
Activitats del 25 al 31 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 25 
 
TARDA JOVE A LA ZONA NORD 

- De 17 a 19 h Activitats al recinte exterior del gimnàs: tallers (robòtica, autoreparació de bicis, 
parkour, música i teatre), Zona Gaming, espai d’informació i reflexió juvenil 

- De 19 a 20 h Activitat de tancament, amb masterclass de dansa urbana i mostra de rap amb la 
col·laboració de Llobregat Block Party 

Hi haurà berenar gratuït 
Organitza: Taula Jove de la Zona Nord 
Gimnàs Can Cuiàs, av. Rasos de Peguera, 242 
 
TALLER INFANTIL DE POESIA VISUAL 
De 17.30 a 18.30 h 
Taller de creació de titelles amb paper Kraft, experimentant amb el material a través del joc i la 
improvisació. Es connecta el joc amb estímuls musicals que ajuden als petits a explorar nous camins de la 
imaginació, i així despertar noves connexions sensorials. 
Taller impartit per Anna Ros, directora artística de LaBú Teatre 
Activitat vinculada a l’espectacle “ALMA”, organitzat per Barcelona Districte Cultural 
Per a infants de 4 a 7 anys (els infants estaran sols a l’activitat) 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció presencial a Can Basté. Més informació: http://ow.ly/VFnu50Ir8RN  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CINEFÒRUM: “CAMPEONES” 
18 h 
Director: Javier Fesser; any 2018 
Després de la projecció comentarem i compartirem les impressions que ens ha provocat la pel·lícula. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
PORTA LA CULTURA: TARDA SOBRE RODES 
18 h 
Dansa i col·loqui amb la companyia de dansa inclusiva Invictus Dance Company.  
Amb presentació a càrrec del Banc Solidari de Material Ortopèdic. 
Organitza: Ateneu la Bòbila 
Pl. Sóller 
 
JORNADES 9 BARRIS ACULL: “SUPERANT OBSTACLES: JOVES, RACISME I EXCLUSIÓ” 
Primera jornada: “Parlem dels obstacles legals i socials” 

- 18.30 h Acollida i lliurament de la documentació 
- 19 h Conversem amb Isabel Carmona Cerezo, advocada (estrangeria i moviments migratoris) i 

Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista 
- 21 h Presentació de l’audiovisual: “2001-2021 Vint anys de 9 Barris Acull” 

Inscripcions a https://forms.gle/Peu5e3pA7ufpC1Xh7 
Organitza: Associació 9 Barris Acull 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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TIGVENDRES: CONCERT “PATRYCIA” 
18.30 h 
La cantautora barcelonina Patrycia ens presenta les seves cançons acompanyada de la seva banda. 
Cançons que van des del pop fins al rock, passant pel folk, l’indie o la música d’autor, i lletres cuidades que 
ens parlen d’empoderament personal i autosuperació, filtrades per vivències personals amb visió femenina 
Entrada gratuïta 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ESCENA OBERTA: DANSA – TEATRE “JUSTO” 
19 h 
A la tardor del 1938, un jove sastre vivia en un poblet de la Sierra del Segura. Justo era el gran de cinc 
germans i sempre alegre els cantava una cançó. Ascensión treballava a la floristeria del seu pare, davant de 
la sastreria. De la nit al dia, la Guerra Civil es va endur a la darrera generació: la Quinta del Biberón. 
A càrrec de Cia Toma Pa’Ti 
Entrada gratuïta  
Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web del Centre Cívic 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
POESIA I MÚSICA EN CLAU DE DONA 

- 19.30 h Recital poètic, amb la participació de les escriptores Montse Huguet, Pepa Cantarero, 
Mabel Escribano, Quini Martínez i Julia Lara 

- 21 h Concert amb Vadik Trio: trio de corda format per músics que, després d’haver col·laborat amb 
diferents artistes d’arreu del món, s’ajunten a Barcelona amb ganes de continuar explorant nous 
horitzons i les possibilitats dels seus instruments 

