMuapN30c54QtweQ 
Facebook: www.facebook.com/Casal-Gent-Gran-Can-Peguera 
Instagram: https://www.instagram.com/canpeguera/ 
Organitza: Casal de Gent Gran Can Peguera 
Per a més informació: 934292775 / 602225089 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “ÀGATA, LA MEVA VEÏNA DETECTIU”  
17.30 h 
Directora: Karla Bengtsson. País: Dinamarca. Any: 2017 
Si algú es diu Agata Christine, sembla condemnada a mirar el món a través de la lupa i a dedicar-se en cos, 
ànima i olfacte de rastrejadora a descobrir el que s’amaga sota qualsevol misteri, gran o petit, de difícil 
solució o solució gairebé impossible. I la nostra nova amiga, la nostra nova veïna, com que es diu Agata 
Christine, al soterrani de la casa que acaba d’estrenar amb la seva família ha muntat una agència de 
detectius, i des d’allà sembla disposada a destapar qualsevol misteri que tingui el veïnat preocupat. Però el 
que no sap l’Agata, malgrat els seus dots, és que ser detectiu no és fàcil, gens fàcil… No ho va ser per a Sam 
Spade, l’investigador a qui va posar cara Humphrey Bogart a El falcó maltès manllevant les paraules que 
havia escrit anys abans Dashiell Hammett, ni tampoc per a Philip Marlowe, l’investigador de Raymond 
Chandler, els altres dos referents de la nostra amiga Agata Christine… 
La directora Karla Bengtsson signa aquesta pel·lícula d’animació, creada a través del cutout, una tècnica 
semblant a l’stop-motion que consisteix a fotografiar els personatges dibuixats en dues dimensions (sobre 
paper o a l’ordinador) per dotar-los de moviment unint els diferents fotogrames. 
Recomanada per a infants a partir de 6 anys. Durada: 77 minuts 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i inscripcions: 
https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/%C3%A0gata-la-meva-ve%C3%AFna-detectiu 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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SETMANA DE LA DONA: TALLER-XERRADA “DONES CÍCLIQUES” 
18 h 
Generarem un espai de confiança per parlar obertament sobre el cicle menstrual femení i com ens afecta a 
l’hora de relacionar-nos amb el nostre entorn. Buscarem i practicarem eines d’autoconeixement i sabrem 
com identificar i aprofitar els moments més òptims del cicle. 
A càrrec de l’Associació La Roska 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dijous 11 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Donació d’òrgans i teixits”, a càrrec de Jesús Leal, infermer 
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 
 
SETMANA DE LA DONA: PROJECCIÓ “QUÈ ESPERAVES DE MI?” 
18 h 
Violets és una productora audiovisual especialitzada en igualtat de gènere que presentarà el seu 
curtmetratge “Què esperaves de mi?”, en el qual es visibilitza l’evolució del rol de la dona dins la societat a 
través de tres generacions de dones.  
Després de la projecció explicaran com ha evolucionat el projecte i quines altres iniciatives han dut a 
terme. També es generarà un debat en què tothom podrà opinar i explicar les seves experiències 
relacionades amb la igualtat de gènere. 
A càrrec de Violets 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
MICROTEATRE. ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA (O, NO?) 
18 h 
Històries breus amb mil embolics per descobrir com n’és d’esbojarrada la quotidianitat dels seus 
personatges. 
Dirigit per Conchita Navalon 
A càrrec de Grup de Teatre Pandora 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Aforament limitat 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“DONA I EMPODERAMENT: CINC EINES PER ACONSEGUIR-HO” 
18.30 h 
A càrrec de Cristina Domingo 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
9ª MOSTRA D’ART EN FEMENÍ 
Del 5 al 27 de març 
Exhibició col·lectiva que reuneix les obres creades per les dones de Nou Barris. 
Inauguració divendres 5, a les 19 h 



Aforament limitat 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
EXPOSICIÓ “PROJECTE SIRA” 
Del 5 al 29 de març 
Inauguració dissabte 6 de març, a les 12 h 
El Projecte Sira busca crear un espai on humanitzar l’avortament, on poder donar cabuda a totes les 
realitats més enllà del judici i el tabú; un espai on donar veu a les experiències i a tot allò que va poder ser i 
finalment no va ser des de la decisió, la tria i la consciència. 
Projecte Sira és acompanyament, és comunitat, és estima, cura i comprensió per a les que ho vam viure... I 
és lluita i reivindicació per al món. 
A càrrec de Viva de tanto vivir 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
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 
 
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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