
Activitats del 25 de febrer al 3 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 25 
 
CARNAVAL A TRINITAT NOVA 

- De 10 a 11.30 h Gran rua escolar “La Trini, un món d’històries i aventures”. Inici i final al c. Pedrosa 
amb c. Chafarinas. Final amb gran concert d’animació, a càrrec de la cia. Més Tumàcat 

- De 16.30 a 18.30 h Tallers: circ amb l’Ateneu Popular Nou Barris, jocs per a nens i nenes de 0 a 5 
anys a càrrec de Tata Inti, taller de màscares d’animals 

- 17.45 h Gran xocolatada (gots reutilitzables: 1 €) 
- 18 h Gran final amb batucada, a càrrec del Grup de Foc de Nou Barris 
- 18.15 h Exhibició de circ, a càrrec de Desastrosus Cirkus 

Pati de l’Institut Escola Trinitat Nova, c. Chafarinas amb c. Pedrosa 
 
RUA DE CARNESTOLTES DE LA ZONA NORD 

- 17 h Trobada a la plaça Roja 
- 17.30 h Inici de la rua 
- 18 h Presentació de disfresses (temàtica: la natura) i flashmob al parc de l’Aqüeducte. Amb 

l’acompanyament de Batucada Antaviana i Batucada EducArts 
Organitza: Comissió d’Infància Zona Nord 
 
CARNESTOLTES A CANYELLES 
17 h 
El Casal Infantil i la Biblioteca t’esperem amb la teva disfressa per celebrar el Carnestoltes. 
Organitzen: Biblioteca Canyelles, Casal Infantil Canyelles 
Parc Josep Maria Serra i Martí 
 
CARNESTOLTES AMB EXHIBICIÓ DE DANSA I CONCURS DE DISFRESSES 
17 h 
Organitza: Ass. Comerciants Passeig Valldaura 
Placeta dels Avis 
 
RUA DE CARNAVAL DEL TURÓ DE LA PEIRA 

- 17.30 h Animació infantil amb el pregó de “La Reina Carnestoltes i l’arlequí trapella”, a càrrec de 
Tager Animacions (pl. de les Basses de la Peira) 

- 18 h Inici de la Rua de carnestoltes. Recorregut: pl. de les Basses de la Peira – pg. de la Peira – c. 
Cadí – c. Aneto –  c. Rosario Pi – ptge. Grau – pl. Can Basté 

- De 19.20 a 20.20 h Fi de festa amb animació infantil, entrega de premis a les millors comparses i 
xocolatada! (pl. Can Basté) 

Més informació a http://ow.ly/MwZQ50I3fYp 
 
ESPECTACLE INFANTIL “FESTA A LA PLAÇA” 
17.30 h 
Farem participar petits i grans tot ballant i jugant amb les nostres cançons i danses, els nens i nenes seran 
com a músics dins d’una cançó, jugarem amb una pilota gegant dins d’una pluja de bombolles, ballarem 
dins una carpa de colors o saltarem al ritme d’una cançó amb paraigües! 
A càrrec de Fefe i Companyia 
Organitza: El Raconet de la Prospe 
Pl. Ángel Pestaña 

http://ow.ly/MwZQ50I3fYp
https://www.fefeicompanyia.com/


RUA AMB BATUCADA PER FABRA I PUIG 
Divendres 25, de 17.30 a 19.30 h, i dissabte 26, de 12 a 14 h 
Organitza: Unió de Comerciants Fabra Centre 
Pg. Fabra i Puig 
 