Entrada gratuïta 
Organitzen: comissió literària i comissió de programació del Casal de Barri Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CÍTRIC 2022 – ESPECTACLE DE CIRC “MORT DE RIURE”, AMB LOS GALINDOS 
20 h 
ENTRADES EXHAURIDES 
Els pallassos han condemnat un dels seus companys a la pena capital per aturar la propagació d’un virus 
letal, el Riure. Una farsa inspirada en els ajusticiaments públics. 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
XXVII MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT 
Amb les actuacions de: 

- 20 h Lea Leone 
- 20.45 h Ran Ran Ran 
- 21.45 h Pararrayos 
- 22.45 h Amor Butano 

Preu: 7 € (10 € a taquilla). Abonament dos dies: 14 € 
Més informació i entrades: http://www.minifestival.cat/  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
PROSPERREO 
22 h 
Amb l’actuació de dj’s 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
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Dissabte 26 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA” 
De 10 a 12 h 
Itinerari que discorre pel vessant obac de Collserola amb el qual es pot descobrir i gaudir del paratge bell i 
tranquil de la font Muguera. Coneixerem com es gestionen algunes de les principals amenaces que afecten 
el Parc Natural de Collserola: els incendis i les espècies invasores. 
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 
 
JORNADES 9 BARRIS ACULL: “SUPERANT OBSTACLES: JOVES, RACISME I EXCLUSIÓ” 
Segona jornada: “Vivències de joves” 

- 10.30 h Acollida i esmorzar 
- 11 h Laura Aznar Llucià, sociòloga i periodista de Crític parla amb Salomé, Nassim, Edwin, Elsy, 

Cristian, Chiyere, Kelly, Montaser… 
- 13 h Rap amb panita Andino i Elsy 

Inscripcions a https://forms.gle/Peu5e3pA7ufpC1Xh7 
Organitza: Associació 9 Barris Acull 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
FESTA DE LA XARXA D’ESPAIS COMUNITARIS “LACULTURACOM” 
Des de la Xarxa d’Espais de Gestió Comunitària us presentem la primera festa conjunta amb xerrades, 
espectacles, tallers i concerts. Som una xarxa d’espais i projectes horitzontals i arrelats al territori.  

- D’11 a 13 h Comunitats organitzades, respostes col·lectives. Amb Ateneu Comacros (Salt), La Casa 
Invisible i La Medusa Colectiva (Málaga), La Ingobernable (Madrid), Caixa Eines i Feines (Barcelona). 
Dinamitzen: Mariona Soler i Joana Calsamiglia 

- D’11 a 14 h Activitats familiars al carrer. Espai infantil amb Tata Inti (0-6 anys), taller de circ de 
l’Ateneu (6-12 anys) I espai de canguratge 

- 13 h Vermut musical amb Cor Ateneu Rosa de Foc i Cor del Convent de Pontós 
- 14 h Dinar popular i Quinto Solidari 
- 17 h Cultura transformadora a les places i carrers: col.lectiu ¡Pal Fandango Vamos!, Comissió de 

festes de Carrer Papin i Sagunt, Llobregat Block Party i Taula Comunitària de Can Sant Joan Comtal. 
Dinamitza: Montse Santolino 

- 19.30 h Cabaret de circ amb: Circ Can Batlló, Arnau Itinerant, RAI, Ateneu del Raval 
- 21 h  Sopar popular amb concert de Madame Baiao 
- 22.30 h Concerts al teatre (preu: 10 €): The Gramophone Allstars Big band, Pirat’s Sound Sistema Dj 

set i La Niña Mai 
Més informació i reserves a https://ateneu9b.net/programacions/laculturacom-1645636523  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CALÇOTADA POPULAR DE LA GUINEUETA 

- 11.30 h Matinal infantil 
- 13 h Vermut musical amb Las Periférikas 
- 13.30 h Animació salsa 
- 14.30 h Dinar popular 
- 17 h Sorteig panera 
- 18 h Concerts amb grup per confirmar i Dj Gbeast 

Preu del tiquet: 12 €. Inclou 10 calçots, botifarra o opció vegana, pa i romesco, vi o aigua 
Reserves al BarTolo del Casal de Joves Guineueta 
Organitza: Casal de Joves Guineueta 
Pl. Major de Nou Barris 
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ACTE SOLIDARI A FAVOR D’UCRAÏNA 
De 12 a 14 h 
Amb penjada de pancartes de les AFAs, jocs a la plaça amb els esplais, actuacions del Grup de Foc de Nou 
Barris i Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova, espectacle amb el mag Àlex, mercadet solidari i més. 
Es recolliran diners per enviar ajuda humanitària a Ucraïna, a través de les entitats Ass. Catalana per la Pau 
i Comitè Polonès d’Assistència Social. 
Organitza: AVV Prosperitat 
Pl. Ángel Pestaña 
 
