
Activitats del 19 al 25 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 19 
 
XERRADA “PRESENTACIÓ DEL SERVEI DE FAMÍLIES COL·LABORADORES” 
18 h 
El Servei de famílies col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona s’adreça a famílies que puntualment i 
per diferents circumstàncies, necessiten d’un suport per la cura dels seus infants. Comptarem amb la 
presència d’una família que ens donarà el seu testimoni sobre com ha estat per ells participar en el servei. 
A càrrec de membres del Servei de Famílies Col·laboradores (SFC) de l’Ajuntament de Barcelona 
Aforament limitat. Més informació i reserva prèvia: https://canverdaguer.com/1817-2/ 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE TRANSGRESSOR: CONCERT-XERRADA “MÚSICA I TRANSGRESSIÓ” AMB MARCEL CASELLAS TRIO  
18 h  
La música ha estat, és i serà sempre un element transgressor de qualsevol cultura. En aquest concert-
xerrada ho podràs viure de la mà del Marcel Casellas, músic, pedagog i transgressor, juntament amb el seu 
grup Marcel Casellas Trio, que segurament comptarà amb alguna sorpresa... 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia al Centre Ton i Guida. 
Organitza: Centre Ton i Guida 
Pl. Titellaires 
 
TEATRE BREU: “SWIMSMOKE” + “NO ÉS UN BON MOMENT 

- 18 h “Swimsmoke”: un trist encenedor de plàstic posa a prova l’amistat de dues dones, fa aflorar 
rancúnies i enveges als vestidors d’una piscina on han anat a posar en forma els seus cossos. 

- 18.30 h “No és un bon moment”: les autoritats celestials s’han entestat en què el protagonista, 
díscol de mena, deixi d’estar entre els vius, però per a ell, aquell, com altres, no és un bon moment. 

A càrrec de la cia. 3 Homes Grossos 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencialment, per telèfon (93 354 79 04) o 
correu electrònic (casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat) 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
XERRADA “TRAVELO! LA HISTÒRIA DE LES TRAVESTIS A LA BARCELONA DEL SEGLE XX” 
18 h 
A càrrec de Sofía Bengoetxea 
Cal inscripció prèvia, que es pot realitzar a la recepció del Casal o a http://ow.ly/MN1a50E1ZJc 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CIRC: “EL NO DRAMA DE LA RUPTURA AMB NA JOANA” 
19 h 
Després de dues setmanes de residència a l'Ateneu, la companyia de circ Bleda Insípida ens presentarà, en 
format site specific i per duplicat, aquest espectacle de text, acrobàcies aèries i moviment. 
Una qüestió de cossos presents i cossos que es van deixar anar, una cosa del quotidià i de l'abstracte, 
d'expressions contradictòries. Una peça tragicòmica sobre el dol. 
A càrrec de la cia. Bleda Insípida 
Preu: 4 € 
Més informació i entrades: http://ow.ly/l0ke50E20sZ  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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CONVERSES EN XARXA: “DONES DIVERSES: NOVES IDENTITATS?”  
19 h 
Aquesta vegada comptem amb la veu i l’experiència d’activistes feministes de la ciutat de Barcelona. Ens 
explicaran la seva trajectòria i com veuen les diverses maneres de viure la pròpia identitat. 
Activitat online publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
HISTÒRIES DE CAFÈ: “ASSOCIACIONS DE VEÏNES: LES DONES EN EL MOVIMENT VEÏNAL” 
19 h 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: arxiuhistoric@yahoo.es, 615 213 966 
També, retransmissió en directe a la pàgina de Facebook de l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288, edifici A 
 
ESPECTACLE “AMORS PROPIS. CONTES D’AMORS SENSE SUCRES AFEGITS” 
19 h 
A càrrec de Boraquel 
Cal inscripció prèvia, que es pot realitzar a la recepció del Casal o a http://ow.ly/jnP650E2bT7 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 20 
 
