
Activitats del 26 de març a l’1 d’abril 
NOU BARRIS
 
Divendres 26 
 
LECTURA DEL PREGÓ DELS INFANTS DE NOU BARRIS DE LES FESTES DE SANTA EULÀLIA 
10 h 
Lectura del decàleg creat pels nens i nenes de les escoles Marta Mata i Mercè Rodoreda, que recull 
propostes per defensar els drets dels infants. Des de la sala de plens de la Seu del Districte. 
Enllaç per seguir la retransmissió en directe: https://youtu.be/fzDQqvqse5g   
 
CÍTRIC 2021: XERRADA “OTROS ESCENARIOS POSIBLES” 
17.30 h  
Un viatge per les incomptables realitats musicals que coexisteixen a Barcelona. Expressions crítiques i 
lúdiques, populars i marginals, secretes i públiques que componen, alimenten, desborden, qüestionen i 
defineixen la nostra ciutat.  
A càrrec de Nando Cruz, periodista musical 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/Es3q50E88bZ 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CICLE DE TITELLES DE NOU BARRIS: “AMUNT I AVALL, POEMES DE JOANA RASPALL”  
17.30 h 
Una passejada entre els poemes d’aquesta autora, per trobar-nos amb una munió de personatges i 
escenaris més imaginats que reals. Entendrem com és que la bruixa no pot veure els ratolins ni en pintura, 
trobarem una sirena perversa i intentarem veure on van totes les hores que es perden...  
A càrrec de la cia. Estenedor Teatre 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al Ton i Guida 
Col·laboren: Ass. Titellaire de Roquetes, Ateneu Popular Nou Barris, Biblioteca les Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
TALLER ONLINE DE DIBUIX NATURALISTA 
De 18 a 20 h 
T’agraden l’art i la natura? Apropa’t al món del dibuix naturalista i científic. Aprendrem a il·lustrar tota 
mena d’elements naturals de forma pràctica. 
A càrrec de Sergi Torné, biòleg i artista de guies de natura. 
Públic adult.  
Activitat online gratuïta. Cal inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí 2 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LAS PÉRDIDAS, LA LÍNEA EN LA ARENA. LIBRO 1” 
18.30 h. 
Com, malgrat les pèrdues que patim al llarg de la nostra vida, podem recuperar allò que és veritablement 
important. Ficció històrica amb contingut filosòfic, que incorpora elements de reflexió actuals com ara la 
migració o les qüestions de gènere. 
A càrrec de l’autor, Toni Galindo 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 40 84 47, 677 40 81 54 
Casal de Barri de Trinitat Nova. Carrer Garbí, 3 
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CONCERT “LA PRENDA ROJA” 
19 h 
Entrades exhaurides. Seguiu-lo des de casa a l’enllaç https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/.  
Trio flamenc format per Cristina, Ana i Sara. Cadascuna d’elles aporta una estètica i una personalitat 
diferent en la posada en escena. El seu repertori passa des del flamenc tradicional a una nova visió més 
urbana i electrònica, que revisa les lletres populars per reivindicar el lloc de la dona dins la nostra societat. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BARCELONA SPRING FESTIVAL: CONCERT “CALANDO ENSEMBLE” 
19 h 
Entrades exhaurides. Seguiu-lo des de casa a través del Facebook Live del Centre Cívic. 
Un any més tenim el festival que difon la música clàssica arreu de la ciutat i arriba als barris! 
Més informació sobre els components del grup i el repertori: http://ow.ly/WVwJ50E88RQ  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 27 
 
CINEFÒRUM “ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE?” 
D’11 a 13 h 
Enguany, Barcelona serà la capital mundial de l’alimentació sostenible. Per aquest motiu, oferim la 
projecció del reportatge del programa 30 Minuts “D’on ve el que mengem?”. Després del visionat es durà a 
terme un debat. 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia: 664 044 079, castell_torrebaro@bcn.cat, Casal de Barri Trinitat Nova 
Organitza: Castell de Torre Baró 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
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 llibertat i límits. Esteu convidats a escoltar un conte i a xerrar una 
estona sobre aquest tema. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Organitza: Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
TEULADA SONORA: CONCERT “POGO SOBRE MI MADRE” 
13 h 
Cantautora llibertària de Sant Andreu del Palomar que fa cançons contra les gàbies i contra tota autoritat. 
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia a la recepció del Casal o a http://ow.ly/AfCZ50E89MD 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
PRIMERA MOSTRA DE CURTS EN FEMEN 
18 h 
Directores darrere la càmera que mostren la seva visió de la feminitat, les relacions de parella, la feina, etc. 
En definitiva, una visió de la vida des del costat femení. Amb aquesta selecció de curtmetratges, volem 
donar visibilitat a les directores que estan duent a terme projectes singulars dins l’escena independent. 
Presenta: Clara Maideu 
Activitat gratuïta amb i reserva prèvia. Informació dels curts i reserves: http://ow.ly/3WEC50E8aek 
Organitza: La Cinemoteka, el programa dedicat al cinema de Ràdio RSK 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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VIII MARATÓ DE CONTES DE NOU BARRIS: SESSIÓ PER A ADULTS “HISTÒRIES A CAU D’ORELLA” 
19.30 h  
Relats de tot tipus, històries d'amor, homes bons i dolents, comportaments extranys, històries de gent que 
trafiquen amb ánimes o que envien cartes d’amor que són mentida... En commemoració del Dia 
Internacional de la Narració Oral  
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Per inscripcions, si us plau, contacteu amb el punt d'informació (93 
358 56 14 / info.cctorrellobeta@esport3.org) 
Organitza: Las Lindas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 28 
 
PASSEJADES PEL BARRI: “ELS LÍMITS HISTÒRICS D’HORTA I SANT ANDREU” 
De 10 a 13.30 h 
Cal inscripció prèvia: arxiuhistoric@yahoo.es, tel. 615 213 966 
Organitzen: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris, El Pou Grup d’Estudis 
Punt de trobada: pl. Karl Marx (davant del mur de Can Sant Genís) 
 
CONCERT DE SARDANES 
11.30 h 
A càrrec de la cobla Sabadell 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia: asiclave@gmail.com, tel. 664 364 814. 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Pl. Major de Nou Barris 
 
Dilluns 29 
 
CASAL DE SETMANA SANTA “DIGIJOVES” 
Dies 29, 30 i 31 de març, de 15.30 a 19.30 h 
Vine i durant tres dies podràs experimentar, crear i explorar com un maker. 
Adreçat a joves de 12 a 16 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia: ateneufcm1@gmail.com, 93 269 51 56 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
  
Dimarts 30 
 
CÀPSULA ONLINE “CONSTRUCCIÓ DE TITELLES AMB PAPER DE DIARI” 
17.30 h 
Aprendràs a construir el teu propi titella amb materials tant senzills i quotidians com el paper de diari. 
A càrrec de la cia. Mau Teatro 
Activitat online. Cal inscripció prèvia al Centre Ton i Guida 
Organitza: Centre Ton i Guida 
 
Exposicions 
 
“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 
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“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 
 
“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 
 
“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   
 
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 
 
 



“IMATGES AMB MISSATGES” 
Fins al 10 d’abril 
Visitable amb cita prèvia 
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288A 
 
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 DE NOU BARRIS 
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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