
Activitats de l’11 al 17 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 11 
 
PRIMERES PASSES: “SHHH! TRES CONTES D’EN CHRIS HAUGHTON” 
11 h 
De tres capses pintades amb colors de la paleta d'en Chris Haughton en sortiran tres contes: "Shhh! Tenim 
un pla", "Bona nit a tothom" i "Oh, no, Lucas!". Tot plegat, amenitzat pels Valsos poètics d'Enric Granados. 
A càrrec de Martha Escudero  
Edat recomanada: de 0 a 3 anys 
Entrada lliure 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
SETMANA DE LES DONES 

- 11.30 h Càpsula de Burlesque 
- 18 h Cabaret clown amb “Las Guindillas” 

Cal inscripció prèvia: tel. 93 354 87 21, toniguida@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
8-M – ACTE CENTRAL DE DISTRICTE + PROGRAMA “MEMÒRIA DE LES LLUITES PER L’HABITATGE A 
BARCELONA” 
De 17.30 a 20.30 h 
Amb parlaments, lectura de manifest i representació de l’obra de teatre “En Bangkok también hay ratas”, a 
càrrec de la cia. La Voz Ahogada. Després hi haurà una taula rodona amb dones activistes de Nou Barris. 
Entrada gratuïta 
Activitat del programa "Memòria de les lluites per lʼhabitatge a Barcelona", impulsat per la Regidoria de 
Memòria Democràtica. Col·laboren: Taula de Memòria i la Taula de Feminismes i LGTBI de Nou Barris. 
Més informació a http://ow.ly/p4ak50IfWae 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
PRESENTACIÓ DEL DOCUMENTAL “MÉS VEÏNES” 
18 h 
Mostra les dones lluitant pel seu dret a l’habitatge, a través de la silenciosa labor de tirar endavant amb la 
família i fer comunitat al barri. 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
CINEFÒRUM: “SOLAS” 
18 h 
Director: Benito Zambrano; 1999.  
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 
 
PORTA CULTURA: CONCERT “LAS CONYAZO” 
19 h 
La Bòbila de Porta, c. Estudiant, 1 
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CONCERT “PATRYCIA” 
19 h  
La cantautora barcelonesa Patrycia ens presenta les seves cançons en un format íntim en què pren 
protagonisme la paraula. Una veu incomparable i cançons que van des del pop fins al rock, passant pel folk, 
l’indie o la música d’autor. Lletres cuidades que ens parlen de l’empoderament personal i l’autosuperació.  
Entrada gratuïta 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a https://canverdaguer.com/concert-patrycia/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER “AUTOPERCEPCIÓ I COS FEMENÍ” 
19 h 
Reflexionarem sobre el cos i la imatge pròpia, els cànons de bellesa imposats, investigarem com ens sentim 
amb el nostre cos actual i passat i crearem una automirada amable sense judicis. 
Es recomana portar un mirall petit. 
A càrrec d'Andrea Ruiz (Mespapaia) 
Places limitades, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/iqGr50IfWJk 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
MOSTRA DE RESIDÈNCIA: ESPECTACLE DE CIRC “L’ÚLTIM SÍFIR” 
20 h 
Aquesta peça escènica transdisciplinar se centra en el cas d’un poble, d’una societat i d’un personatge que 
d’entrada no són res. I que acabaran sent res. L'últim Sífir es troba entre l'arrel i el coure, entre la fusta 
plena de vida i el fred metall, entre el passat i el present... ballant entre la sorra i l'aram. 
A càrrec de la cia. Quisigui 
Preu: 4 euros 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/mostra-de-residencia-1645103384  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CONCERT “BARCELONA OBERTURA SPRING FESTIVAL”: EL BARROC MUSICAL A L’EUROPA CONTINENTAL” 
20 h 
ENTRADES EXHAURIDES 
A càrrec de l’Ensemble de música antiga de l’ESMUC 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERT “HERMANAS DOLOR” 
22 h 
Hermanas Dolor és un duet format per dues veus, guitarra i teclat, i complementat amb trompeta i petita 
percussió. El seu repertori està format per versions i arranjaments de jazz i neo soul. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 12 
 
