
Activitats del 2 al 8 d’abril 
NOU BARRIS
 
Dimarts 6 
 
HISTÒRIES IMPROVISADES 
17.30 h 
A partir dels suggeriments del públic, un/a actor/actriu improvisadora crea contes en directe. Com? Llegint 
el fragment d'un llibre i desenvolupant-lo, demanant al públic el títol d'un possible llibre, un lloc, un país on 
començar una història, un personatge... i sobretot amb molta imaginació. Les possibilitats són infinites i fan 
que cada conte sigui únic i irrepetible. 
A càrrec d’ImproBarcelona 
Per a nens/es a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
ACTIVITAT DE SANT JORDI DES DE CASA 
Del 6 al 23 d’abril 
Et preparem tot el material i el disseny per a que puguis brodar una bossa de Sant Jordi des de casa. 
Inscripcions fins al 9 d’abril. Cal demanar cita prèvia per fer la inscripció al telèfon 93 350 30 27. 
Cal tenir nocions de brodat (punt al darrere). Cost dels materials a càrrec dels participants. 
Casal de Persones Grans Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
Dimecres 7 
 
EL MARIA CANALS PORTA CUA ALS CAP: PIANO DAVANT DEL CAP GUINEUETA 
D’11 a 20 h 
Com a forma d'agraïment per la feina feta fins ara durant la crisi de la Covid-19, posarem un piano de cua 
davant d'alguns dels CAPs i hospitals on el personal ha fet una gran tasca i segueix ajudant de forma 
incansable a que la gestió d'aquesta pandèmia generi el menor impacte possible. Vine a tocar! 
Organitza: Ass. Concurs Maria Canals 
Pg. Valldaura, 135, davant el CAP Guineueta 
 
BIBLIOLAB 9B – ESPAI JOVE 
17 h 
Projecte juvenil per dissenyar nous espais dins la biblioteca i fomentar la formació en la fabricació digital. 
A càrrec de Globus Vermell i Makea tu vida 
Per a joves a partir de 12 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONFERÈNCIA “NOU BARRIS A LA SEGONA REPÚBLICA” 
19 h 
Xerrada a càrrec de Miquel A. Román i Pérez, divulgador d’història local 
Cal inscripció prèvia a arxiuhistoric@yahoo.es o bé trucant al 615 213 966 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288-A 
 
 
 

mailto:arxiuhistoric@yahoo.es


Dijous 8 
 
TALLERS DE DESCOBERTA: “CANVIA EL XIP. RECICLA’LS!” 
17 h 
L’activitat consta d’un conta-contes i un número de màgia. El conta-contes anirà al voltant de la 
importància del reciclatge. El mag farà diferents trucs de màgia per fer desaparèixer els residus d’aparells 
electrònics convertint-los en nous aparells. També es farà un taller on els nens decoraran papallones. 
Adreçat a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys. 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia per telèfon o correu electrònic a la biblioteca. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
XERRADA COL·LOQUI “VOLUNTARIS DE TORRE LLOBETA: UN PROJECTE DE SOLIDARITAT” 
18 h 
Vine a conèixer les organitzacions i entitats amb què aquest col·lectiu ha col·laborat en els últims anys. 
A càrrec d’Ainhoa Conesa 
Aforament limitat. Inscripcions al web http://ow.ly/4QUA50Ed51v o al centre cívic 
Organitza: Associació de Voluntaris de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “LA MÀGIA A L’ANTIC EGIPTE” 
18.30 h 
Places exhaurides. Seguiu-la des de casa a l’enllaç https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/.  
En un ambient tan perillós i hostil com podia ser l’Egipte dels faraons, la màgia era indispensable 
per a la vida quotidiana. I si em mossega una serp? Què faig si un veí em fa mal d’ull? O com 
aconsegueixo l’amor de l’ésser estimat? Però la gent del poble no era l’única que necessitava la 
màgia. Els faraons, en la defensa de la maat i el control del caos, també la necessitaven. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre 
de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“RETRATS QUOTIDIANS”  
Del 2 al 28 d’abril. Inauguració el dimarts 6 d’abril, a les 18 h 
La quotidianitat en els espais públics o privats. Els personatges que els transiten, la fantasia d’aquests, els 
llocs més freqüentats amb la perspectiva més impossible incideixen en aquesta “normalitat normal” (cada 
dia més relativa) i la qüestionen per donar-li importància a l’observació d’allò més mundà. 
A càrrec de Sara Jansen 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“LES PRINCESES DE LA TRINI (& ALGUN DRAC)”  
Del 6 al 30 d’abril 
El Casal de Barri convida a tota la comunitat a participar amb creacions pròpies entorn de la literatura i la 
paraula. El format de les obres serà lliure: poemes, relats curts, extractes d'autors coneguts, dibuixos, etc. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“CÒMICS QUE NO PARLEN DE RES” 
Del 6 al 29 d’abril. Inauguració el dimecres 7 d’abril, a les 18 h 
En aquesta exposició l’autor ens mostrarà un recull d’obres variades en les quals, contraposant el 
dibuix original amb el definitiu, ens convida a reflexionar sobre el no-res de la vida quotidiana. 
A càrrec d’Andrés Flauers 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/4QUA50Ed51v
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“EL SENTIT DE LES FLORS” 
Del 6 al 29 d’abril. Inauguració el divendres 9 d’abril, a les 18 h 
En aquestes obres l’artista ens vol representar el dia a dia en la vida de diverses persones. En totes elles 
trobarem que les flors hi són presents, en la vida i en cada il·lustració, per donar un sentit especial a cada 
situació. 
A càrrec de Rachel Polo 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DEL DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO 
Del 8 al 30 d’abril 
Amb la col·laboració del projecte Nou Barris Conviu, commemorem el Dia Internacional del Poble Gitano (8 
d’abril) amb la presentació d’una exposició sobre Dones Gitanes que han marcat la història, destacades en 
àmbits tan diversos com la música, la pintura, la poesia, la sociologia o la política.  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“PUBER” 
Del 8 d’abril al 29 de maig 
Exposició fotogràfica a càrrec de Tanit Plana 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“IMATGES AMB MISSATGES” 
Fins al 10 d’abril 
Visitable amb cita prèvia 
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288A 
 
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 
 
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  

https://t.co/YYdw47mnpq