AIGUART – CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE L’AIGUA 

- De 10 a 11.30 h Tallers familiars: 
-Un món d’aigua: com està repartida l’aigua a la Terra? N’hi ha la mateixa quantitat per tot arreu? 
Amb aquesta activitat ho descobrirem! 
-La gota a la galleda: potser no tot allò que és aigua ens pot ser útil. Si fem bé els números, sabrem 
quina aigua podem fer servir i segur que ens sorprendrem. 
-De font en font: joc de preguntes, mímica, coneixements generals,... i tot sobre el món de l’aigua! 

- 11.30 h Presentació de Project WET: representants de Project WET al Sud d’Europa, Argentina i 
Estats Units explicaran què és aquest projecte sobre aigua i pedagogia (Water Education Today) 

- De 12 a 13 h Tallers familiars: 
-Pintem amb aigua: l’aigua serveix per moltíssimes activitats, fins i tot per fer art, ho voleu venir a 
provar? 
-El conte de la dona d’aigua: explicarem una llegenda sobre l’aigua i els éssers màgics que l’habiten, 
les fades d’aigua. En alguns indrets també en diuen Paitides, les voleu conèixer? 

Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí 2 
 
SORTIDA “LES PLANTES REMEIERES DE COLLSEROLA” 
10 h 
Coneixerem de prop les diferents plantes remeieres que podem trobar a Collserola per crear un herbari 
fotogràfic. Aprofitarem per connectar amb l’energia dels elements de la natura acabant amb una meditació 
Cal portar llibreta i bolígraf, mòbil o càmera de fotos. 
Cal inscripció prèvia al Centre. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
URBAN SKETCHING: “BICICLETES I FLORS, ARRIBA LA PRIMAVERA”  
11 h 
Esbossos d’aquests populars vehicles, emmarcats en un ambient floral. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Places presencials exhaurides. Activitat online publicada al canal de YouTube: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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TALLER DE COSTURA “COSIM MASCARETES I FUNDES PER GUARDAR-LES” 
11 h 
A càrrec d’Ara Palos - El taller de Ara 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
HISTÒRIES DE CAFÈ: “HISTÒRIES DELS 60s, UN RELAT DE JOSEP COLL” 
12 h 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: arxiuhistoric@yahoo.es, 615 213 966 
També, retransmissió en directe a la pàgina de Facebook de l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris. Col·labora: AVV Trinitat Nova 
Antiga escola Benjamí, c. la Fosca / Palamós 
 
ESPECTACLE INFANTIL “DONES VALENTES” 
12 h 
Ens endinsarem en la vida, trajectòria, aventures i desventures de diversos personatges femenins i 
contemporanis, que han deixat empremta. Aquestes dones també van ser nenes, plenes d'il·lusió, però 
també amb dificultats. Malgrat això, amb esforç i perseverança, ho podem tot, o gairebé. 
Cal inscripció prèvia, que es pot realitzar a la recepció del Casal o a http://ow.ly/f2nv50E2c9r 
Organitza: Raconet de la Prospe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña  
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL TROBEM-NOS.  MARIA DEL ALAR 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
La clowntautora i actriu valenciana ens presenta cançons que ens expliquen emocions i maneres 
d’entendre la vida i la societat en què vivim. 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CIRC: “EL NO DRAMA DE LA RUPTURA AMB NA JOANA” 
19 h 
Espectacle de text, acrobàcies aèries i moviment. Una qüestió de cossos presents i cossos que es van deixar 
anar, del quotidià i de l'abstracte, d'expressions contradictòries. Una peça tragicòmica sobre el dol. 
A càrrec de la cia. Bleda Insípida 
Preu: 4 € 
Més informació i entrades: http://ow.ly/l0ke50E20sZ  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 21 
 
