
Activitats del 12 al 18 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 12 
 
EL PARC DES DE CASA 
17.30 a 18.30 h.  
Els parcs metropolitans són molt importants pel seus serveis socioambientals i per combatre el canvi 
climàtic. En aquesta activitat coneixerem els punts de la ciutat que milloren la qualitat de l'aire i obtindrem 
eines per fer front a la contaminació atmosfèrica a la ciutat. A càrrec de l’AMB. 
Tots els públics. Activitat virtual online. 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí 2 
 
ACTE CENTRAL 8-M A NOU BARRIS 
18 h 
Sota el lema “Les dones sostenim la vida” 
 
18.00 Presentació institucional 
18.10 Lectura del manifest amb el lema “Les dones sostenim la vida”, elaborat per les dones de la Taula de 
Feminismes i Lgtbi del Districte. 
18.15 Curtmetratge “Algo queda” de la directora Ana López, que tracta el tema de la dona cuidadora que 
ha de tenir cura de persones malaltes. Aquest curtmetratge va ser premiat al Festival de Solo para Cortos. 
18.30 Forum-Col.loqui sobre les cures i les dones, dinamitzat per l’entitat Dona Cançó. 
19.00 Actuació musical del grup de rap Clika Pika. 
19.30 Cloenda. 
Servei d’interpretació en llengua de signes. 
Org. Taula de Feminismes i Lgtbi del Districte. 
Aforament limitat. Se seguiran les mesures sanitàries i de seguretat del moment. 
Formulari d’inscripcions: https://forms.gle/GzfMLALke4KiFiAh8 
L’acte es gravarà, i posteriorment es penjarà el vídeo al canal de YouTube del Districte de Nou Barris 
Marquesina del Parc de Josep Serra i Martí 
 
SETMANA DE LA DONA - TEATRE: “PATRO Y LEO” I “EL HIJO DE JOSÉ” 
18 h 
El grup de teatre, compost únicament per dones, ens presentaran dos esquetxos que han 
preparat especialment per a la setmana de la dona: Patro y Leo i El hijo de José. Vine a passar 
una estona d’allò més divertida amb el grup de teatre Pandora! 
A càrrec de Pandora 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
SHOWCASE “ZANCADA” 
20 h 
Presentació del seu nou disc “No hay vuelta” 
Aforament limitat.  
Organitza: El Generador 9Barris 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 
 
 

https://forms.gle/GzfMLALke4KiFiAh8


Dissabte 13 
 
JORNADA - GRUP ACVD. DONA, TREBALL I COVID  
10.30 h  
A càrrec d’Anna Navarrete i Isabel Nos  
Organitza Acció contra la violència domèstica  
Activitat gratuïta amb aforament limitat i reserva prèvia  
Retransmissió en directe 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
EN FAMÍLIA: “FEM UN ÀLBUM IL·LUSTRAT” 
17.30 h 
L’activitat serà un taller de contacontes en dues parts: la primera explicarà contes del llibre Tudos 
Fazemos Tudo, de Madalena Matoso, que trenca amb els rols de gènere establerts entre nosaltres. La 
segona part consistirà a dissenyar un conte entre tothom, amb cartolines i material 
que generaran un àlbum il·lustrat col·lectiu, i reflectirà allò que hem après. 
A càrrec de Marina Sáez 
Observacions: cada infant disposarà del seu material individual. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
DISSABTES FAMILIARS. ANIMACIÓ INFANTIL. JUGUEM PER LA IGUALTAT 
18 h 
Contes, joc i teatre per desenvolupar l’empatia, aprendre a cooperar i a solidaritzar-nos amb les persones 
que ens envolten. Celebrarem la diversitat i la diferència.  
A càrrec de Cooperativa Trama 
Per a infants entre 7 i 12 anys sense l’acompanyament dels pares 
Aforament limitat 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CIRC: “LA PUNTA DE MI NARIZ” 
19.30 h 
Mirar-se el nas al mirall. I tocar-se’n la punta. I veure què hi ha més enllà. Però hi ha res més enllà? Què hi 
ha a l’altra banda del nostre nas? Altres nassos? Els nassos de qui? Ens hi enfilem? 
Les cinc integrants del Kolektivo Konica són unes artistes de nassos i per nassos. Totes cinc poden veure 
què hi ha més enllà del seu nas: el nas d’algú altre. I s’hi emmirallen. I s’hi veuen reflectides. I s’hi troben. I 
s’hi enfilen. I dibuixen figures acrobàtiques que van molt més enllà del nas, del propi i de l’aliè. 
Les sis artistes que conformen el Kolektivo Konica van fer una aposta de nassos i van decidir que les dones 
tenen molt a dir en el món de les acrobàcies, les piruetes, les cabrioles i els saltirons. Que si juntes són 
capaces de mirar més enllà del seu nas, podran enlairar-se fins a acariciar el cel. I buscar-li el nas. I trobar-li 
la punta. I això és el que fan en el seu primer espectacle: buscar el nas de l’altre per trobar-se el seu. Amb 
nassos i per nassos. 
A càrrec de Kolektivo Konika 
Públic familiar (a partir de 6 anys). Durada: 50 minuts 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i inscripcions: 
https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/la-punta-de-mi-nariz  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
 
