
Activitats del 7 al 13 de maig 
NOU BARRIS
 
Divendres 7 
 
ATENEU AMBULANT 
17.30 h 
L'Ateneu ambulant neix amb la intenció de portar l'activitat de l'Ateneu més enllà de les seves parets. Ja 
van 4 edicions d'aquest cabaret, amb artistes de primer nivell, realitzat de forma gratuïta i a l'espai públic.  
Aquest any ens trobareu al barri de Can Peguera, concretament al Casal de Barri La Cosa Nostra. 
Gratuït. Cal reservar al Casal de Barri La Cosa Nostra: tel. 93 420 18 43, Whatsapp 693 237 763 
Organitza: Ateneu Popular Nou Barris 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “¡LO VAMOS A BORDAR!” 
De 17.30 a 19 h 
Aprendrem les puntades bàsiques del brodat per portar a la tela o al paper les nostres creacions. Serà com 
pintar amb fils de colors i descobrirem que és una activitat relaxant i molt creativa! 
Per a nens/es de 6 a 10 anys 
Preu: 6 € (material inclòs) 
Cal inscripció prèvia presencial 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
PORTA REVIU 

- 18.30 h Pregó i presentació Hortensia. Organitza: Xarxa de Suport Mutu de Porta 
- 19 h Micro obert. Espai d’expressió lliure per a joves: Durant l’activitat, es projectarà el videoclip 

que els alumnes del Flos i Calcat han preparat en coordinació amb la Plataforma per la Llengua. A 
càrrec del Casal de Joves de Porta. Informació i inscripcions: jovesnoubarrissud@gmail.com   

La inscripció per a les activitats que es realitzin al centre cívic, es pot fer a la recepció de l’equipament o en 
línia a través del web canverdaguer.com.  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 8 
 
TALLER FAMILIAR “BARCELONA CANVIANT” 
De 10 a 12 h 
Com canvien les ciutats amb el temps? Quins són els esdeveniments que han transformat Barcelona al llarg 
dels anys? Aprendrem com s’ha anat dibuixant la ciutat que coneixem avui tot jugant amb un puzle gegant.  
Per a infants de 8 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
PORTA REVIU: MATINAL LÚDICA INTERGENERACIONAL 
A partir de les 10 h  
Amb conta contes (d’11.30 a 12.30 h), racons lúdics (de 12.30 a 14 h, infants de 3 a 14 anys) i Geocaching 
(aquest últim per a grups de màxim 6 persones. Inscripció prèvia a zas.juegosdemesa@gmail.com).  
Aforament limitat. Per les inscripcions cal posar-se en contacte amb l’entitat organitzadora de l’activitat. 
Organitzen: Casa Nostra, Ludoteca Sóller i Zas! 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 

https://cosanostra9b.wordpress.com/
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NETEGEM L’AREA DEL PONT DELS TRES ULLS I EL XALET DE LA TRINITAT NOVA 
De 10 a 13.30 h 
Acció de voluntariat comuna a tot Europa (Let’s Clean up Europe!) per conscienciar sobre la quantitat de 
residus que llencem de forma incontrolada a la natura. 
Cal portar bosses i guants de plàstic. 
Cal inscripció prèvia: arxiuhistoric@yahoo.es, 93 276 89 97, 615 213 966 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Punt de trobada: c. Aiguablava, 102-116 
 
SORTIDA “LES PLANTES REMEIERES DE COLLSEROLA” 
10 h 
Vine a conèixer de prop les diferents plantes remeieres que podem trobar a Collserola per crear un herbari 
fotogràfic. Aprofitarem que hi serem al bosc per connectar amb l’energia dels 4 elements de la natura 
finalitzant amb una meditació.  
Cal portar llibreta i bolígraf, mòbil o càmera de fotos. 
Cal inscripció prèvia al Centre 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
SETMANA DE L’ARQUITECTURA: RECUPEREM CAN VALENT 
D’11 a 14 h 
La Masia de Can Pere Valent és patrimoni històric-artístic de la ciutat. Proposem una sèrie d’exposicions i 
activitats culturals i lúdiques per posar en valor aquest espai i la seva memòria, un lloc emblemàtic que fa 
anys estava envoltat de flors, on les núvies de la ciutat s’acostaven a comprar els seus rams de noces. 

