
Activitats del 9 al 15 d’abril 
NOU BARRIS
 
Divendres 9 
 
PODCAST “MALEÏTS MALPARITS” (EMISSIÓ EN DIRECTE) 
18 h 
Som en Jaume Fibla (el sexy) i Jacint Casademont (el sensual) i junts som els Maleïts malparits. Acabem de 
publicar un còmic basat en el nostre programa que us presentarem en exclusiva, i a més xerrarem dels 
còmics de Bruguera que han marcat les nostres apassionants vides. 
Entrada gratuïta, aforament limitat. També es retransmetrà des de la web de Can Verdaguer. 
Més informació i enllaços de reserva / emissió: http://ow.ly/iWuX50Ed90Z 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER D’AUTODEFENSA FEMENINA 
18 h 
Conferència-demostració de tècniques de defensa femenina amb objectes quotidians. 
A càrrec d’Esther Páez 
Gratuït. Cal inscripció prèvia, que es pot realitzar a la recepció del Casal o a http://ow.ly/fFvo50Ejzb9 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña   
 
RÒMBIC, VII FESTIVAL DE TEATRE DE TITELLES PER A ADULTS DE BARCELONA 

- 19 h “Hubo”: espectacle sense paraules que parla de l’amor, la pèrdua, la solitud, la memòria i 
l’arrelament. Un homenatge als pobles, al món rural i a les persones que l’habiten.  
A càrrec de la cia. El Patio Teatro. Preu: 10 € 

- 20.30 h “Cabaret ratificat”: entrades exhaurides 
Més informació i entrades: https://ateneu9b.net/noticies/rombic-2021   
Organitza: Associació Titellaire de Roquetes 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dissabte 10 
 
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. 
Gratuït. 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 
 
ACTIVITATS INFANTILS “FAMILIARTS”: ESPECTACLE “CHOMÓN PER A LA MAINADA” 
18 h 
Selecció de cinc pel·lícules realitzades a principis del segle XX pel pioner del cinema mut Segundo de 
Chomón: El gat amb botes, Aladí, Alí Babà i els 40 lladres, La Bella Dorment i El petit Polzet. Aniran 
acompanyades per una narració en directe, i per música composada específicament per a l’espectacle.  
A càrrec de la Federació catalana de cineclubs / Filmoteca de Catalunya  
Per a infants a partir de 4 anys 
Activitat gratuïta amb aforament limitat i reserva prèvia (un adult per família) a http://ow.ly/tUnb50EjzML 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
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DANSA: “BESTIARI” (FRAGMENT) 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Retransmissió en directe a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/. 
Espectacle amb un moviment que oscil·la entre la dansa urbana i la contemporània, aquestes petites peces 
utilitzen diferents llenguatges del moviment per connectar amb el caràcter multidisciplinar de les 
ballarines i utilitzen l’element musical i visual per establir un diàleg directe amb el públic. 
A càrrec de la cia. La Dama 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Diumenge 11 
 
BLUES A LA CASA DE L’AIGUA. CONCERT I JAM SESSION 
De 12 a 13.30 h 
Actuació a càrrec de Pez Rojo 
Entrada gratuïta  
Aforament limitat. Reserva ja a casadelaiguadt8@bcn.cat (nom, cognoms i telèfon de cada assistent) 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí 2 
 
Dilluns 12 
 
BANC DE LES MIGRACIONS 
Del 12 al 16 d’abril. Horari: dilluns i dimecres, de 10 a 12 h; dimarts, dijous i divendres, de 17 a 19 h.  
Experiència de realitat virtual en 360º, que mostra la vida en els camps de persones refugiades. 
Activitat gratuïta, cal reserva prèvia: tel. 677 40 84 47, tel. 677 40 81 54, http://ow.ly/Crbf50EjAil 
Col·labora: Creu Roja Catalunya 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
SUPORT EN L’ÚS DE TIC’S (MÒBILS I TAULETES) 
Del 12 al 21 d’abril. De dilluns a divendres, de 10 a 14 h (sessions personalitzades de 30 minuts)  
Tens dubtes de com funciona el teu mòbil o la teva tauleta?  
Activitat presencial interior  
Inscripcions fins al 9 d’abril. Cal demanar cita prèvia per fer la inscripció al telèfon 93 350 30 27. 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d’estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües... 
A càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades. 
Enllaç per a inscripció: https://soapi.cat/e/sg-3j1B 
Organitza: SOAPI Nou Barris 
 