ESPAI REPARA: ESPAI D’ASSESSORAMENT I REPARACIÓ 
De 10 a 13.30 h 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56 
Organitza: Solidança 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
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MOSTRA I CREACIÓ ARTÍSTICA “DONES VISIBLES” 
De 10 a 15 h 
Jornada d’exposició i creació artística en commemoració del Dia Internacional de les Dones. Artistes 
vinculades a la comunitat del Casal faran una mostra conjunta i interdisciplinària. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
VISITA AL JARDI BOTÀNIC DE BARCELONA  
D’11 a 13 h   
Anem a visitar el jardí botànic on es mostra una representació de la flora de les regions del món amb clima 
mediterrani. Ens hi acompanyarà l’Enric Arús de l’Associació Amics del Jardí Botànic.  
Activitat gratuïta, places limitades. Cal inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitzen: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, Castell de Torre Baró, aula ambiental Bosc Turull 
Jardí Botànic, c. Font i Quer, 2. Autobús 193PM, Metro L1 i L3 (Espanya). Darrere estadi olímpic Lluís 
Companys (Montjuïc) 
 
ACTIVITAT “PARETS AL BARRI” 

- 11 h Creació en directe d’un mural de Núria Toll 
- 11 h Visita guiada a l’exposició fotogràfica “Parets amb ànima” al vestíbul de Can Basté 
- 11 h Taller infantil de signatures tags i graffiti  
- 12 h Concert familiar de Lucía Barea 

Activitat gratuïta 
Més informació a http://ow.ly/AatO50Ig57v 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
FESTIVAL “DANSA METROPOLITANA” 
Dansa Metropolitana és un festival que enguany arriba a la seva 5a edició, posant en valor les confluències 
i la suma de cultures diverses. Omplirem de dansa l’espai públic per fer-la accessible a tota la ciutadania. 
Amb els espectacles: 

- 12 h “A ciegas”, de la cia. Elelei (15 minuts) 
- 12.25 h “Young Blood”, de la cia. Arnau Pérez (13 minuts) 
- 12.45 h “Blue Monday”, d’Agnès Sales & Héctor Plaza (15 minuts) 

Entrada gratuïta 
Més informació a http://ow.ly/XKL750Ig5CH 
Organitzen: Dansa Metropolitana, Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Verda de Ciutat Meridiana  
 
FINAL NACIONAL DE BATALLES DE GALLS “GOLD BATTLE” 
17 h 
Entrada gratuïta 
Més informació a https://www.instagram.com/goldbattleoficial/ 
Organitza: Casal de Joves Porta 
Pl. Sóller 
 
CICLE SOMRIURE – TEATRE: “I EL PRÍNCEP BLAU?” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera adreça´t al centre. 
Paròdia de l’amor romàntic on el públic es veurà submergit en un casament improvisat. Es qüestiona amb 
un somriure la recerca desesperada de la mitja taronja, reivindicant l’emancipació de la dona. 
A càrrec de la cia. Projecte Lilith 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CONCERT “LA PRENDA ROJA” 
20 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
La Prenda Roja són les cantaores Ana Brenes, Cristina López i Sara Sambola, que interpreten temes propis i 
adapten peces antigues amb recursos de l’electrònica i pinzellades de música urbana.  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
MARIKARAOKE 
20 h 
Un espai de color, diversitat, talent, antitalent, diversió, comunió, sabors i arts. Canta, balla i diverteix-te! 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitzen: Rudas Resistència Alimentària i Comissió Feminista del Casal de Barri 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Diumenge 13 
 
PASSEJADA “CARRERS DE DONES (I)” 
De 10 a 13.30 h  
Passejada pels barris amb noms de dona de Guineueta, Turó de la Peira, Vilapicina I la Torre Llobeta i Porta 
Guiada per Montse Argente Jiménez  
Inscripció prèvia al correu arxiuhistoric@yahoo.es i al tel. 615 213 966  
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Punt de trobada: pl. Major de Nou Barris, davant la Seu del Districte 
 
