
Activitats del 18 al 24 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 18 
 
ACTIVITAT INFANTIL “SUMA’T I JUGA” 
De 16.30 a 18.30 h 
Amb xocolatada, batucada i música, taller de xapes, taller "Construïm l'arbre de les dones" amb ProspeArte 
i espectacle infantil “Princesa Petúnia”, a càrrec de la cia. Desastrosus Cirkus. 
Organitzen: Coordinadora Infantil de Nou Barris i Prospearte 
Pl. Ángel Pestaña 
 
PRESENTACIÓ DE LES NOVETATS D’EDICIONES MUTIS: “ROSITA”, “MIGRANTE” I “L’ABISME” 
17 h 
En el marc del XIII Festival MUTIS presentem les novetats del seu segell editorial: les peces guardonades 
amb els premis a millor text teatral original de 2017, 2018 i 2020. Després d’una breu introducció per part 
de l’editorial, comptarem amb la presència dels seus autors amb els qui s’obrirà un col·loqui amb el públic. 
Posteriorment a l’acte, per a qui així ho desitgi hi haurà signatura d’exemplars. 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Organitza: Ediciones Mutis 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
KASAL EN FAMÍLIA: TARDA DE RELAXACIÓ 
De 17.30 a 19.30 h 
Treballarem la respiració, farem postures de ioga i crearem una ampolla de la calma. 
Per a famílies amb infants de 4 a 12 anys 
Cal inscripció prèvia a través de Whatsapp al 693 23 77 63 o al 691 90 29 77, indicant el teu nom i el del 
nen o nens que t’acompanyen, i un telèfon de contacte. Màxim un adult per infant 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
TEATRE: “BÚFALS” 
19 h 
Sis germans viuen i treballen en una bugaderia de barri. Un dia el germà petit, en Max, desapareix. La 
família intenta refer-se de la pèrdua, i els germans intenten gestionar-ho sols, sense el suport dels pares. El 
dolor, la ràbia, els silencis, les sospites del que li va passar a en Max fan insostenible la situació. 
A càrrec de la cia. Cinc Teatre. Autor: Pau Miró 
Per a tots els públics a partir de 10 anys 
Entrada gratuïta 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA “LA IL·LUSTRACIÓ OBLIDADA DE LES DONES” 
19 h  
El segle XVIII és el de les llums o de la Il·lustració. Un segle de progrés i de revolucions, que culmina amb la 
Revolució Francesa de 1789. I en aquest període les dones tenen un paper important, tot i l’extensió de les 
idees misògines de molts autors, començant per J. J. Rousseau.  
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Aforament limitat, més informació i reserves a http://ow.ly/8k4P50IlAB5   
Emissió en directe a la pàgina web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/    
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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QUINZENA DE LES DONES: CONVERSES EN XARXA “COM ES VIU EL 8-M ARREU DEL MÓN?” 
19 h 
Dones de cultures diverses, compromeses amb el feminisme, ens explicaran com viuen en els seus països 
d’origen aquesta jornada i les reivindicacions més importants que s’hi han anat fent els darrers anys. 
Activitat en línia publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/gUg350HyH0S 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MIS VIVENCIAS” 
19 h 
L'autora ens explica en aquest llibre les seves experiències com a persona amb diversitat funcional i com 
gràcies a la seva família i amics ha aconseguit anar acomplint els seus somnis.  
A càrrec de la seva autora, M. Francisca Giurgila  
Aforament limitat, cal reserva prèvia: http://ow.ly/4qYU50IlAMV 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 19 
 
JORNADA “AIGUA I VIDA” (DIA MUNDIAL DE L’AIGUA) 

- De 10 a 12 h Visita guiada al Castell de Torre Baró i itinerari ‘Seguint la petjada de l’aigua’: itinerari 
per conèixer el paper del riu Besòs i de les mines de Montcada en el proveïment d’aigua a la ciutat. 
Descobrirem racons d’interès històric de Nou Barris i gaudirem d’una vista excepcional. 