DIUMENGE EN TRIBU: ESPECTACLE FAMILIAR “MUUUUN” 
12.30 h 
Un espectacle per a tota la família, un viatge que neix des de l'abstracció i que a poc a poc ens descobreix 
un nou planeta on es parla un llenguatge diferent. Sorgeix del joc, de l'exploració i de la recerca sense 
paraules d'un llenguatge comú. L'expressió plàstica i la musical interaccionen en un espai íntim i proper.  
A càrrec de la cia. La Curiosa 
Entrada gratuïta. Més informació i reserves: http://ow.ly/LALa50E260D  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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Dimarts 23 
 
FESTA AIGUART (DIA MUNDIAL DE L’AIGUA) 
10 h 
Format virtual 
Mitjançant obres d’art conegudes calcularem la petjada virtual que representa que tenen cada una d’elles. 
Farem un pòdium amb l’obra d’art amb més aigua virtual i l’obra d’art més sostenible. Us demanarem que 
ens envieu fotografies o dibuixos amb la petjada hídrica més baixa possible! 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia fins a 2 dies abans a castell_torrebaro@bcn.cat 
Organitza: Castell de Torre Baró 
 
XERRADA EN LÍNIA “MENTS GRANS”: “MANTENIR UNA LLAR SEGURA” 
12 h 
Identificarem possibles riscos a la llar i donarem a conèixer mesures preventives per evitar-los i les 
actuacions a seguir en cas d’emergència. També s’exposarà el funcionament de detectors de fum i de gas.  
A càrrec del Servei de Teleassistència Municipal i Bombers de Barcelona.  
Xerrada en línia a través de la plataforma Zoom. Per accedir a la reunió, cliqueu a 
http://ow.ly/tQpT50E26mo. Número de reunió: 181 646 3534. Contrasenya: p8PM3W6CMr7 
Organitza: Biblioteques de Barcelona 
 
LLIBRES A ESCENA: “MONSTRES” 
17.30 h 
Obrirem la maleta més terrorífica i perdrem la por acompanyats de la seva màgia. Contes: “Allà on viuen 
els monstres”, “Laura té por”, “Hi ha un ós sota l’escala”, “En Pere sense por” i “El monstre de colors”. 
A càrrec de Gisela Llimona 
Per a infants  a partir de 4 anys. 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat. 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288B 
 
Dimecres 24 
 
ACTIVITAT INFANTIL “LA HISTÒRIA D’UNA DONA D’AIGUA. LA PAITIDA”  
15.30 i 17 h  
Escoltarem una història encisadora sobre la Paitida i les seves virtuts, en un entorn màgic.  
A càrrec de la Fundació Vincles i dins de la programació de l’Aiguart 2021. 
Per a nens i nenes d’entre 5 i 12 anys.  
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dijous 25 
 
MASTERCLASS ONLINE DE DANSA ORIENTAL  
17 h 
Activitat impartida per Amaru Sabat – Espai Lur, per celebrar el 10è aniversari del Casal Gent Gran Can 
Peguera. 
Per poder accedir al vídeo, seguiu-nos a les xarxes: 

- Facebook: www.facebook.com/Casal-Gent-Gran-Can-Peguera 
- Instagram: https://www.instagram.com/canpeguera/ 
- YouTube: www.youtube.com/channel/UCUFcKhTvMuapN30c54QtweQ 