8-M - DONES EN MAJÚSCULES 
11 h 
Activitat no mixta 
Amb vermut de traje, monòlegs d’Alexia Luna i Carla Gove, ball, micro obert... 
Organitza: Amb Veu de Dona – Zona Nord 
Pl. Roja de Ciutat Meridiana 
 
DIUMENGE EN TRIBU: ESPECTACLE “...I LES IDEES VOLEN” 
12 h 
Els diumenges en tribu són programacions gratuïtes infantils pensades per a tot tipus de famílies possibles.  
“...I les idees volen” és un espectacle de circ fresc, on pocs objectes tenen molt de protagonisme i petites 
troballes creixen fins a esdevenir escenes divertides, fantàstiques i plenes de complicitat. 
A càrrec de la cia. Animal Religion 
Per a infants de 0 a 6 anys 
Entrada gratuïta  
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/diumenge-en-tribu-1645801522  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
JORNADA SOLIDÀRIA AMB EL PROJECTE EDUCATIU “LA PINYA” 
12.30 h 
La Pinya és un col·lectiu que duu a terme un projecte educatiu basat en unes eines i pràctiques 
respectuoses amb els processos de creixement i desenvolupament dels infants. 

- 12.30 h Taller de fotogravat a càrrec d’IDA & Guerthy 
- 14 h Dinar a càrrec d’Alterevents 
- 16.30 h Xerrada “Generem alternatives educatives a l’Estat”  
- 18 h Concert amb Kronstadt (hip-hop anarquista) + Maio. Preu: 6 € anticipada / 8 € taquilla 

Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/la-pinya-1645609786  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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Dilluns 14 
 
SESSIÓ INFORMATIVA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d’estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües...  
A càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) de Nou Barris 
Més informació i reserva prèvia: tel. 695 152 724, acollida7@bcn.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “STEAM JUGUEM A PROGRAMAR ROBOTS” 
Dues sessions els dies 14 i 21 de març, de 17.30 a 19 h 
A través de diverses dinàmiques descobrirem què és la programació i aprendrem a programar un robot 
bee-bot. Ens divertirem construint un taulell gegant del joc de l’oca i, un cop fet, jugarem al nostre joc 
emprant els robots bee-bots com a fitxes del joc. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/bu5S50Ig6HT 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA/PÍNDOLA “DONES AL MÓN DE LA MÚSICA - DELS SEIXANTA ALS VUITANTA”  
17.30 h  
A càrrec de José Antonio de Arco Orus  
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA “SALUT AUDITIVA” 
18 h 
A càrrec d’Òptica Ciutat Meridiana 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 15 
 
CINEFÒRUM: “EL VIAJE DE BETTIE”  
16.30 h  
Casal Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16 
 
TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE “CUINA D’APROFITAMENT I PREVENCIÓ DE MALBARATAMENT” 
Dues sessions els dies 15 i 22 de març, a les 17 h 
Diferents trucs i receptes per evitar el desaprofitament d’aliments, i receptes de cuina freda o sense foc. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net  
Organitzen: Taula d’Alimentació Saludable de Zona Nord, Creu Roja 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
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  
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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SESSIÓ INFORMATIVA “ÀREA VERDA D’ESTACIONAMENT DE PORTA” 
18 h 
La sessió tindrà caràcter presencial i telemàtic. Les persones que optin pel format telemàtic, podran seguir 
la sessió i intervenir-hi a través de https://meet.jit.si/areaverdeporta 
Més informació a http://ow.ly/JmKZ50Ig7no 
La Bòbila de Porta, c. Estudiant, 1 
 