Dimarts 13 
 
XERRADA EN LÍNIA “MENTS GRANS”: “PREVENCIÓ DE ROBATORIS I ESTAFES” 
12 h 
En aquesta activitat, de la mà del Cos de Mossos d’Esquadra, es faciliten recomanacions i informació per a 
identificar escenaris en els quals es cometen delictes, així com mesures preventives per evitar-los. 
A càrrec del Servei de Teleassistència Municipal i Mossos d’Esquadra  
Xerrada en línia a través de la plataforma Webex. Per accedir a la reunió, cliqueu a 
http://ow.ly/Udue50EjB5H. Número de reunió: 181 969 7926. Contrasenya: 54bvVdw9MZp 
Organitza: Biblioteques de Barcelona 
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MASTERCLASS “QUE NO T’ENGANYIN. DESCOBREIX ON S’AMAGUEN LES NOTÍCIES FALSES” 
18 h 
Taller per aconseguir les claus per verificar, descobrir les fake news i conèixer com combatre-les. A partir 
de jocs per posar a prova, complementant amb guies didàctiques, vídeos, i articles d’interès. 
Activitat gratuïta. Cabuda limitada. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/ZJFd50EjBgX 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 14 
 
PRIMERES PASSES: “SHHH! 3 CONTES D’EN CHRIS HAUGHTON” 
11 h 
Els colors vius, les formes netes, les històries senzilles i enginyoses i els personatges entranyables són 
característiques del treball d’en Chris Haughton. Gaudirem de tres dels seus títols. 
A càrrec de Martha Escudero 
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. Més informació: http://ow.ly/efjw50EjBAZ 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: “AUTOESTIMA, SALUT EMOCIONAL I QUALITAT DE VIDA” 
D’11.30 a 12.30 h 
Xerrades sobre processos evolutius. A partir del coneixement de les emocions bàsiques, es farà un 
recorregut sobre les diferents eines d’autogestió emocional. 
A càrrec de Xavi Savin, psicòleg 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 40 84 47, tel. 677 40 81 54 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CICLE “GAMEPLAY” - ZONA GAMING: TALLER “MÚSICA I VIDEOJOCS” 
17 h 
Recorregut per la música dels videojocs clàssics comentant curiositats i aprenent com treballa un DJ. 
A càrrec de Dj ZeroRelate 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia: Centre Cívic Zona Nord, Biblioteca Zona Nord 
Col·labora: CCCB 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “LA MEVA SETMANA EXTRAORDINÀRIA AMB LA 
TESS” 
17.30 h 
En Sam té por que arribi el moment que els seus pares i el seu germà morin i ell encara estigui viu i de 
quedar-se sol. Però quan decideix ensinistrar-se en la solitud, mentre està de vacances en una illa amb la 
seva família, coneix una nena, una mica més gran que ell, que li farà canviar els esquemes. 
Recomanada per a infants a partir de 8 anys. Holanda, 2019. Durada: 82 minuts. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/qW5450EjBPE 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PRIMAVERA REPUBLICANA 
De 18 a 18.45 h 
Acte amb l’actuació del grup de blues Pez Rojo i duet de dansa a càrrec de la cia. Brodas Bros, a més de 
parlaments institucionals i la intervenció d’entitats del districte. 
Entrada gratuïta, cal reserva prèvia a  http://ow.ly/HVmw50EjCSq a partir del 9 d’abril.   
Organitzen: Districte de Nou Barris i Regidoria de Memòria Democràtica 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
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TALLER “EL CÒMIC A TRAVÉS DEL COLLAGE NARRATIU” 
18 h 
En aquest taller buscarem maneres alternatives de crear una escena narrativa, i ho farem a través del 
collage. Crearem la composició a partir d’elements que nosaltres realitzarem, com personatges il·lustrats, 
estampats o formes planes. 
A càrrec de MAGA (@magaworkshops) 
Observacions: aquest taller constarà de tres sessions, definició del concepte i els elements 
del collage (dimecres 14 d’abril), elaboració del elements del collage (dimecres 21 d’abril) i experimentació 
amb la composició i el collage (dimecres 28 d’abril). 
Gratuït, places limitades. Inscripcions: http://ow.ly/rwij50EjCrL 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dijous 15 
 