CINEFÒRUM: “LA FUERZA DEL CARIÑO” 
18 h 
Director: James L. Brooks; any 1983 
A cavall entre la comèdia i el drama, ens explica la relació entre l’enèrgica i dominant Aurora Greenway i la 
seva tossuda filla Emma, de vegades complicada però sempre afectuosa. 
Després de la projecció comentarem i compartirem les impressions que ens ha provocat la pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
RAP AMB VALORS: SEMINARI D’ARAGONÈS “O RAP COMO FORMA DE EXPRESIÓN Y LUITA SOZIAL” I 
CONCERT  
18.30 h 
L'aragonès és un idioma autòcton d'Aragó, de filiació romànica, i està considerat com una llengua en perill 
de desaparició. Tot i els seus greus problemes sociolingüístics, l'aragonès posseeix la seva pròpia gramàtica 
i una literatura més que acceptable, però no gaudeix d'un règim de cooficialitat.  
A càrrec del raper Krevi Solenco 
Més informació i reserva prèvia a http://ow.ly/wEi350I3gm1 
Organitza: Colla de Charradors O Corrinche 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONCERT “CARNAVAL JOVE” 
21.30 h 
Amb pregó, concurs de disfresses (temàtica: obres d’art) i les actuacions de Pangea i DJ’s Sin Caché 
Organitzen: Casals de Joves del districte 
Parc de l’Aqüeducte 
 
Dissabte 26 
 
RUA DE CARNESTOLTES A CAN PEGUERA 

- 11 h Inici de la rua amb el grup de batucada “Tocanassos” (Casal de Barri La Cosa Nostra) 
- 12 h Final de la rua amb xocolatada popular, tallers, animació infantil i concurs de disfresses (pl. 

Josep Maria Jaén) 
Pel concurs de disfresses cal inscripció prèvia, a les 10.15 h al Casal de Barri (c. Biure, 1) 
Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra 
 
VISITA GUIADA +DEFOTO: EXPOSICIÓ “LEE FRIEDLANDER” 
11.30 h 
Al llarg de la seva trajectòria Lee Friedlander ha desenvolupat una àmplia producció artística, registrant el 
que el mateix va denominar, en els anys seixanta, el “paisatge social americà”. L’exposició, que recorre de 
manera cronològica tota la seva obra, posa l’accent en alguns dels seus projectes més significatius. A més, 
per primera vegada, s’exhibeix un grup de fotografies preses a Espanya durant els anys seixanta.  
Activitat gratuïta  
Aforament limitat. Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/TnA550I3gu6 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Centre de Fotografia KBr, av. Litoral, 30 
 

mailto:cbtrinitatnova@bcn.cat
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CONTES A CAU D’ORELLA 
12 h 
Trobades mensuals amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels 
infants. Sessió dedicada a l’inici d'etapa escolar, separació i procés d'adaptació. 
Per a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys 
En col·laboració amb l'Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
RUA DE CARNESTOLTES A PORTA 

- 16.30 h Arribada de les comparses als jardins de Can Verdaguer 
- 17 h Rua pel barri. Recorregut: sortida del Centre Cívic Can Verdaguer, c. Cases i Amigó, c. 

Estudiant, pg. Ciutat de Mallorca, av. Rio de Janeiro, c. Vèlia, pg. Fabra i Puig, pl. Virrei Amat, c. 
Doctor Pi i Molist, c. Alcúdia, c. Valldemossa i arribada a la pl. Sóller 

- 18 h A la plaça Sóller: mini exhibició de les comparses; desfilada de disfresses individuals; animació 
per a petits i grans a càrrec de Tager Band; xocolatada popular a càrrec de la comissió de festes; i 
entrega de premis del concurs de disfresses, individuals i per comparses 

Més informació del concurs de disfresses a https://canverdaguer.com/programacio-festiva/carnestoltes/  
Organitza: Comissió de Festes de Porta 
 
CARNAVAL: RUA CENTRAL DE NOU BARRIS 

- 18 h Rua dels barris a les Roquetes, Verdun, la Guineueta, Porta, la Trinitat Nova, la Prosperitat i 
Ciutat Meridiana 

- 19 h Rua central. Inici a Via Júlia amb Via Favència. Final a la pl. Ángel Pestaña 
- 21 h “Patxangòdrom” i entrega de premis (pl. Ángel Pestaña) 
- 22.30 h Gran ball de Carnaval, amb les actuacions de Gruff i Las Bizaplayers (pl. Ángel Pestaña) 