- 11 h Benvinguda 
- D’11 a 14 h Exposició projectes Can Valent arquitectes Alea Olea i Tanatori arquitectes Batlle i Roig 
- D’11.30 a 14 h Taller de fotografies de flors, sense càmera. Es recomana inscripció prèvia al taller 
- 13 h Explicació del projecte de recuperació de Can Valent pels arquitectes Laia Renalies i Roger 

Such - Alea Olea 
- De 13.30 a 14 h Cloenda 

Organitza: COAC. Col·laboren: AAVV Porta, Clàudia García, ETSAB, Alea Olea, Ajuntament de Barcelona 
Més informació i inscripcions: https://www.arquitectes.cat/ca/arquitectura/festa-nou-barris-2021  
Masia de Can Valent, av. Rio de Janeiro 
 
ITINERARI “SANT ANDREU: POBLE D’OBRERS” 
11 h 
Coneixerem l’origen del barri de Sant Andreu, algunes de les seves històries més curioses i perquè va 
esdevenir un centre industrial tan important. Des del seu naixement com a poble fins a l’annexió a la ciutat 
de Barcelona, passejarem per la mítica Fabra i Coats i pels espais públics més emblemàtics del barri com 
ara la Plaça Orfila, la Plaça del Comerç o la Plaça del Mercadal. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencialment, per telèfon (93 354 79 04) o correu electrònic 
(casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat) 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
APERITIUS MUSICALS: ELS LLOBATONS 
12 h 
Durant una festa familiar, en una família de llops, uns llobatons decideixen escapar-se per anar a jugar al 
bosc. Qui els ajudarà a trobar el camí? 
A càrrec de Christophe Sainsot 
Per a infants a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencial o trucant al 93 276 87 85 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
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LLIURAMENT DE PREMIS DEL 33è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
19 h 
Places exhaurides. Retransmissió en directe a través de Facebook Live: http://ow.ly/eSfD50EG8ZJ 
Un dels esdeveniments culturals més rellevants de l’any. Dos-cents deu participants i catorze premis que es 
repartiran entre totes les persones guanyadores. 
Presentació a càrrec de UAL·LA 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 9 
 
PORTA REVIU 

- Fem xarxa a ritme de rumba. Actuació de Màgic Óscar (11.30 h), concert de Tomaydaka + David 
CapiNàs (12.30 h), micro obert (15 h) i tallers de xapes i serigrafia. Organitzen: Xarxa de suport 
mutu de Porta i Dones Portenyes. Inscripcions: donesportenyes@gmail.com (plaça Sóller) 

- 17.30 h Teatre Naia. A càrrec de la cia. Teatre Naia (Centre Cívic Can Verdaguer) 
- 18 h Havaneres. A càrrec del grup d’havaneres Montjuïc (Casal de Gent Gran Casa Nostra) 

La inscripció per a les activitats que es realitzin al centre cívic, es pot fer a la recepció de l’equipament o en 
línia a canverdaguer.com. Per la resta d’inscripcions cal posar-se en contacte amb l’entitat organitzadora 
de l’activitat.  
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla La Flama de Farners 
Inscripcions a asiclave@gmail.com o al telèfon 664 364 814. Aforament limitat 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
CIRC: “BREACH” 
19 h 
Un espectacle de circ contemporani per a adults, amb música en directe. 
Una dona i un record que li crea un nus a l’úter. Un nus que és fruit de l’opressió del seu plaer. Un nus que 
li lliga les mans, l’empeny a exercir violència contra ella mateixa. Després d’externalitzar la ràbia i sentir 
físicament el dolor, comença a perdonar i a connectar-se amb el seu interior. 
Breach és una reflexió al voltant de les violències masclistes exercides sobre el cos d’una dona. 
A càrrec de la cia. Som Noise 
Preu: 10 € (8 € anticipada) 
Més informació i entrades: https://ateneu9b.net/programacions/breach-1618569622  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 10 
 