Dimecres 16 
 
CINECLUB VERDUM: “DONA” 
16.30 h 
Curtmetratge de gènere dramàtic de l'any 2020, dirigit per Marga Melià.  
Moments abans de morir i després de tota una vida de silenci, una dona decideix explicar els seus terribles 
secrets a un psiquiatra del centre en el qual es troba reclosa. 
Aforament limitat 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - PETIT CINECLUB: “AL SOSTRE DEL MÓN” 
17.30 h 
Dir. Rémi Chayé, Francia-Dinamarca; 2015; 81 minuts.  
Sant Petersburg, 1882. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia, ha estat sempre fascinada per la vida 
aventurera del seu avi. L’home, un explorador famós, va fer construir un magnífic vaixell trencaglaç. Sasha 
decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar el famós vaixell.  
Edat recomanada: a partir de 6 anys 
Durada: 81 minuts  
Entrada gratuïta. Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/XeQJ50Ig7RU  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CONTACONTES CIENTÍFICS “LES INVISIBLES”: “DONES NEGRES A LA CIÈNCIA” 
17.30 h 
Cicle per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. Sessió dedicada a les dones 
negres a la ciència, visibilitzarem la Patricia Bath i es faran experiments entorn la llum. 
A càrrec de Les Luciferases 
Adreçada a nenes i nens de 5 a 10 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 93 291 48 50, b.barcelona.nb@diba.cat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRIMERES PASSES: CONTES SOBRE LA PELL 
17.30 h 
A càrrec d’Elena Andrés 
Adreçada a nenes i nens de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dijous 17 
 
ACTIVITAT “EL CICLE DE L’AIGUA” 
De 17.30 a 19 h  
La casa de l’aigua i el cicle de l’aigua a la ciutat. La potabilització, distribució i consum. Sabem d’on ve i on 
va l’aigua que consumim? Fem un bon ús d’aquest recurs vital per tots els éssers vius? Una tertúlia amena. 
A càrrec de Ramon Poblet, ambientòleg 
Places limitades, cal inscripció prèvia a casadelaiguadt8@gmail.com o al tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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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 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
PRESENTACIÓ DEL NOU CLUB DE LECTURA JUVENIL 
18 h 
T’agrada llegir? T’agrada compartir i comentar les lectures que fas? 
Cada tercer dijous de mes, a les 18 h 
Per a joves de 13 a 17 anys 
Cal inscripció prèvia: b.barcelona.lr@diba.cat, tel. 93 276 87 85 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
BARCELONA OBERTURA SPRING FESTIVAL: CONCERT “LAURA MARTÍNEZ BOJ I BERNARDO RAMBEAUD” 
18 h 
ENTRADES EXHAURIDES 
Obres de Ferran Sor, Manuel García i Pauline Viardot-García 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “BOOKLIFE: DONES” 
18.30 h 
En aquest booklife, la Laura ens parlarà de llibres on les dones tenen un paper protagonista. 
A càrrec de Laura García 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “MÉS ENLLÀ DE CLEÒPATRA” 
19 h  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre 
Emissió en directe des de la pàgina web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/  
Cleòpatra és, sens dubte, la més famosa (i la darrera) d’una sèrie de reines i princeses hel·lenístiques. En 
aquesta sessió ens acostarem a aquestes figures, encara força desconegudes, de dones fortes i vinculades 
al poder, que es van obrir pas en un món d’homes, molts cops pagant un alt preu per la seva gosadia. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TAULA RODONA “SALUT I IDENTITATS TRANS” 
19 h 
Amb Sofia Bengoetxea i Antígona 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Promosalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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Exposicions 
 
“DIÀLEG EMOCIÓ / ART I MOVIMENT” 
Fins al 31 de març 
Mostra de dibuixos d’infants de 5 a 12 anys. Un recorregut per tres sessions amb un fil conductor comú: 
l’expressió de les emocions i el diàleg intercultural a través de les arts. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“LES DONES DEL TON I GUIDA” 
Fins al 31 de març 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
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 
 
“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 
 
“PARETS AMB ÀNIMA” 
Fins al 26 de març 
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 
 
“CAN ENSENYA ESTIMA NOU BARRIS” 
Fins 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 
 
“10ª MOSTRA D’ART EN FEMENÍ” 
Fins al 26 de març 
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” 
Fins 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 
 
“CUREM-NOS LES FERIDES” 
Fins 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” 
Fins 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” 
Fins al 6 d’abril 
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” 
Fins 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 
 
“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 
 
 
 



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 
 
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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