
SANT JORDI 2021 
ACTIVITATS A NOU 
BARRIS 
 
 
 
  



Fins al 22 d’abril 

CONCURS DE DIBUIX SANT JORDI 
3 categories: 

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

Els dibuixos es poden lliurar a la recepció de Can Verdaguer. El premi és un lot de llibres. 
Bases completes aquí 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 
Del 6 al 23 d’abril 

BRODEM SANT JORDI 
Et preparem tot el material i el disseny per a que puguis brodar una bossa de Sant Jordi 
des de casa. 
Inscripcions: Del 29 de març al 9 d’abril de 2021. Cal demanar cita prèvia per a fer la 
inscripció al telèfon 93 350 30 27 
Cal tenir nocions de brodat (punt al darrere). 
Cost del material a càrrec dels/les participants. 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16 
 
 
Del 6 al 30 d’abril 

EXPOSICIÓ “LES PRINCESES DE LA TRINI (& algun Drac)” 
A l’abril cada paraula val per mil! 
En el mes del llibre, 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 diferents obres serà 
lliure: poemes, relats curt, extractes literari d’autors conegut, dibuixos, contes, etc. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
 
17 d’abril 

MÓN LLIBRE 2021 
A partir de les 11 h 
Festival literari per a nenes i nens. Se celebra a diferents llocs de la ciutat, entre ells la 
Biblioteca Nou Barris. Hi ha diferents activitats per escollir i horaris per assistir-hi. 
Programació i reserva de places aquí  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
 
17 d’abril 
Dissabtes familiars 

“DRACS I DOLENTS DE CONTE: FES EL TEU LLIBRE DE 
MALVATS PREFERITS” 
18 h 
Partint de la llegenda de Sant Jordi, saltarem de conte en conte per conèixer els dolents 
més dolents de la narració i crear el nostre propi personatge. Porta un llibre amb el teu 
dolent favorit per presentar-nos-el. 
A càrrec de Judith Navarro 
Per a infants a partir de 4 anys 

http://bit.ly/ConcursStJordi
http://www.barcelona.cat/monllibre


Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Inscripcions a partir del 27 de 
març al web o al centre cívic 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

Del 19 al 23 d’abril 

RECOMANACIONS DE LLIBRES 
Celebrem Sant(a) Jordi (na) amb totes les veïnes recomanant-nos llibres entre nosaltres. 
Per això ens podreu enviar les vostres recomanacions al perfil d’Instagram 
@casalbarriverdun utilitzant el hashtag #SantJordiVerdun2021  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 

22 d’abril 

AMB LLETRA DE DONA 
17.30 h 

- Xerrada sobre la dona en el món de la literatura, a càrrec de Dones Portenyes
- Les veïnes escrivim: Ànima. Presentació de llibre de poemes i cançons

Cal inscripció prèvia a informació@ateneulabobila.org indicant nom i cognoms, telèfon i 
DNI 
Organitza: Ateneu la Bòbila 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

22 d’abril 
Trobada literària 

“CELEBREM SANT JORDI. ELS LLIBRES QUE ENS 
ACOMPANYEN” 
18 h  
Segurament ara llegim més que mai, coneixerem els llibres més venuts i també els més 
llegits. Comparteix amb nosaltres el teu llibre de l’any. 
Aforament limitat. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Inscripcions a partir del 27 de 
març al web o al centre cívic  
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

23 d’abril 

UN POEMA DIFERENT 
10 h 
Dins del cicle d’activitats per celebrar el 10è aniversari del Casal de Gent Gran Can 
Peguera i amb motiu de la Diada de Sant Jordi compartirem a les nostres xarxes un vídeo 
que haurem gravat prèviament amb els usuaris/es del casal on es farà una lectura 
“diferent” del poema “Si alguien llama a tu puerta” de Gabriel García Márquez. 
Per poder accedir al vídeo seguiu-nos a les xarxes socials del casal: 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
Més informació per telèfon i WhatsApp: 93 429 27 75 / 602 225 089  
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Biure, 1 

mailto:informació@ateneulabobila.org
http://www.facebook.com/Casal-Gent-Gran-Can-Peguera
http://www.facebook.com/Casal-Gent-Gran-Can-Peguera
http://www.instagram.com/canpeguera
http://www.youtube.com/channel/UCUFcKhTvMuapN30c54QtweQ


23 d’abril 

ESPECTACLE INFANTIL 
18 h 
Col·labora: Ateneu la Bòbila 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
23 d’abril 
Converses en xarxa 

