
Activitats del 23 al 29 d’abril 
NOU BARRIS
 
Divendres 23 
 
ESPECTACLE INFANTIL “LA LLIBRERIA MÀGICA” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
El Ramon, propietari de la centenària llibreria dels contes, s’encarrega de copiar els contes d’arreu del món 
perquè no desapareguin. L’arribada de la Marta amb un paquet màgic i l’amenaça de destruir la llibreria 
per part de la presidenta de la societat “Pensa Poc” canviarà la pacífica activitat dels protagonistes. 
A càrrec de la cia. Peixospeixeres Teatre 
Recomanada per infants a partir de 6 anys 
Col·labora: Ateneu la Bòbila 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
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 online publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
 
ACTE DE SANT JORDI: “RECITAL POÈTIC PANDÈMIC” I “DONANTS DE MEMÒRIA” 

- 19 h Recital poètic pandèmic, organitzat per la comissió literària del Casal i a càrrec d'autors del 
barri, seguit d'un micro obert 

- 20 h Projecció del vídeo “Donants de memòria”, de la mà de la Comissió de Memòria i Patrimoni de 
Prosperitat, 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 gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia, que es realitza a la secretaria del Casal o en 
aquest formulari: http://ow.ly/1muo50EtT8r 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERT DE RAP 
19 h 
Amb el grup “Lírica de trobadors” 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a linktr.ee/cjguineueta   
Taquilla inversa 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
SANT JORDI 2021 A CAN BASTÉ: “PLEGADES: CREACIONS POÈTIQUES, IL·LUSTRADES I AUTOEDITADES” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Recital de poesia, micro obert i market.  
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 i, finalment, com fan el salt a l'autoedició de la seva 
obra. Vine i anima't a recitar una poesia pròpia o tria una d'algú altre que vulguis compartir al micro obert. 
Més informació: http://ow.ly/cBzC50EtT0I 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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Dissabte 24 
 
+DEFOTO: VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “BARCELONA FOTÒGRAFES” 
11 h 
La mostra recull 70 imatges distribuïdes cronològicament, i suposa una oportunitat única per reivindicar el 
paper que la dona ha tingut en la història de la fotografia a casa nostra. Perquè malgrat que el relat històric 
les ha deixat en un segon pla, sense elles, les fotògrafes, és impossible conèixer la Barcelona real. 
Activitat gratuïta amb aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/9bRj50EtTmQ  
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Punt de trobada: pl. Comercial, davant del Born CCM 
 
URBAN SKETCHING: “EL COS HUMÀ: LES LÍNIES DE LA BALLARINA” 
A partir de les 11 h 
Coincidint amb el dia de la dansa publicarem una nova masterclass.  
A càrrec de Raúl Cuenca 
Activitat online publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
 
SETMANA CULTURAL: DISSABTE EN FAMÍLIA 
11.30 h 
Espectacle de circ per gaudir en família! 
Cal inscripció prèvia al 934 201 843. 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
SANT JORDI INFANTIL: ESPECTACLE DE TITELLES “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? 
A càrrec de la companyia Galiot Teatre. 
Entrada gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia, que es realitza a la secretaria del Casal o en 
aquest formulari: http://ow.ly/HQ1q50EtTE6 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CÍTRIC 2021: MONÒLEG “MANDONGUILLES DE FRENILLO” AMB ROGER PELÀEZ 
19 h 
Un espectacle d’una horeta aproximada en que Roger Pelàez  canta, escup, insulta, fa mímica a càmera 
lenta i parla de merda, política i Ayahuasca.  
Preu: 10 / 12 €  
Aforament limitat. Més informació i entrades: http://ow.ly/3equ50EtTVD 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL “TROBEM-NOS”: GALEANO ENCENDIDO 
19 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Espectacle musical creat entorn de l'univers literari i ètic del gran i inoblidable Eduardo Galeano. Es nodreix 
dels textos essencials d’aquest autor i els torna als paisatges i venes musicals d'Amèrica Llatina; cançons 
obertes i enceses amb la poesia del narrador uruguaià.  
A càrrec del cantautor Gaddafi Núñez 
Espectacle en castellà 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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Diumenge 25 
 
RUTES PER COLLSEROLA: “TORNEM! DE CAN BALIARDA A CAN LLOSES” 
De 9.30 a 13.30 h 
Ruta de 8 km. Nivell mitjà. Cal portar esmorzar, calçat de muntanya, roba d’abric i aigua. 
Cal inscripció prèvia a arxiuhistoric@yahoo.es o bé trucant al 615213966 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Lloc de sortida: plaça de Karl Marx (mur de can Sant Genís) 
 
XIII CHALLENGE CROS DE NOU BARRIS 
De 10 a 14 h 
Cros escolar. Diverses curses des dels més grans fins als més petits. 
Més informació: https://ceeb.cat/challenge-cros/ 
Organitzen: CEEB, Club Atlètic Nou Barris, Superacció i Districte Nou Barris 
Parc Central de Nou Barris 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Mediterrània 
Aforament limitat. Inscripcions a asiclave@gmail.com o al telèfon 664 364 814.  
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
JORNADA SOLIDÀRIA “REINAS DE EXTRARRADIO” 
Els vermuts solidaris són espais on l’Ateneu es posa a disposició d’un projecte o entitat per tal d’ajudar a 
recaptar fons. En aquest cas es destinaran a l’entitat “Lola, no estàs sola”. 