Durant la rua hi haurà una àrea reservada per a persones amb mobilitat reduïda, a la parada de bus Via 
Júlia-Sant Francesc Xavier, i servei d’interpretació en llengua de signes a la taula del jurat (Via Júlia, 75). 
Organitza: Coordinadora Cultural 9Barris 
 
CINEFÒRUM I DEBAT SOBRE L’ALCOHOLISME 
18 h 

- Presentació a càrrec de Nicanor Mestres, psicòleg del CAS Nou Barris, i de Victoria Porthè, de 
l’Agència de Salut Pública 

- Debat amb Grup d’Ajuda Mútua Alcohòlics Rehabilitats (GAMAR) i ass. Alcohòlics Recuperats Teral 
- Projecció de “Días sin huella”, de Bily Wilider (1945, Estats Units): Do Birnam és un escriptor 

fracassat a causa de la seva addicció a l’alcohol, addicció que l’ha destruït física i moralment i l’ha 
convertit en un home desproveït de voluntat, fins que... 

Per a majors de 18 anys 
Gratuït, no cal inscripció prèvia 
Més informació: http://ow.ly/QxWL50I3naj 
Organitzen: Grup AcciOh, CAS Nou Barris i Agència de Salut Pública. Col·laboren: Grup d’Ajuda Mútua 
Alcohòlics Rehabilitats (GAMAR) i l’Associació d’Alcohòlics Recuperats Teral 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
DISSABTES FAMILIARS: “CARNAVAL DE LOS COLORES” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre 
Un recorregut musical pels carnavals del món. Vine amb la teva disfressa! 
A càrrec de Sol Homar 
Activitat per a famílies amb criatures a partir de 4 anys 
Col·labora: AVV Torre Llobeta i Vilapicina  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

https://canverdaguer.com/programacio-festiva/carnestoltes/
http://ow.ly/QxWL50I3naj


Diumenge 27 
 
CONCERT DE BLUES 
De 12 a 14 h 
A càrrec de l’Escola de Blues Social Club 
Concert a l’aire lliure 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
Dilluns 28 
 
DIA DE LA DONA: ACTIVITAT PER A LA GENT GRAN 
17.30 h 
Amb visionat del vídeo “Dones inspiradores”, i concert de la cantautora Sílvia Comes 
Cal inscripció prèvia telefònica als casals municipals de gent gran de Nou Barris 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “STEAM PEL MEDI AMBIENT” 
Dues sessions els dilluns 28 de febrer i 7 de març, de 17.30 a 19 h 
A través de dinàmiques aprendrem a programar i crearem el nostre primer programa amb Scratch. 
Aprendrem quines són les necessitats d’una planta per viure, ens endinsarem en la robòtica i dissenyarem 
un sensor, amb Makey-Makey, que ens ajudi a saber quan la planta necessita que la reguem. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/X3yT50I3o8E 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA “LA NOVA FACTURA DE LA LLUM” 
18 h 
Veniu i resoleu els dubtes que tingueu amb la nova factura de la llum. Podeu portar les vostres factures. 
A càrrec del Punt d’Assessorament Energètic 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 1 
 
MARXA EXPLORATÒRIA DE DONES A VERDUN: SESSIÓ DE VALORACIÓ 
17.30 h 
Una marxa per trobar solucions i així fer la vida més fàcil i segura a l’espai públic. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a pladebarris@bcn.cat 
Servei de cangur per a criatures, es pot sol·licitar a pladebarris@bcn.cat fins a 48 hores abans 
Organitza: Pla de Barris de les Roquetes i Verdun 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
TALLER “ESPAI D’HORT A LES GUILLERIES” 
Dues sessions els dimarts 1 i 15 de març, a les 17.30 h 
Vols aprendre a cultivar? A treure profit a la terrassa? Vine a aprendre i compartir dubtes! 
A la primera sessió començarem planificant l'hort (espai, materials, substrats...). A la segona sessió 
parlarem de germinació, trasplantaments, i el reg en funció a les necessitats del moment. 
A càrrec d’Ester Casanovas 
Preu: 4 euros 
Cal inscripció prèvia: presencial, tel. 93 354 87 21, info@toniguida.org  
Terrassa del Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 

mailto:casadelaiguadt8@gmail.com
http://ow.ly/X3yT50I3o8E
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Dimecres 2 
 