- De 12 a 13 h Apadrinem un escocell. Amb el Casal de Barri Trinitat Nova plantarem diferents 
espècies de plantes i decorarem un escocell del carrer Garbí 

- De 13 a 14 h El planeta blau. Itinerari guiat per la Casa de l’Aigua, un equipament de referència i un 
espai d’interès històric. Les instal·lacions varen abastir d’aigua a la ciutat fins al 1989 

Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Organitzen: Castell de Torre Baró, Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, Casal de Barri Trinitat Nova 
Punt d’inici: Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
URBAN SKETCHING: “SKETCHING BOTÀNIC” 
D’11 a 13 h 
Dibuixant plantes de l’entorn. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/WWp550IlBqW 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA OBERTURA SPRING FESTIVAL: CONCERT FAMILIAR “VIOLINS ENTRE LES CORDES” 
11 h 
ENTRADES EXHAURIDES 
A càrrec d’Elena Rey i Vera Martínez, violins 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “L’ART DEL SUMINAGASHI” 
D’11 a 13 h 
Aprendrem a estampar papers amb la tècnica japonesa del Suminagashi, pintar sobre l’aigua amb tintes i 
recollir l’estampa amb el paper. Aconseguirem un efecte marmolat a les nostres creacions. Després 
realitzarem una llibreta d’un plec amb un dels papers resultants.  
Cal portar una bata o davantal i una carmanyola 
A càrrec de Cristina Sánchez – Kokoro 
Per a nens/es de 7 a 12 anys 
Preu: 6,80 € + 5 € material. Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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ITINERARI “BESÀVIES FEMINISTES” 
D’11 a 13.30 h 
Un itinerari per Sarrià que ens donarà una visió local de tres pioneres del sentiment feminista. Dolors 
Monserdà, Carme Karr i Dorotea Chopitea, tres dones marcades per ideologies molt diferents però amb un 
objectiu comú: millorar la condició de les dones. 
L’itinerari té una durada de 2 h 30 min. i finalitza a la Plaça d’Artòs 
A càrrec de Sonia Tres, de Viaje a la Barcelona Secreta 
Preu: 11 € 
Cal reserva prèvia: https://www.canbaste.com/events/besavies-feministes/?occurrence=2022-03-19  
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Punt de trobada: escales de l’església de Sarrià (parada Sarrià dels FGC, ens trobarem a les 10.50 h) 
 
MOSTRA D’IMPRO I COMÈDIA 
12 h 
Els i les participants del taller de comèdia i improvisació dels dissabtes al matí ens ofereixen una mostra del 
que han estat treballant durant aquests mesos.  
Dirigit per Ionai Ramírez 
Gratuït, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/oM0P50IlBIu  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
VERMUTSICAL AMB DJ FRAU + LLIURAMENT DE CARRERS DE LA FESTA MAJOR 
13 h 
Les actuacions de DJ Frau Travesti Residente són una festivitat eclèctica i multicultural al voltant de la 
música electrònica, del dance a l'experimental, amb cançons pròpies i versions en viu. 
I aprofitarem el vermut per fer el clàssic lliurament dels carrers de Festa Major! 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
COL·LOQUI “TERTÚLIA CULTURAL” 
17.30 h  
Es presentaran diferents i variats temes a debatre que comprenen art, societat, cultura, ciència, política, 
etc. Totes les persones que vingueu podreu aportar les vostres opinions i participar en les de les altres.  
A càrrec de La Logia de las Candelas 
Aforament limitat, cal reserva prèvia a https://canverdaguer.com/col%c2%b7loqui-tertulia-cultural/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EN FAMÍLIA: ”MÚSICA EN FAMÍLIA” 
17.30 h   
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
L’objectiu és que els petits i les petites de la casa estimin i visquin la música. 
A càrrec de Mauro Cabral 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
FAMILIARTS: ESPECTACLE “LA RATETA VOLADORA” 
18 h 
Us presentem la rateta voladora, la nostra rata feminista a qui se li ha trencat l’escombra que necessita per 
poder volar pels aires. En el temps d’arreglar-la, succeeix una passarel·la d’animals que per la seva condició 
de mascles es creuen amb el dret de molestar-la. La Rateta Voladora, però, no té por de plantar-los cara. 
A càrrec de la cia. Mitja i Mitjoneta 
Dirigit a infants a partir de 5 anys, acompanyats d’una persona adulta. 
Més informació i reserves: https://www.canbaste.com/events/la-rateta-voladora/?occurrence=2022-03-19  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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QUINZENA DE LES DONES - CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL “TROBEM-NOS”: SÍLVIA TOMÀS   
19 h 
Cantautora catalana que escriu cançons compromeses amb els temps que ens han tocat viure, basades en 
reflexions, experiències, emocions i en l’anhel de transformar el món. 
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web http://ow.ly/lKZx50IlC9m  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES” 
19.30 h 
Per a aquesta sessió no queden entrades online disponibles, per a més informació truqueu al 93 359 12 51. 
Per què és important El viatge d’Egèria? A qui li devem el WIFI i el Bluetooth? La Teoria de la Relativitat és 
només d’ A. Einstein? Un viatge teatral i musical a través del teatre documental, la performance, les 
cançons, la imatge i la dansa amb el que descobrirem a 80 “ties”, sovint silenciades. Una actriu que també 
canta i una pianista que l’acompanya ens guien en aquest recorregut emotiu, combatiu, divulgatiu i divertit 
A càrrec de la cia. La Protagonista 
Durada: 70 minuts 
Entrada gratuïta 
Públic general. Recomanada per a nens i nenes a partir de 8 anys 
Més informació: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/la-volta-al-m%C3%B3n-en-80-ties   
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Diumenge 20 
 