XERRADA “MEL N’HI HA MÉS D’UNA” 
18 h 
Definició dels diferents productes que s’aprofiten del rusc: mel, pol·len, gelea reial, pròpolis i cera. 
Aprendrem les seves característiques i propietats. 
A càrrec de Diana Cillero, de l’herbolari del Mercat de Montserrat 
Cal inscripció prèvia al Centre o a info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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Dimarts 11 
 
MONÒLEG ONLINE “QUE NOS QUITEN LO BAILAO” 
17 h 
Activitat de celebració del 10è aniversari del Casal de Gent Gran Can Peguera 
A càrrec d’Arantxa Garcia 
Retransmissió a través de l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=DqqCQRoZ59s 
Organitza: Casal de Gent Gran Can Peguera 
 
T’INTERESSA. XERRADA DE SALUT “LA INCONTINÈNCIA” 
18 h 
A càrrec de Soledad Castillejo 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TALLER D’AUTOCOACHING 
Els dimarts 11, 18 i 25 de maig, a les 18 h 
El Coaching és una disciplina orientada a trobar, provocar i gestionar els canvis necessaris en una persona 
per tal que aconsegueixi els seus objectius. Aquest taller oferirà nous recursos que facilitaran trobar les 
pròpies respostes, millorar la confiança i descobrir el potencial propi. 
A càrrec de la Mireia Piferrer 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 447, tel. 677 408 154. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CONCERT MÚSICO-POETICO-VISUAL “CONNEXIONS” 
18.30 h 
Recital de petit format, on imatges i poemes es fusionen amb instruments en directe i una taula de DJ. 
Tres formes d'expressió en un sol espectacle. Fusionar cants africans amb la guitarra de Hendrix i els 
poemes de Salvat Papasseit. Poemes visuals, electrònica, poesia contemporània, world music. 
A càrrec de Lluís Fortuny, membre de la Companyia Elèctrica Dharma 
Aforament limitat. Cal inscripció previa a b.barcelona.vtl@diba.cat o al 93 408 06 67 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11  
 
Dimecres 12 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “SOLAN & ERI, MISSIÓ A LA LLUNA” 
17.30 h 
Director: Rasmus A. Sivertsen. País: Noruega. Any: 2018.  
Un ànec, un porc espí i un inventor que no saben estar-se quiets, que tenen ganes d’aventures, que volen 
viatjar i veure món... Volen veure el món? Sí, però des de lluny, des de l’espai, tal com el va veure Neil 
Armstrong. 
Recomanada per a infants a partir de 5 anys. Durada: 80 minuts 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/NoBU50EGb0U 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
BARCELONA POESIA – TALLER “CADA DIA UN HAIKU” 
18 h 
Un taller per apropar-nos a aquestes composicions poètiques d'origen japonès. 
A càrrec de Domingo Aragón 
Cal inscripció prèvia al web http://ow.ly/lKdn50EGbmU o trucant al 93 358 56 14 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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CUINA SANT PONÇ 
18 h 
La Muntsa ens presenta uns plats amb moltes espècies i algunes postres molt dolces aprofitant la diada de 
Sant Ponç. 
Preu: 2 € 
Cal inscripció prèvia al Centre o a info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dijous 13 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Què són les cures pal·liatives? Acompanyament social en el procés final de vida” a càrrec de Maria Aguilar, 
treballadora social 
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 
 
XERRADA ONLINE “TÈCNIQUES D’ESTUDI” 
17.30 h 
Et costa concentrar-te? Et poses nerviós/a quan fas un examen? Connecta’t a aquesta xerrada virtual i 
aprèn quines són les millors tècniques per estudiar i concentrar-te per preparar els exàmens, a més de 
conèixer les millors estratègies per no quedar-se en blanc.  
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencialment, per telèfon (93 354 79 04) o correu electrònic 
(casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat) 
Organitza: Casal de Barri Verdun 
 
