
Activitats del 4 al 10 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 4 
 
ESPECTACLE INFANTIL “PRINCESES BLAVES I PRÍNCEPS ENCANTADORS” 
17.30 h 
Una sessió de narració per a tota la família on les princeses són valentes i se salven soles, i els prínceps no 
tenen por de tenir por. 
A càrrec de Lídia Clua 
Entrada lliure fins a completar aforament. No es pot menjar ni beure a la sala. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
PRESENTACIÓ “CARRERS DE DONES” 
19 h 
Estudi sobre nomenclàtor amb noms de dona. A més, hi haurà una actuació de la cantautora Patrycia. 
A càrrec de Montse Argente Jiménez 
Organitzen: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Districtre de Nou Barris 
Sala de plens de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
CABARET LILA 

- 19 h Tupper sex 
- 20.30 h Monòleg amb Marta Oveja 

Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
2a EDICIÓ “CURTS EN FEMENÍ” 
19.30 h 
Us presentem la segona edició de Curts en femení, una mostra on les ovacionades són les dones directores 
al capdavant de projectes cinematogràfics petits. Enguany creixem i serà una mostra de dos dies.  
Des dels orígens del cinema les dones han estat presents a la indústria cinematogràfica, però encara són 
poques, les que s’han posat i es posen darrere de la càmera. Aquest fet està canviant i cada cop més dones 
afronten la direcció de curtmetratges i pel·lícules, tant a casa nostra com arreu del món. 
Amb aquesta selecció de curtmetratges, volem donar visibilitat a les directores que estan duent a terme 
projectes singulars dins l’escena independent, i aportant una visió de tot el que ens envolta. 
Entrada gratuïta 
Llistat de curtmetratges i més informació: http://ow.ly/Jgn250I9a4N 
No cal reserva prèvia 
Organitza: La Cinemoteka, el programa dedicat al cinema de Ràdio RSK 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 5 
 
TALLER FAMILIAR “JO TAMBÉ FORMO PART D’AIXÒ” 
De 10 a 12 h 
Activitat que combina una dinàmica introductòria a l’entorn del castell i un itinerari de descoberta per 
adonar-se de l’impacte humà al Parc Natural i per entendre com es gestiona aquest espai natural. 
Per a famílies amb infants de 10 a 12 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 

http://ow.ly/Jgn250I9a4N
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


FAMILIARTS: TALLER “FEM BROTAR EL BARRI” 
D’11 a 13 h 
Taller familiar i participatiu de confecció de bombes de llavors i ruta pel barri per a la sembra crítica, 
emmarcat en l’exposició Our Garden de Román Yñán. A més a més, també te’n podràs endur llavors a casa 
amb les postals que trobaràs a l’exposició, i així fer que el teu balcó també formi part del nostre gran jardí. 
Activitat gratuïta 
Inscripció prèvia i més informació a http://ow.ly/8ti750I9bV1   
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
XERRADA “MANADES SEXUALS: EINES LEGALS I PERSPECTIVA DE GÈNERE” 
11 h 
Les manades sexuals són un fenomen del qual se’n desconeix realment la veritable dimensió. 
Acompanyades per professionals especialitzades en agressions sexuals, us convidem a plantar cara, 
reflexionar i endinsar-nos en el fenomen de les manades des d'una vessant jurídica i psicològica. 
Aforament limitat, no cal reserva prèvia 
Ponents i més informació a http://ow.ly/zSMC50I9ccT 
Organitza: Acció contra la violència domèstica  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
XERRADA “POSTPORNO, MATERNITAT I CURES: UN RECORREGUT SUBVERSIU I VITAL” 
12 h 
A càrrec de Maria Llopis, escriptora, artista, activista i feminista. 
Activitat gratuïta 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
2a EDICIÓ “CURTS EN FEMENÍ” 
18 h 
Us presentem la segona edició de Curts en femení, una mostra on les ovacionades són les dones directores 
al capdavant de projectes cinematogràfics petits. Enguany creixem i serà una mostra de dos dies.  
Amb aquesta selecció de curtmetratges, volem donar visibilitat a les directores que estan duent a terme 
projectes singulars dins l’escena independent, i aportant una visió de tot el que ens envolta. 
Llistat de curtmetratges i més informació: http://ow.ly/Jgn250I9a4N 
No cal reserva prèvia 
Organitza: La Cinemoteka, el programa dedicat al cinema de Ràdio RSK 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
QUINZENA DE LES DONES - RAP AMB VALORS: CONCERT JOVE “LIBRE SINCRONÍA EN LA TARIMA” 
19 h  
Les joves raperes Eco Salvaje, KAYK, Asma, Nina Blood, Polemik i Leona Picazo ens mostraran una visió 
feminista orientada a l’empoderament de col·lectius que reivindiquen diferents maneres de sentir-se dona. 
A càrrec del Col·lectiu Transfeminista Mad Mouth 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o a http://ow.ly/gGSB50I9ep1 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CÍTRIC 2022: ESPECTACLE DE DANSA “BAILES EXTRAÑOS” 
20 h 
Entrades exhaurides 
“Bailes extraños” és el resultat del treball que ha desenvolupat José Maldonado i Rita Noutel: una recerca 
sobre mètodes d'improvisació i composició escènica mitjançant la utilització del cos, de l'espai i el so. 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 

http://ow.ly/8ti750I9bV1
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Diumenge 6 
 