GALA JOVE DE CIRC 
19 h 
El col·lectiu de joves Llauna de 9Barris organitza la primera Gala Jove de Circ. Infants i joves dels diversos 
projectes de formació i circ social de l’Ateneu i del territori prenen l’escenari en una jornada 
d’apoderament pensada per a aconseguir fons per a les activitats de circ social i lleure de l’Ateneu. 
Preu: 6 euros 
Reserves a https://ateneu9b.net/programacions/gala-jove-de-circ-1645182370  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 21 
 
CINEFÒRUM: “QUIERO SER COMO BECKHAM”  
16.30 h  
Entrada gratuïta 
Casal Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
ANTENA MAKER: TALLER “DISSENY I CREACIÓ DE SEGELLS PERSONALITZATS AMB IMPRESSIÓ 3D” 
Dues sessions el dilluns 21 i el dimecres 23 de març. Dilluns de 17 a 20 h, dimecres de 17 a 19 h 
Crearem segells personalitzats amb impressió 3D. S’utilitzarà el programa Tinkercad, un programa d’ús 
gratuït que facilita l’aprenentatge de conceptes bàsics sobre el modelatge 3d, disponible a totes les 
plataformes. Els usuaris es podran endur el projecte. 
Taller dividit en 2 sessions (1 a la biblioteca de duració de 3 hores i 1 de prototipat a l’Ateneu de 2 hores).  
Per a majors de 16 anys 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/As3X50IlCXT   
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2, i Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8 
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TALLER DE CLOWN PER A DONES “DONES AMB NASSOS” 
17 h 
Tota una experiència per a potenciar el nostre autoconeixement, autocura per a connectar amb les nostres 
emocions a través del clown i dedicar un espai al nostre creixement personal de manera lúdica i divertida. 
A càrrec de PIAD Nou Barris 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
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 Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA “SALUT NATURAL” 
18 h 
Consells i remeis naturals per a millorar la nostra salut. 
A càrrec d’Herboristeria Nina Krisso 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 22 
 
DIA MUNDIAL DE L’AIGUA 
De 17 a 19 h 

- Performance “Aigua”: espectacle delicat, immersiu i efímer, a càrrec d’Ívida Cynara 
- Xerrada-tertúlia “El cicle de l’aigua a la ciutat. Potabilització, distribució i consum”: sabem d’on ve i 

on va l’aigua que consumim? Fem un bon ús d’aquest recurs vital per la vida de tots el éssers vius? 
Una tertúlia amena a càrrec de Ramon Poblet, ambientòleg 