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 al tema “Seguretat i límits”. 
Edat recomanada: 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 
 
IX MARATÓ DE CONTES DE NOU BARRIS: “NATURALMENT, CONTES” 

- 17.30 h Sessió infantil. Infants a partir de 4 anys 
- 19.30 h Sessió per a adults 

Històries relacionades amb la natura i el medi ambient,  per aprendre a  respectar els boscos, el mar i les 
plantes, i com tenir cura del nostre entorn… Històries per poder deixar un món millor. 
Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia al tel. 93 358 56 14 o al web del Centre Cívic 
Organitza: Las Lindas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “ALMA” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre. 
Espectacle visual per a la primera infància, de petit format, basat en el teatre d’objectes i el moviment. Una 
proposta amb materials naturals, evocadora, divertida i poètica, que parla del pas del temps. 
A càrrec d’Anna Ros (LaBú Teatre) 
Més informació: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/alma  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CIRC: “OVEJA NEGRA” 
19.30 h 
No seguir els costums, anar en contra del corrent. Ser diferent pot ser molt complicat i no sempre serà ben 
entès. La companyia de circ Duo Laos presenta una història marcada pels jocs de rol, la confiança i el 
lliurament. Una comèdia acrobàtica de dues Ovelles Negres unides creant el seu propi ramat.  
A càrrec de la cia. Duo Laos 
Durada: 45 minuts. Públic familiar 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/oveja-negra  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
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 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/alma
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https://www.instagram.com/marikaraokes/


XXVII MINIFESTIVAL DE MÚSICA INDEPENDENT 
Actuacions: 

- 20 h Cassie Ramone 
- 20.35 h Bubble Tea and Cigarettes 
- 21.10 h LaSol 
- 21.50 h Thalia Zedek & Chris Brokaw 
- 22.50 h Interrogación Amor 

Preu: 11 € (15 € a taquilla). Abonament dos dies: 14 € 
Més informació i entrades: http://www.minifestival.cat/  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Diumenge 27 
 
FESTA DE LA PRIMAVERA DE CIUTAT MERIDIANA 
De 10 a 21 h 
Amb circ (13 h), dinar popular (14 h), actuacions d’Asoc. Cultural Alma Peruana (17 h) i Nel·lo C (18 h), jocs 
per la mainada, mercat solidari, taller de henna, balls... 
Organitza: AVV Ciutat Meridiana. Col·laboren: CAC Rogelio Rivel, Plataforma per la Llengua 
Parc de l’Aqüeducte 
 
CONCERT DE ROCK: “LOS ELÉCTRICOS” + “ONE IN ALL” 
De 12 a 14 h 
Los Eléctricos és una banda de rock barcelonina originària del barri de la Trinitat Nova. Des del 1997 
toquen la seva àmplia col·lecció de temes propis on combinen el rock anglosaxó de guitarres i tots els seus 
derivats amb uns elaborats textos en castellà. Endollats o en format acústic, ofereixen una cura directa. 
Concert gratuït i a l’aire lliure 
No cal inscripció prèvia 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
34è ANIVERSARI CCAA MANUEL DE FALLA 
12 h 
Festival de cant i dansa 
Marquesina de Via Júlia 
 
Dilluns 28 
 
CINEFÒRUM “LAS BALLENAS DE AGOSTO”  
16 h  
Casal Gent Gran Roquetes, pl. Titelaires, 1 
 