TALLER “PROCESSIONÀRIA A COLLSEROLA: QUÈ PODEM FER?” 
10.30 h 
Durant aquestes últimes setmanes, als voltants del Castell hi ha una plaga d'erugues de processionària, un 
problema per les persones, pels animals domèstics i pels pins. Per això es fa aquest taller, que té per 
objectiu reduir les poblacions de processionària. L'actuació tindrà lloc a la pineda dels voltants del Castell. 
Gratuït, cal reserva prèvia: castell_torrebaro@bcn.cat, tel. 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA 
Des de les 10.30 h 
Amb missa rociera, ofrena floral al monument a Blas Infante, actuacions (ball, cant, teatre i sevillanes) i 
dinar popular (potaje andalús) 
Organitza: Centro Cultural García Lorca 
Parc de la Guineueta 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Mediterrània 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Pl. Major de Nou Barris 
 
Dilluns 7 
 
MONOGRÀFIC DE CUINA “MAGDALENES ÚNIQUES” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Aprendrem a fer magdalenes boníssimes i les decorarem com vulves, perquè totes les vulves són úniques! 
A càrrec de La mama Alicia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimecres 9 
 
TALLER “ESTRATÈGIES PER A LES COMUNICACIONS INTERPERSONALS” 
10 h 
Taller sobre l’ús no sexista de la llengua, emmarcat en la celebració del Dia Internacional de la Dona. 
A càrrec del Consorci per la Normalització Lingüística (Delegació Nou Barris) 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 10.30 a 12.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
https://www.instagram.com/lamammaaliciabarcelona/


TALLER “TOTS A LA CUINA DEL CASAL!”: SOPA PISTOU 
17 h 
Amplia el teu receptari amb aquesta sopa de verdures francesa. 
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 
 
TALLER MONOGRÀFIC “MOVIMENT I IMPROVISACIÓ” 
De 17.15 a 18.45 h  
Taller orientat a dones interessades en la composició de moviment, tinguin l’experiència que tinguin. 
Facilitarem eines per aprendre a improvisar amb creativitat i confiança i farem exercicis centrats en la 
composició creativa, la rítmica, la fluïdesa i les diferents formes d’expressió a través del moviment. 
A càrrec de Valentina Gaia Lops 
Gratuït 
Aforament limitat, reserves a https://canverdaguer.com/monografic-moviment-i-improvisacio/   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CAMPANYA “IN-FORMA’T”: ACTIVITAT PER A FAMÍLIES “FILL/A S’ACABA L’ESO. I ARA QUÈ FEM?” 
18 h 
El teu fill o filla adolescent ha de prendre decisions sobre el seu camí acadèmic? No saps com acompanyar-
lo en aquest moment? Aquestes trobades estan pensades per a tu i per als teus fills/es. 
Activitat amb inscripció prèvia: presencialment, al telèfon 93 354 79 04 o bé a http://ow.ly/ACcX50I9h57  
(si assisteix més d’un membre de la mateixa família, al web s’ha d’inscriure cada membre per separat) 
Organitza: Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves i Centre per a Famílies amb Adolescents 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
CONCERT “VERSOS EN FEMENÍ. CANTS I ENCANTS, EN VEU DE DONA” 
18.30 h 
Repertori de poemes musicats de dones poetes, catalanes i de fora, com ara Mercè Rodoreda, Maria 
Mercè Marçal, Montserrat Abelló, Àngels Gregori, Dolors Miquel, Anna Ahkmàtova o Forugh Farrojzad, que 
gira al voltant dels sentiments expressats en la veu, en la màgia de les paraules i en el poder de la música. 
A càrrec de Mariona Sagarra 
Aforament limitat 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dijous 10 
 
CAMPANYA “IN-FORMA’T”: JORNADA DE GRAUS UNIVERSITARIS 
Professorat i experts/es acadèmiques t'expliquen els plans d’estudi i les sortides dels següents graus: 