Per més informació: 93 429 27 75 / 602 225 089 (també per WhatsApp) 
Organitza: Casal de Gent Gran Can Peguera 
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XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Comunicació assertiva i intel·ligència emocional”, a càrrec de Xavi Savin, psicòleg 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de Youtube http://ow.ly/rLpT50Ddn9l. Posteriorment també la 
podreu gaudir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
SESSIÓ FORMATIVA “CUIDEM-NOS AMB COMUNICACIÓ EMPÀTICA”  
18 h  
Empatia i assertivitat. Necessitats, emocions i sentiments. Com connectar i comunicar-nos amb 
comunicació empàtica o no violenta.  
A càrrec d’Anna Navarrete i Lorenzo. Psicosociòloga, coach i mediadora de conflictes. 
Activitat gratuïta, amb aforament limitat i reserva prèvia  
Més informació, reserves i retransmissió en directe: http://ow.ly/pm8850E26Yj 
Organitza: Acció Contra la Violència Domèstica (ACVD)  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TROBADA LITERÀRIA “JOVES AUTORES” 
18 h 
Coneixerem algunes autores i les seves obres. 
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “ESTÀS BUSCANT FEINA? CONEIX ELS CANALS DE RECERCA DE FEINA QUE HI HA” 
18 h 
En aquesta activitat farem un recorregut pels diferents canals de recerca, saber què s’ha de tenir en 
compte. Coneixerem l’estructura del CV i de la carta de presentació. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencialment, per telèfon (93 354 79 04) o correu electrònic 
(casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat) 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
CICLE TEMÀTIC LITERARI “PATRICIA HIGHSMITH, L’ANGOIXA FETA LITERATURA” 
18.30 h 
L’escriptora nordamericana és una de les més importants del món en el gènere de la novel·la negra i el 
suspens psicològic. Víctimes sense crim i crims invisibles. Contes on la crueltat i la perversió poden 
confondre’s amb històries alegres sobre la innocència. 
A càrrec de Rubén Martínez Santana, narrador 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA “LES MILLORS DIRECTORES D’ORQUESTRA” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Comença un cicle de quatre sessions sobre quin és el paper de les dones dins el mon de la música clàssica. 
En aquesta primera trobada comentarem aspectes com quines són les funcions de la directora d’orquestra. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, component del grup Remor de Mar i conferenciant 
No cal tenir coneixements musicals previs per assistir a aquesta sessió 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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Exposicions 
 
“NO VOLEM UNA SALUT DE PLÀSTIC” 
Fins al 31 de març 
Coneixerem l’impacte els envasos d’un sol ús sobre la nostra salut. Exposició emmarcada en la campanya 
“Salut de Plàstic” de Rezero, que va evidenciar la presència de components derivats del plàstic en l’orina de 
20 personalitats catalanes i balears.  
A càrrec de la Fundació per la Prevenció de Residus Rezero 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
“LA VELLA QUARESMA I ENTERRAMENT DE LA SARDINA” 
Fins al 31 de març 
Vine a gaudir de l’exposició que ens ha cedit el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
sobre la Vella Quaresma, el Calendari de les 7 cames que ens acompanya des del final del Carnaval durant 
7 setmanes que ens acompanya i ens marca l’inici de la Setmana Santa. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“IMATGES AMB MISSATGES” 
Fins al 10 d’abril 
Visitable amb cita prèvia 
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288A 
 
“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. 
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 
 
“PROJECTE SIRA” 
Fins al 29 de març 
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. 
A càrrec de Viva de tanto vivir 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“CONFI(N)ADES: PARAULES I EMOCIONS DE LES DONES DURANT EL CONFINAMENT DEL 2020”  
Fins 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   



“DONA CARA A CARA” 
Fins al 29 de març 
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. 
A càrrec del Racó de la Foto del casal La Font d’en Fargues 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“JO DONA, TU DONES, ELLA DONA” 
Fins 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 
 
9ª MOSTRA D’ART EN FEMENÍ 
Fins al 27 de març 
Exhibició col·lectiva que reuneix les obres creades per les dones de Nou Barris. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
EXPOSICIÓ EN LÍNIA “MARRÀQUEIX” 
Fins al 30 d’abril  
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. 
A càrrec de Carlos Seisdedos 
Visitable 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 
 
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. 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. 
Hi ha dues categories. La categoria 1 per a participants de 9 a 15 anys; i la categoria 2, a partir dels 16 anys. 
Més informació i bases del concurs: ow.ly/grvr50DVsvQ 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer  
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