BARCELONA POESIA - “ANTOLOGÍA POÉTICA ESPAÑOLA” 
18 h 
Un espectacle en que una selecció de les millors poesies en llengua castellana es transformen en cançons, 
per veu, guitarra, violoncel i percussions. 
A càrrec de Poètic Trio 
Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Inscripcions al web http://ow.ly/lKdn50EGbmU o al centre cívic 
Organitza: Grup de Dones En Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE. LES MÒMIES ANIMALS 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Emissió en directe a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/ 
Un dels aspectes més lligats a la cultura faraònica és la momificació. Però potser és més desconegut el 
procés d’embalsamar alguns animals que vivien a Egipte. Animals sagrats, exvots, menjar... Ens acostarem 
a les categories de mòmies animals i a les principals necròpolis on s’enterraven. 
A càrrec de Marta de la Vega, historiadora i difusora del patrimoni 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “TESTIMONIS D’UN BARRI DE CASETES I HORTETS” 
Fins al 27 de maig 
Organitza: Comissió de Memòria i Patrimoni de Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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CICLE IL·LUSTRATS: “PERSONATGES IL·LUSTRATS” 
Del 7 al 29 de maig. Inauguració el 7 de maig, a les 19 h. Cal reserva prèvia: http://ow.ly/dwaq50EG5w0 
Hola! Em dic Rachel Polo i sóc una il·lustradora de Barcelona. En aquesta exposició hi podem trobar 
personatges com el del conte "El Príncep Feliç", "El Rei Cabellera", las meninas de Velázquez una miqueta 
boges o personatges de la meva pròpia invenció. 
A càrrec de Rachel Polo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“ANIMALS DE FUSTA” 
Del 10 al 31 de maig 
Escultures d’Antonio Barroso, veí del barri de Torre Baró, que uneixen naturalesa i reciclatge, donant una 
segona vida a material i objectes que han servit per crear figures d’animals. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
“LA PREMSA DEL MOVIMENT VEÏNAL A NOU BARRIS” 
Del 12 de maig al 15 de juny 
A càrrec de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“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 
 
MOSTRA DEL TALLER DE CÒMIC DE CAN VERDAGUER 
Fins al 28 de maig 
Veurem el resultat final de dos trimestres trobant-se cada divendres a la tarda per aprendre les tècniques 
que envolten el món del còmic i evolucionar cap a un treball final que reflecteix tot allò que han après. 
A càrrec de l’alumnat dels tallers de còmic de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“US” 
Fins al 28 de maig 
Sara Soler presenta US, una novel·la gràfica en la qual parla de l’experiència que van viure la seva parella i 
ella quan aquesta es va adonar que era una dona i va començar la seva transició de gènere. A l’exposició 
podràs veure alguns fulls de la novel·la, així com esbossos. 
A càrrec de Sara Soler 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“20 ANYS DEL CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
Fins al 29 de maig 
Una exposició especial, produïda l’any 2019, per celebrar la vintena edició del Concurs de còmic 
de Nou Barris. En aquesta exposició es podrà veure una recopilació dels treballs guanyadors des 
dels inicis del concurs, l’any 2000, fins a l’edició número vint. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“DIBUIXOS. DARRERE ELS MURS DEL MENTAL” 
Fins al 28 de maig 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288-A 

http://ow.ly/dwaq50EG5w0


“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 
 
EXPOSICIÓ EN LÍNIA “CIRC (COL·LECTIU D’IL·LUSTRADORS DE RUBÍ CITY)” 
Fins al 30 de juny 
CIRC és un col·lectiu d’il·lustradors de Rubí, tant amateurs com professionals, que neix de la necessitat de 
tenir un espai on compartir experiències, ajuda i recursos entre els membres. 
A càrrec de diversos artistes del col·lectiu CIRC 
Visitable al web www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals/    
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
Concursos i convocatòries 
 
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA “PENJ’ART 2021” 
Fins al 17 de juliol  
6a mostra de creadors i creadores del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta 
Podran participar-hi els veïns i veïnes del barri majors de 18 anys.  
Trobareu les bases completes a http://ow.ly/d3KK50EG9NP 
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, Biblioteca Vilapicina 
i la Torre Llobeta 
 
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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