 
 
 



Dimarts 16  
 
DOC DEL MES. THE LETTER 
Del 16 al 31 de març  
Una pel·lícula de Maia Lekow & Christopher King. La sorprenent història entre una àvia i el seu net amaga 
un poder femení indestructible.  
Més info a: https://docsbarcelona.com/docs-del-mes 
Activitat en línia. Per obtenir el codi de visionat cal incriure’s a:  https://bit.ly/3a20Qq3 
 
Dijous 18 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Parlem de l’Alzheimer”, a càrrec de Yolanda Duarte, psicòloga 
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 
 
XERRADA. ALEGRIA I RESILIÈNCIA: DUES CARES DE LA MATEIXA MONEDA 
18 h 
D'una manera lúdica, coneixerem recursos pràctics per millorar la salut emocional que ens ajudaran a 
transitar per la realitat que ens toca viure. 
A càrrec de Raúl Ravelo, educador emocional 
Org. Grup de Dones Descobreix-te 
Aforament limitat 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
VEUS DE DONES IBEROAMERICANES 
18 h  
Espectacle de poesia i música 
Un recorregut a través de l'immens tresor de noves veus i també d'altres cèlebres poetes iberoamericanes 
que, acompanyades d'un univers musical, formen una peça escènica intensa, creativa i diversa.  
A càrrec de Lorena Carrizo i Dani Caracola 
Activitat online pel canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCGThIMCM0vTOy0Xy7Q4PS7A 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “GAIA, EL MOVIMIENTO CIRCULAR DE LA VIDA PARA LA RECONEXIÓN CON EL 
PLANETA”  
18:30 h.  
Gaia és el conjunt d'éssers que permeten la vida en el planeta en què vivim. Els éssers humans formem 
part d'aquest conjunt. Aquest llibre ajudarà a identificar aquelles creences socials que han promogut la 
nostra desconnexió amb Gaia, alhora que ofereix referències científiques i culturals d'una vida més 
sostenible. Es tracta de viure una vida en sincronia amb els altres éssers de la naturalesa i així reconnectar, 
des de dins, la nostra manera de pensar, sentir i fer amb el planeta. 
A càrrec de l’autora: Tatiana Santos Pitanga   
Per a més informació: https://tatianapitanga.com/libro-gaia/ 
Activitat gratuïta, amb aforament limitat i inscripció prèvia 
Casal de Barri de Trinitat Nova. Carrer Garbí, 3 
 
 



CONFERÈNCIA GRÈCIA “DIÒGENES, EL FILÒSOF GOS” 
19 h 
Qui va ser el primer gran cínic? Diògenes és el filòsof més famós entre els cínics, literalment “els 
gossos”. El seu esmolat sentit de la ironia i el seu desdeny per les convencions socials el feren un 
personatge extravagant protagonista de múltiples anècdotes. En aquesta xerrada farem una repassada per 
la vida d’aquest irrevent filòsof, que s’atreví a replicar, fins i tot, els reis més poderosos de la seva època. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga, especialista en Alexandre el 
Gran, l’Imperi persa, els diàdocs i l’Àsia central hel•lenística 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
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 

file://NAS_DEPT2.IMI.BCN/DEPT2/NOUBARRIS/QUOTA/COMUNICACIÓ%202021/D100%20ORGANITZACIO/D125%20METODES/D111%20Agendes%20treball/Agenda%20Setmanal/www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals/


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 
 

http://ow.ly/Wu8E50DxzvD


21è CONCURS DE CÒMIC 
Fins al 30 d’abril 
La 21ª edició del Concurs de Còmic de Nou Barris es va haver de cancel·lar l’any passat a causa de la covid-
19, així que, per a aquest any, Can Verdaguer ha decidit mantenir el número i reprendre un dels grans 
esdeveniments culturals del districte. El certamen és, sens dubte, una gran oportunitat per a totes les 
persones dibuixants aficionades del món d’optar a algun dels premis convocats i, qui sap, donar-se a 
conèixer entre el sector. 
Més informació i bases del concurs: ow.ly/grvr50DVsvQ 

Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer  

https://t.co/YYdw47mnpq