ENTERRAMENT DE LA SARDINA 

- 16.30 h Taller de decoració de sardines 
- 17.30 h Animació amb la cia. La Contrapunt 

Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Titellaires 
 
TALLER “TOTS A LA CUINA DEL CASAL!”: RATATOUILLE 
17 h 
Amplia el teu receptari! Cuina d’aprofitament de les verdures de la nostra nevera. 
A càrrec de Nathalie Domínguez 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CONTACONTES EN ANGLÈS “STORY TIMES”: “GINA GINGER’S BIRTHDAY PARTY” 
17.30 h 
La Gina vol celebrar una festa d’aniversari, però els seus amics li diuen que no hi podran assistir. La pobra 
Gina no sap que, en realitat, li estan preparant una festa sorpresa! 
A càrrec de Kids & Us Nou Barris 
Adreçat a nens i nenes de 3 a 7 anys 
Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “THE DOCTOR WITH AN EYE FOR EYES” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. Sessió dedicada a les dones 
negres a la ciència, on visibilitzarem la Patricia Bath i es faran experiments entorn la llum. 
A càrrec de Les Luciferases 
Adreçada a nenes i nens de 7 a 10 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
DIMECRES DE CENDRA 
18 h 
Comiat de la reine Carnestoltes i enterrament de la sardina  
Cal inscripció prèvia: tel. 693.237.763, tel. 93 420 18 43 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
Dijous 3 
 
LLETRA PETITA: “L’AVI FERÉSTEC” 
17.30 h 
El meu avi era un home de muntanya, es passava el dia al bosc fent escombres de bruc i carbonet, es 
coneixia tots els racons del Montseny i les seves històries... Històries que li havia d’espigolar, perquè era un 
home de poques paraules, però ara les tinc totes i us les he portat aquí. Contes en la parla d’Osona.  
A càrrec de Lídia Clua 
Infants a partir de 3 anys 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
 



VISITA A L’EXPOSICIÓ “OUR GARDEN” I LLIURAMENT DE PUBLICACIONS 
18 h 
La publicació la lliurarà l’autor en persona, Román Yñán, segellant un pacte de compromís en la cura i 
sembra de les llavors. A Can Basté sembrem, i a la primavera, al Centre Cívic Guinardó farem una 
convocatòria per què porteu les plantes en l’estat que es trobin, per continuar la germinació i arribar a la 
floració. La conclusió serà més endavant, a la tardor, on la Casa Elizalde esdevindrà un Jardí en potència.  
Accés lliure sense reserva prèvia 
Més informació a  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
XERRADA “LA BARCELONA LITERÀRIA EN CLAU FEMENINA” 
18.30 h 
S’ha estudiat molt la Barcelona literària dels escriptors, però no ha tingut tanta fortuna la nascuda de la 
ploma de les escriptores. Viatgem, doncs, a través de les autores que han fet de Barcelona el seu camp 
d’acció, i deixem-nos acompanyar pels personatges femenins que l’han transitat. 
A càrrec de Mª Àngels Cabré, de l’Observatori Cultural de Gènere 
Entrada lliure. Cabuda limitada. 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “LA VALL DE LES REINES” 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Una de les necròpolis més belles d’Egipte es troba a la riba oest de Luxor, en l’anomenada vall de les 
Reines. Allà s’hi van enterrar reines, prínceps i personatges de la cort de l’Imperi nou. Farem una repassada 
per les tombes més maques, entre elles la de la reina Nefertari. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia 
Emissió en directe a través de la pàgina web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA REVOLUCIÓ DE L’HABITATGE A LES PERIFÈRIES OBRERES I POPULARS: NOU 
BARRIS, 1939-1980” 
19 h 
L’habitatge va ser protagonista absolut de la revolucionària formació i transformació del paisatge de les 
perifèries obreres i populars durant el franquisme. En aquest treball, que adopta Nou Barris com a cas 
d’estudi, s’aborda el fenomen des d’un punt de vista ampli i relacional. 
Activitat dins el programa “Memòria de les lluites per l’habitatge a Barcelona” 
Amb José Luis Oyón, Manel Guàrdia i Maribel Rosselló, autors del llibre 
Presentarà l’acte: Joan Roca (director del MUHBA) 
Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/YnXt50I3q9p 
Organitza: MUHBA 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “PARETS AMB ÀNIMA” I TAULA RODONA “MIRADES CREUADES: ART, 
FEMINISMES I SALUT MENTAL” 
19 h 
“Parets amb ànima” és un projecte que neix de la necessitat d'arribar on els paraules sovint no arriben. 
Que concep l'art d'explicar històries com a manera de canviar el món, i l'art com a eina generadora de 
canvi social i poder transformador sobre les persones. Perquè l'art és, sobretot, un estat de l'ànima. 
Taula rodona amb la participació de Blanca Olivares, coordinadora del projecte Parets amb Ànima, Aida 
Caminal, participant al projecte, i Debra Espinosa, artista. 
Més informació a http://ow.ly/ogC850I3qpO 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 