Activitat gratuïta 
No cal inscripció prèvia 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
ACTIVITAT INFANTIL 
De 17 a 19 h 
Lectura del conte de temporada i activitat creativa musical dirigida a nenes, nens i famílies. En aquesta 
ocasió, jugarem amb els colors i les formes creant el nostre propi món i les seves diferents possibilitats, 
experimentant sensacions i emocions. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
PRIMERES PASSES: “MIMI I LA GIRAFA BLAVA” 
17.30 h 
Narració del conte amb titelles, animant els infants a implicar-se, parlar sobre la discapacitat i fomentar 
l’expressió dels seus sentiments i vivències, intentant transmetre el valor i la riquesa de la discapacitat. 
A càrrec de Nexe Fundació 
Per a infants a partir de 4 anys 
Entrada lliure, cabuda limitada 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
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EL DOCUMENTAL DEL MES: “CURVY CREW, CAMINAR PER TRENCAR ESTEREOTIPS” 
18.30 h 
Direcció: Ida Joglar. Durada: 90 min. VO: Anglès. Subtítols en català. 
La primera vegada que Christa va pujar al Kilimanjaro (Tanzània) va ser el més difícil que havia fet mai: se 
sentia fora de lloc, massa lenta i, en definitiva, massa grassa. En aquell moment no va aconseguir arribar al 
cim. Anys després va decidir acabar el que havia començat. Aquesta vegada acompanyada d’un grup de 
vint dones de talla gran decidides a conquistar el cim d’Àfrica.  
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL HISTORIADOR EN EL ESTADIO” 
18.30 h 
Amb un estil amè i gran rigor històric, Toni Padilla ens porta en un viatge apassionant pels cinc continents 
per conèixer i entendre la geopolítica del futbol a través de les sorprenents històries de quaranta clubs, i, 
així, desentranyar les complexitats de l’esport rei i el seu impacte polític, social i econòmic de les nostres 
vides. Un atles històric del món imprescindible pels amants del futbol. 
A càrrec de l’autor, Toni Padilla 
Entrada lliure 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimecres 23 
 
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.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
CINEFÒRUM: “LA BODA DE MURIEL”  
16.30 h  
Entrada gratuïta 
Casal Gent Gran Can Peguera, c. Pedraforca, 16 
 
ACTIVITAT PER A DONES “MOVIMENT EXPRESSIU / SISTEMA RIU OBERT” 
17 h 
Proposta pràctica on a través del moviment corporal, lliure i guiat, la música, el joc, la respiració, el 
contacte, l’autocura i la paraula ens permetem connectar-nos amb nosaltres mateixes, donant-li espai a tot 
el que sorgeixi. 
A càrrec de PIAD Nou Barris 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
LLIBRES A ESCENA: “LES AVENTURES DEL FOLLET ORIOL” DIBUIXADES EN VIU 
17.30 h 
Narració de les històries del Follet Oriol. També podrem veure en directe com les dibuixen. 
A càrrec de Núria Clemares 
Adreçat a nens i nenes de més de 4 anys 
Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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TALLER INFANTIL “ARRIBA LA PRIMAVERA!” 
De 17.45 a 18.45 h   
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Celebrem l’arribada de la primavera confeccionant una flor a partir de diferents materials. La millor 
manera de donar la benvinguda a l’estació més florida de l’any! 
A càrrec de l’Associació Can Ensenya per a persones amb discapacitat intel·lectual 
Activitat dirigida a infants de 4 a 9 anys 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TAULA RODONA I DEBAT SOBRE FEMINISME 
18.30 h 
Les dones sovint experimentem la solteria com un temps de tristesa vaga i anhel romàntic frustrat, un buit 
feixuc entre parella i parella que hem de transitar. Però, realment, la solteria ha de ser així? Què ens passa 
a les dones quan no tenim parella? En una societat que està pensada per a dos, com es pot viure sent una?  
A càrrec de Núria Viladomat I Canuda, autora del llibre “Solteres i encantades” 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
Dijous 24 
 
CINEFÒRUM: “SOLAS”  
16.30 h  
Entrada gratuïta 
Casal Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi I Molist, 39-63 
 