“SANT JORDI COOPERATIU I ASSOCIATIU” 
19 h  
Hi ha moltes maneres de crear i difondre la cultura, i nosaltres us en volem donar a 
conèixer algunes que tenen el treball en xarxa i l’economia solidària com a eix 
vertebrador. 
Hi participen: Cooperativa Cultural Rocaguinarda i Llibre Solidari 
Activitat en línia des d’aquest enllaç 
Inscripcions a partir del 27 de març al web o al centre cívic. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
 
23 d’abril 

SANT JORDI 2021 A CAN BASTÉ: “PLEGADES” 
19 h 
Creacions poètiques, il·lustrades i autoeditades, a càrrec de diverses autores  
Recital de poesia, micro obert i market  
En aquest recital especial Sant Jordi, descobrirem l'univers creatiu de diferents joves 
creadores i creadors, com és el seu procés d'escriptura, perquè han escollit la poesia com a 
mitjà d'expressió, com transiten per altres arts i, finalment, com fan el salt a l'autoedició 
de la seva obra. Perquè plegant papers, dibuixos, costures... mostrarem el seu gust per la 
poesia.  
Vine i anima't a recitar una poesia pròpia o tria una d'algú altre que vulguis compartir al 
micro obert que posarà punt final a l’activitat.  
Activitat gratuïta amb aforament limitat i reserva prèvia.  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 
23 d’abril 

“RECITAL POÈTIC PANDÈMIC” + “DONANTS DE 
MEMÒRIA” 
19 h 
Celebrem la Diada del Llibre amb programació doble: a les 19 h podreu gaudir d'un recital 
poètic pandèmic, organitzat per la comissió literària del Casal i a càrrec d'autors del barri, 
seguit d'un micro obert.  
I a les 20 h, de la mà de la Comissió de Memòria i Patrimoni de Prosperitat, projectarem el 
vídeo Donants de memòria, resultat dels tallers de memòria oral que es van fer al Casal 
l'octubre de 2019. 
Hi haurà paradeta amb venda de llibres d'interès veïnal. 
Entrada lliure fins a completar aforament. Cal inscripció prèvia, que es realitza a la 
secretaria del Casal o en aquest formulari  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Angel Pestaña, s/n 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC-lZeWoT9NfPgFxvtTvb8Ww/videos
https://docs.google.com/forms/d/1gPs1Sbi5xOHC6vEy3P3Pza6WUji47aJYF8XL2v05ho0/viewform?edit_requested=true


24 d’abril 

APLECAT 2021 
- 12 h Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona 
- 17.30 h Concert de la Banda Simfònica de Nou Barris 
- 18.30 h Havaneres amb el grup Mar i Vent 
- 20.30 h Final amb el Grup de Foc de Nou Barris 

Cal reservar a elspropis@gmail.com o fundacioprocat@gmail.com indicant nom i 
cognoms, amb DNI i telèfon. 
Organitzen: Fundació Procat, Centre Cultural Els Propis 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
 
24 d’abril 
Sant Jordi infantil 

“LA LLEGENDA DEL DRAC” 
12 h 
En temps de castells, tot un poble i el seu reialme és amenaçat per una bèstia ferotge que 
cada dia crema collites i devora el bestiar. La sort ha volgut que la vida de la princesa 
Claudilina estigui en perill. Hi haurà algun valent que s’enfronti amb el drac? Qui serà? 
Espectacle de titelles a càrrec de la companyia Galiot Teatre. 
Entrada lliure fins a completar aforament. Cal inscripció prèvia, que es realitza a la 
secretaria del Casal, o en aquest formulari  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Angel Pestaña, s/n 
 
 
24 d’abril 

CONCERT DE SANT JORDI: TONI CARLO CANTA A 
SERRAT 
19 h 
Toni Carlo, reconegut cantant barceloní, amb una extensa trajectòria professional en 
formacions històriques del país com Janio Marti, Montgrins o Musicalia, entre altres, ens 
presenta el seu treball discogràfic i un espectacle musical que ens convida d'una forma 
molt personal, delicada i elegant a un viatge per l'obra del mestre Serrat, acompanyat per 
músics de luxe habituals d'artistes com Dyango, Moncho, Orquestra Argenteria..., amb 
una sonoritat jazzística i portant els temes a estils com el swing, el bolero, el jazz 
manouche, etc. Un artista i un espectacle que no us deixaran indiferents. 
Entrada lliure fins a completar aforament. Cal inscripció prèvia, que es realitza a la 
secretària del Casal o en aquest formulari 
Organitza: Casal de Barri Prosperitat 
Pl. Angel Pestaña, s/n 
 

mailto:elspropis@gmail.com
mailto:fundacioprocat@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1gzT_VqqOZI8Q6V6L4qj3mA1JBJ4kNhdh_VFxpaK9klw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1316uZsjVYNWAk8-z6r3C1l02YJGd12h71dIyvcLEqCw/viewform?edit_requested=true