https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/
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Exposicions 
 
“INSTAGRAMERS A LA TRINITAT” 
Del 25 de febrer al 26 de març 
De la segona Trobada d’instagramers de Catalunya a la Trinitat, surt aquesta exposició on podreu gaudir de 
les imatges fetes pels participants. 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
“PARETS AMB ÀNIMA” 
Del 3 al 26 de març. Inauguració el dijous 3 de març, a les 19 h 
Després d’un any de recorregut del projecte Parets amb ànima, Kike Planelles ens mostra l’essència del que 
ha estat el procés en format fotogràfic captant les ànimes de totes les implicades. El programa va convertir 
l’espai públic del barri de Gràcia en un gran llenç urbà per a comunicar, educar i sensibilitzar en matèria 
d’igualtat, inclusió social, feminismes i sostenibilitat. Fent visible l’invisible. 
Fotografies de Kike Planelles 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“DIA 016” 
Fins al 25 de febrer 
Exposició amb obres que són part del procés artístic de creació de l’obra de teatre: il·lustracions, 
fotografies i peces simbòliques. Podràs veure-la durant tot el mes de febrer, però t’aconsellem que vinguis 
al teatre el dia de la inauguració si vols tenir una experiència completa! 
A càrrec de 8Temps 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“BLAU, UN MÓN PER DESCOBRIR” 
Fins al 25 de febrer 
“Blau” és un recull d’imatges submarines fetes en diferents indrets del món. Amb elles podreu gaudir de 
la bellesa i diversitat que s’amaga sota el mar. Un món inimaginable on es poden trobar muntanyes, gorgs, 
deserts, precipicis i, fins i tot, ciutats; tot, però, amb un element comú: l’aigua. 
A càrrec d’Alfons Campillo 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“DESCOBRINT ELS BARRIS” 
Fins al 25 de febrer 
Els residents del nou Centre Residencial Viladrosa, per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i 
necessitat de suport extens, han creat pintures vinculades a l’entorn del que representa el barri per a ells: 
els carrer, parcs, instal·lacions, moments i veïns i veïnes que configuren la seva realitat actual.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4  
 
“EMMASCARATS” 
Fins al 26 de febrer 
Treball documental realitzat a l’Equipament Integral Nou Barris, que vol posar el focus d’atenció en un 
centre d’acollida per a persones sense llar i en unes treballadores que els acompanyen. Serveix per 
acostar-nos i reconèixer la valentia dels que estan dins, i qüestionar l’estereotipada mirada al sensellarisme 
Fotografies de Ferran Padró 
Col·laboren: Creu Roja, Ajuntament de Barcelona, Impressionart 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 
 
 