TALLER OBERT “INICI A LA RELAXACIÓ I LA MEDITACIÓ” 
17 h 
De la mà del grup Sé Libre, realitzarem exercicis de respiració conscient, que permetran connectar amb el 
nostre cos i generar tranquil·litat i serenor 
Gratuït  
Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net  
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
ATREVEIX-TE AMB ELS LLIBRES: ESPECIAL JOAQUIM CARBÓ 
17.30 h 
“L’ocell meravellós”, “El gos del metro”, “El fantasma del Liceu”, “La casa sota la sorra”... sabeu què tenen 
tots aquests títols en comú? Que tots han estat escrits pel nostre estimat Joaquim Carbó! 
Vine a conèixer els personatges que viuen en els seus contes i porta als teus pares i mares que segur que 
també el coneixen! Podreu compartir lectures tots plegats! 
A càrrec de Mertxe París 
Adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys, així com adults interessats en l'obra de Joaquim Carbó. 
Cal inscripció prèvia al següent enllaç: http://ow.ly/BQXI50IlJ9j 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
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 
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MICROTEATRES “RESTAURANTE DE TRES TENEDORES” I “LA ESCUELA DE DOÑA MARÍA” 
18 h 
Una tarda per riure amb aquestes dues peces curtes escrites i interpretades per dones. 
A càrrec dels Grups de Teatre Pandora i La cosa nostra. Direcció: Conchita Navalón 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web http://ow.ly/KXQA50IlJuE 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “DONES INDOMABLES AMAGADES PER LA HISTÒRIA: NATALIE BARNEY, GERTRUDE STEIN I 
SYLVIA BEACH” 
18.30 h 
Aquesta xerrada sorgeix de la necessitat de donar a conèixer unes dones increïbles i injustament oblidades 
per una cultura que continua imposant-se sobre què i qui ha d’aparèixer a la història. També sorgeix de 
l’amor, de la passió que sent la conferenciant des que les va conèixer amb només divuit anys. 
A càrrec de Mercè Vidal, historiadora de l’art 
Entrada lliure 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA “LES GRANS OBRES DE LA MÚSICA CLÀSSICA GUIADES I COMENTADES III” 
19 h   
En aquesta sessió comentarem La reina de la nit (ària) i Lacrimosa  (Rèquiem en re menor), de W. A. 
Mozart; Clar de lluna (Sonata piano núm. 14, 1r mov.) i Coral (Simfonia núm. 9, en re menor, 4t mov.), de 
Beethoven, i Per cantar a l’aigua (lied), de Franz Schubert. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a http://ow.ly/LpnM50IlKhc 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA “SEGURETAT A LA MUNTANYA” 
19 h 
A càrrec de Yolanda Soto Blasco (secretaria de l’Agrupació Excursionista de Catalunya) i Javier Aznar 
Carreño (tècnic de l’escola d’esports de muntanya Glacera) 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Penya Excursionista Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
TALLER “MUCHA GENTE, UN CADÁVER Y UN CARACOL” 
Dies 24, 25 i 26 de març. Durada total: 13 hores 
L’objectiu del taller és la realització d’un periòdic col·lectiu, on el carrer sigui l’escenari principal. Un 
periòdic on es deixi anar la imaginació, on convisquin la realitat i la ficció. 
A càrrec de les fotògrafes Erika Achec i Manuela Lorente 
Preu: 91 € 
Horaris, reserves i més informació: http://ow.ly/4P5k50IlKzA 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Exposicions 
 
“A CASA, AL CARRER, AL COMERÇ... LES DONES MOUEN TRINITAT NOVA” 
Del 21 al 31 de març 
La mostra inclou 28 fotografies amb missatges dels i les Comerciants de Trinitat Nova, reflexions i frases en 
torn a les dones i el 8 de març. 
Una iniciativa de Nou Barris Conviu, en col·laboració amb l’Ass. del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 

http://ow.ly/KXQA50IlJuE
http://ow.ly/LpnM50IlKhc
http://ow.ly/4P5k50IlKzA


“D.O.N.E.S.” 
Fins al 30 de març 
Les inicials D.O.N.E.S. es corresponen amb la paraula dones, però també amb Desigualtat, Oportunitats, 
Noves visions, Empoderament i Sense límits. 
Mostra fotogràfica col·lectiva organitzada per AFOCER. 
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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 

https://www.afocer.cat/


“LES DONES DEL TON I GUIDA” 
Fins al 31 de març 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“CAN ENSENYA ESTIMA NOU BARRIS” 
Fins al 25 de març 
Exposició fotogràfica per fomentar la visibilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, 
posant en primer pla la imatge dels nostres usuaris 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 
 
“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 



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 
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