TROBADA DE DONES “LOCAS DE ALEGRÍA” 
18 h 
Una proposta plena de música, contes i relats, per endinsar-nos en el sentiment de l’alegria i sortir de les 
sensacions de por i tristesa que neixen arran de la situació actual. Compartirem en grup aquella part més 
innocent, lúdica i generosa que habita dins nostre. 
A càrrec de Celia Juárez, Rocío Martínez i convidades 
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Inscripcions al web o al centre cívic. 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TARDA JOVE: “QUÈ ÉS SER YOUTUBER?” 
18 h 
A càrrec de Marc Lesan, youtuber de la Prosperitat 
Aforament limitat. Inscripcions: http://forms.gle/Yrwg5a578XJriG2FA    
Organitza: Taula Jove Verdum 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B  
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “JUTJANT SÒCRATES” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Retransmissió en directe a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/. 
Com aquest famós filòsof va acabar bevent la mortal cicuta? En aquesta xerrada ens acostarem a la figura 
de Sòcrates, als motius que el dugueren davant del tribunal i com transcorregué aquest judici, un dels més 
famosos de la història de la humanitat. 
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 
 
PRESENTACIÓ “ENCICLOPÈDIA DE LA VIDA (VOLUM 3)” 
19 h 
Cal inscripció prèvia 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288-A 
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Exposicions 
 
CICLE “IL·LUSTRATS”: “SENYORES” 
Del 9 al 30 d’abril 
Inauguració el divendres 9, a les 19 h. Aforament limitat. Inscripcions al centre cívic o al web 
http://ow.ly/mWxD50Ejx1E 
Un retrat naïf i original de dones que comparteixen una història, una vida i un camí. 
A càrrec de Sandra Olivé 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
“OCAÑA” 
Del 14 al 28 d’abril. 
Petita mostra homenatge a l’artista andalús José Pérez Ocaña, que va esdevenir una de les figures més 
importants de les Rambles i la plaça Reial als anys 70 i 80 pel caràcter transgressor de la seva obra. 
Organitza: Barcelona Districte Cultural 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“DIBUIXOS. DARRERE ELS MURS DEL MENTAL” 
Del 15 d’abril al 28 de maig. Presentació: dijous 15 d’abril, a les 19 h 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288-A 
 
“INCOHERENCIAS. UNA PEQUEÑA HISTORIA DE LO ABSURDO” 
Fins al 28 d’abril 
Un intent per posar en comú els desitjos i plaers quotidians, i una determinada manera de fer fotografia. 
A càrrec d’Alfonso de Castro i Joan Linux 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
  
“EL SENTIT DE LES FLORS” 
Fins 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 
 
“PUBER” 
Fins al 29 de maig 
Específicament concebuda per ocupar tot Can Basté, arriba la nova temporada de PUBER, i la proposta 
continua sent una mena de simfonia de col·laboracions mitjançant les quals l’autora explora l’adolescència 
i les seves pràctiques socioculturals, que va començar a La Virreina Centre de la Imatge. 
A càrrec de Tanit Plana 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“RETRATS QUOTIDIANS”  
Fins al 28 d’abril 
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 
 
 

http://ow.ly/mWxD50Ejx1E


“CÒMICS QUE NO PARLEN DE RES” 
Fins al 29 d’abril 
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 
 
“IMATGES AMB MISSATGES” 
Fins al 10 d’abril 
Visitable amb cita prèvia 
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288A 
 
“LES PRINCESES DE LA TRINI (& ALGUN DRAC)”  
Fins 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 
 
EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DEL DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO 
Fins 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 
 
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 
 
CONCURS DE DIBUIXOS DE SANT JORDI 
Inclou tres categories: 

- De 2 a 5 anys: temàtica lliure 
- De 6 a 8 anys: tema “Sant Jordi es fa pagès” 
- De 9 a 12 anys: tema “Sant Jordi es fa pagès” 

Els dibuixos es poden lliurar a la recepció de Can Verdaguer. Els premis consisteixen en lots de llibres. 
Bases completes: http://bit.ly/ConcursStJordi 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
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: http://ow.ly/grvr50DVsvQ 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer  
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