“FUGA #ELSHOMESDELORCA” 
Fins al 26 de febrer 
Il·lustracions dels homes que van formar part de la vida del reconegut poeta Federico García Lorca. 
A càrrec de Billy Bolo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“CU-CUT! SÀTIRA POLÍTICA EN TEMPS TRASBALSATS 1902 – 1912” 
Fins al 28 de febrer 
Cu-Cut! fou una revista que va revolucionar el panorama de la premsa satírica catalana la primera dècada 
del segle XX. La seva existència, sotragada per l’assalt de més de 300 militars a la redacció la tardor de 
1905, va estar plena de suspensions, multes i polèmiques.  
Exposició cedida per l’Arxiu Històric de Barcelona 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“CARNAVAL A NOU BARRIS” 
Fins al 28 de febrer 
Recull de fotografies de diverses edicions de Carnestoltes al districte 
A càrrec del col·lectiu 9 Barris Imatge 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña  
 
CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “OUR GARDEN” 
Fins al 19 de març 
Al llarg de dotze anys, l’autor ha portat a terme un diari fotogràfic en el qual ha plasmat el creixement dels 
seus fills. Després de tots aquests anys visitant i observant tota mena de jardins, fotografiant-hi la seva 
família, “Our Garden” desplega la gran metàfora darrere aquest projecte. El creixement, el cicle de la vida, 
sembrar, esperar i brotar... són processos que es donen en la formació tant d’una família com d’un jardí. 
Fotografies a càrrec de Román Yñán 
Organitza: Centres Cívics de Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“T’IMAGINES UN MÓN SENSE AIGUA?” 
Fins al 22 de març 
Mostra de dibuixos d’infants de 5 a 12 anys convocats al Montseny per l’Ass. Aigua i Natura. Recull de 
programes i recursos didàctics sobre aigua i educació. Vine a fer el teu dibuix i fes créixer la mostra. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“DISFRESSES DE TOTA UNA VIDA” 
Fins al 4 de març 
Exposició de disfresses de Carnestoltes d’una família del barri al llarg de més d’una dècada 
A càrrec de Montse Estall, integrant de l’associació Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“SEHNSUCHT” 
Fins al 19 de març 
Projecte fotogràfic col·lectiu per reflexionar sobre l’estat d’ànim de moltes persones durant el confinament 
de principis del 2020, que va canviar la nostra vida de forma inesperada i brusca. El seu objectiu és superar, 
expressant-nos, aquestes circumstàncies inèdites que seguim travessant simultàniament a tot el món. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 
 
 

https://www.9barrisimatge.org/


Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola de bressol Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 anys 
acompanyats) 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Trinitat Nova (c. Pedrosa, 2): dissabtes de 17 a 20 h, i diumenges d’11 a 14 h 
- Escola Àgora (c. Marne, 2): diumenges, d’11 a 14 h  
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19): diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 15): diumenges, d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27): diumenges, d’11 a 14 h 

 
Concursos i convocatòries 
 
34è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 3 d’abril  
Convocatòria oberta a persones majors de 16 anys. Modalitats: narrativa, poesia, relat curt d’humor i 
microrelats en llengua catalana i llengua castellana i relat fantàstic. 
El premi al treball guanyador serà un lot de llibres, valorat en 100 € 
Lliurament de treballs presencialment o a concursliteraridenoubarris@gmail.com, fins al 3 d’abril.  
Més informació i bases del concurs: http://ow.ly/sL2P50HtypP  
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
 
CONCURS DE MICRORELATS I POESIA CURTA 
Fins al 15 de març 
Participants a partir de 16 anys. 
Els treballs han d’enviar-se en format text (sense cap imatge) al correu dinamitzacio@casalprospe.org  
Premis: primer premi: 100 €; segon premi: 75 €; tercer premi: 50 €. 
Bases del concurs a https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-i-poesia-curta 
Organitza: Comissió literària del Casal de Barri Prosperitat 

mailto:concursliteraridenoubarris@gmail.com
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mailto:dinamitzacio@casalprospe.org
https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-i-poesia-curta