- 17.30 h Medicina 
- 18.30 h Odontologia 

Activitat amb inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/769189?lang=ca  
Organitzen: Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) i Punts InfoJOVE de Barcelona 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
SAC DE RONDALLES: “A DINS D’UN CASTANYER” 
17.30 h 
Diuen i conten que en un bosc molt llunyà i havia un castanyer tan alt com una muntanya i que tenia tantes 
i tantes castanyes que ningú d’aquell bosc passava gana. Però dins d'aquell castanyer hi vivia un... 
A càrrec de Mercè Rubí 
Edat recomanada: infants a partir de 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

https://www.instagram.com/valentinagaialops/
https://canverdaguer.com/monografic-moviment-i-improvisacio/
http://ow.ly/ACcX50I9h57
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https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/769189?lang=ca
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OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
TEATRE: “UNA OBRA BASADA EN EL FLORIDO PENSIL” 
18 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Una invitació per somriure amb aquesta obra basada en “El florido pensil”. Parlaran d’un passat allunyat de 
la nostra realitat actual en l’ensenyament, i recordaran l’escola dels anys 40 en clau d’humor. 
A càrrec de Grup de teatre Pandora. Direcció: María Eugenia Casanova 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER “LA LUNA EN MÍ” 
18 h 
Taller d’autoconeixement i de connexió amb els diferents arquetips femenins, les seves característiques i 
els seus cicles.  
A càrrec de Laura Calderón, terapeuta i acompanyant de processos vitals 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/V6m350I9i14 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TALLER “MEDITACIÓ GUIADA: LA RELACIÓ ENTRE ELS PENSAMENTS I EL PROPI COS” 
18.30 h 
Aquesta meditació permet comprendre la relació que existeix entre els pensaments i les tensions viscerals 
o internes del cos. Permet realitzar distensions profundes, a més d’alertar sobre les conseqüències 
psicosomàtiques de les imatges negatives. 
A càrrec d'Àgora 9Barris 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al correu b.barcelona.nb@diba.cat o al tel. 93 291 48 50 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“10ª MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Del 4 al 26 de març. Inauguració el divendres 4, a les 19 h (places exhaurides, si vols apuntar-te a la llista 
d'espera, adreça´t al centre). 
Exhibició col·lectiva que reuneix les obres creades per dones de Nou Barris. Una cita amb la creativitat i la 
creació. Experimentant amb diferents llenguatges artístics les dones esdevenim creadores i protagonistes. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“POETESSES” 
Del 4 al 25 de març 
Amb aquesta exposició el grup del Racó de la Foto del Casal Font d’en Fargues ha volgut reflectir i convertir 
en imatges aquells poemes de diverses poetesses, per expressar els nostres sentiments a l’hora 
d’interpretar-los. 
A càrrec de Racó de la Foto del Casal Font d’en Fargues (Alfons Campillo Beltran, Antonio Limpo Becerra, 
Eloi Castilla Monzó, Guillem Ruppmann, Pere Valls Pech, Rafel Toldrà Ferrer) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 

http://ow.ly/V6m350I9i14
mailto:b.barcelona.nb@diba.cat


“CAN ENSENYA ESTIMA NOU BARRIS” 
Del 4 al 25 de març 
Exposició fotogràfica amb què es vol fomentar la visibilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat 
intel·lectual, posant en primer pla la imatge d’alguns dels nostres usuaris i usuàries com a protagonistes de 
la seva pròpia inclusió al barri. 
A càrrec de l’associació Can Ensenya 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“CUREM-NOS LES FERIDES” 
Del 4 al 28 de març 
“De vegades ens qüestionem qui som, no ens reconeixem. És per aquest motiu que he dut a terme aquest 
projecte, per abraçar-nos, per saber que totes som vàlides, som boniques i imperfectes, som com som i no 
ens cal aferrar-nos a una norma per estimar-nos. No hauríem d’estar orgulloses de ser el que som?” 
A càrrec d’Irina Gual González 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“ARTISTES CATALANES DEL DIBUIX I LA PINTURA” 
Del 4 al 23 de març 
Aquesta exposició té com a objectiu difondre els noms d'algunes de les dones, miniaturistes, pintores, 
dibuixants i il·lustradores que amb la seva obra han contribuït a configurar el patrimoni artístic de 
Catalunya des de l'Edat Mitjana fins el segle XX.  
Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“PODER DE DONES” 
Del 4 de març al 6 d’abril. Inauguració i entrega de premis: divendres 4 de març, a les 18 h  
Exposició al voltant del 8 de març, dia internacional de la dona, on s’exposaran les fotografies de les 
participants al concurs de fotografia organitzat per l’entitat Accions Fem. 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
  
“LES DONES DEL MOVIMENT VEÏNAL D’AHIR I D’AVUI” 
Del 8 al 31 de març 
L’exposició té com a objectiu destacar les aportacions de les dones d’entitats veïnals, des dels anys 70 fins 
a l’actualitat. 
Projecte de la CONFAVC, amb la col·laboració de l’ADPC 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
“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 
 
“PARETS AMB ÀNIMA” 
Fins 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 
 



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 
 
“INSTAGRAMERS A LA TRINITAT” 
Fins 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 
 
“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 
 
“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 
 
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 
 
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:dinamitzacio@casalprospe.org
https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-i-poesia-curta


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 
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