- 12 h Taula rodona “Feminisme i sensellarisme femení” 
- 13 h Vermut i dinar amb Ruslana i Leandro DM. Reserva el teu dinar a associació.lola@gmail.com  
- 16 h Presentació del videoclip “Reinas de extrarradio” d’Hache Retamar, amb catifa vermella 
- 17 h Concerts: Montserrap; Aradia amb Dj Nàtura; La Kurda & Nyest & Dj Es-Pera (KNP); La Clika 

Pika (preu: 10 €, entrades disponibles a http://ow.ly/Iwj850EtW6j)  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 26 
 
XERRADA DE SALUT “ESTIRAMENTS I EXERCICI SUAU: CLAU PER MANTENIR LA TEVA SALUT” 
17 h 
Activitat online. Seguiu-la al canal de YouTube del Casal: http://ow.ly/uDCc50EtWhl 
Organitza: Casal de Gent Gran Turó de la Peira 
 
CONTES A LA MÀ: CONTES QUE RIMEN 
17.30 h 
Histories rimades per a orelles grans i petites. A càrrec d’Umpalumpa. 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Activitat presencial. Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
T’INTERESSA: TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
A càrrec d’Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 

mailto:arxiuhistoric@yahoo.es
https://ceeb.cat/challenge-cros/
mailto:asiclave@gmail.com
mailto:associació.lola@gmail.com
http://ow.ly/Iwj850EtW6j
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Dimecres 28 
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: “TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ PER CONTROLAR L’ESTRÈS” 
D’11.30 a 12.30 h 
Xerrades sobre processos evolutius, en col·laboració amb la Fundació Mèmora. A partir del coneixement 
de les emocions bàsiques, es farà un recorregut sobre les diferents eines d'autogestió emocional. 
A càrrec de Mónica Cintas, infermera comunitària 
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 
 
ACTIVITATS JUVENILS 
17 h 

- Zona Gaming: espai comunitari a través del videojocs. A càrrec de Laura Sánchez 
- Club de lectura de còmic juvenil. A càrrec d’Alba Ginesta 

Per a joves a partir dels 12 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TALLER “EL CÒMIC A TRAVÉS DEL COLLAGE NARRATIU” 
18 h 
Buscarem maneres alternatives de crear una escena narrativa, 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 consta de tres sessions. Aquesta és la darrera i girarà al voltant de 
l’experimentació amb la composició i el collage. 
Gratuït, places limitades. Inscripcions: http://bit.ly/ComicCollage3  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dijous 29 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Com afrontar el dol per la mort d’un ésser estimat” a càrrec de Lola Cabrera, psicòloga 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de YouTube http://ow.ly/ne7E50EtX5m. Posteriorment també 
la podreu gaudir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA: MOSTRA D’INTÈRPRETS EMERGENTS 
18 h  
Dansa urbana i clàssica amb joves artistes. 
A càrrec d’Estela Pérez, Laura Roldán i Manuel Moreno 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al web http://ow.ly/qbFX50EtX8m o al centre cívic. 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TALLER DE QUILLING “MANDALES” 
18 h 
Realitzarem una mandala on caldrà fer formes simètriques seguint la tècnica de la filigrana, caldrà 
aprendre diferents formes amb colors diversos i anar seguint el format -dibuix per crear-la. 
A càrrec de Gemma Gibert 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 

mailto:cbtrinitatnova@bcn.cat
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TARDA JOVE: GARTIC PHONE 
18 h 
Juguem en línia al Gartic Phone. Compartim una estona de joc i coneixem el fons de videojocs de la 
Biblioteca. 
Aforament limitat. Inscripcions: forms.gle/Yrwg5a578XJriG2FA 
Organitza: Taula Jove Verdum 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B  
 
DANSA: PRESENTACIÓ “VALENZUELA DANCE” 
18.30 h 
Dins el context del Dia internacional de la dansa, la companyia ValenzuelaDance ens convida a assistir a un 
assaig de portes obertes per conèixer la peça artística “Acabo de darme cuenta”, un espectacle que tocarà 
temàtiques socials i que posarà les nostres emocions a flor de pell a través de la música i els moviments. 
A càrrec de la companyia ValenzuelaDance 
Taquilla inversa 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/presentacio-valenzuela-dance/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“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 
 
“EL SENTIT DE LES FLORS” 
Fins al 29 d’abril 
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 
 
“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 
 
“OCAÑA” 
Fins 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 
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“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 
  
“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 
 
“CITIES FOR RIGHTS” 
Fins al 17 de maig 
En ocasió de la conferència internacional Cities for Rights, celebrada el 10 de desembre de 2018, 
l’Ajuntament de Barcelona va organitzar aquesta exposició on es recullen bones pràctiques locals en drets 
humans impulsades per 24 ciutats europees. 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE “IL·LUSTRATS”: “SENYORES” 
Fins al 30 d’abril 
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 
  
“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 
 
“DIBUIXOS. DARRERE ELS MURS DEL MENTAL” 
Fins al 28 de maig 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288-A 
 
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 RELATS DE SANT JORDI 
Fins al 30 d’abril 
Celebrarem el Sant Jordi amb un concurs de relats relacionats amb el Castell de Torre Baró i/o el Parc 
Natural de Collserola. Les bases dels relats les podeu veure a la imatge de l'esdeveniment: 
https://www.facebook.com/events/768032307243761. 
La persona guanyadora la comunicarem el 5 de maig, i s’emportarà un premi molt especial.  
Ens podreu fer arribar el vostre relat i els vostres dubtes al nostre correu castell_torrebaro@bcn.cat, o 
trucant-nos al 664 044 079. 
Organitza: Castell de Torre Baró 
 
21è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
PRORROGAT fins al 17 de maig 
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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