MOBILE WEEK BCN: TALLER ANTENA MAKER “ESTAMPACIÓ TÈXTIL AMB VINIL TERMOADHESIU” 
Dues sessions els dies 28 i 30 de març. Dilluns de 17 a 20 h, dimecres de 17 a 19 h 
Crearem peces de roba personalitzades amb vinil termoadhesiu, usant talladora de vinil i la planxa tèxtil. 
S’utilitzarà el programa Inkscape, d’ús gratuït, que facilita l’aprenentatge de conceptes bàsics sobre el 
disseny 2d vectorial, 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/HMKL50IrlKS 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2, i Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8 
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MOBILE WEEK BCN: TALLER INFANTIL #ESTÀSON “IL·LUMINA’T AMB L’STEAM” 
Dues sessions els dilluns 28 de març i 4 d’abril, de 17.30 a 19 h 
Entendrem com funcionen els circuits elèctrics i els seus elements principals. Crearem una làmpada amb 
materials senzills, posant en pràctica el que hem après, la decorarem i us la podreu emportar a casa. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/PZ1K50Irm30 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
A càrrec d’Inés Simarro 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 29 
 
PASSEJADA “L’ESPAI PÚBLIC ENS CUIDA” (RUTA EST) 
17 h 
Vine i participa a la passejada per la VilaVeïna de Vilapicina i la Torre Llobeta, i comparteix les teves idees 
per fer la vida més confortable i segura a l’espai públic. 
Organitza: VilaVeïna 
Trobada a la pl. Garrigó 
 
TALLER “CONSTRUÏM LA NOSTRA HISTÒRIA ALIMENTÀRIA” 
17 h 
Compartirem records i vivències inspirant-nos en els aliments que ens identifiquen i representen, que 
formen part de les nostres cultures alimentàries 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net 
Organitza: Consorci del Besòs 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
ACTE COMMEMORATIU DEL 80è ANIVERSARI DE LA MORT DE MIGUEL HERNÁNDEZ 
18.30 h 
A càrrec de Felipe L. Aranguren, sociòleg, que realitzarà la introducció a la figura i obra del poeta; i de 
Montse Huguet, poetessa i mestra jubilada, que llegirà poemes de Miguel Hernández. 
Organitza: Associació Nou Barris – Taller d’Idees 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimecres 30 
 
SENDERISME PER A GENT GRAN: PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DE MUNT 
Sortida entre 8.30 i 9 h (segons sortida). Arribada entre 16 i 16.30 h (segons sortida) 
Recorregut apte per a tothom. Transport en autocar 
Inscripcions presencialment o per telèfon als casals municipals de gent gran del districte 
Punt de trobada: pl. de la República 
 
MOBILE WEEK BCN: PORTES OBERTES A L’ATENEU DE FABRICACIÓ DEL PARC TECNOLÒGIC 
D’11 a 14 h 
Explicarem les màquines amb les quals es treballa i es podran veure exemples de projectes dels propis 
usuaris i usuàries. Posarem en marxa les màquines perquè es pugui veure el funcionament de cadascuna. 
Amb Clara Borràs, comunicadora de formació i especialitzada en disseny aplicat a la infància 
Inscripció prèvia: https://mweek.com/agenda/portes-obertes-a-lateneu-de-fabricacio-del-parc-tecnologic/  
Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14 

http://ow.ly/PZ1K50Irm30
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CINEFÒRUM: “LAS CHICAS DE LA LENCERÍA” 
16.30 h  
Tertúlia a partir de la projecció d’una pel·lícula  
A càrrec de Pau Borbonet – CIMAE  
Casal Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
MOBILE WEEK BCN – DIGIJOVES: TALLER “FEM UNA APP PER AL TELÈFON MÒBIL” 
De 17 a 19 h 
Amb programari com app inventor ens introduirem en el món de les aplicacions. 
Amb Mireia Rosquellas, dinamitzadora de l’Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana 
Inscripció prèvia: https://mweek.com/agenda/digijoves-taller-fem-una-app-per-al-telefon-mobil/  
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
CINECLUB VERDUM: “DEADPOOL 2” 
17 h 
A Verdun, el cinema ens apassiona. Un cop al mes compartim aquesta passió mirant una pel·lícula a la 
biblioteca i xerrant una estona a la finalització de la projecció. 
“Deadpool 2” (2018) és una comèdia de superherois nord-americana, dirigida per David Leitch. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
PASSEJADA “L’ESPAI PÚBLIC ENS CUIDA” (RUTA OEST) 
17 h 
Vine i participa a la passejada per la VilaVeïna de Vilapicina i la Torre Llobeta i comparteix les teves idees 
per fer la vida més comfortable i segura a l’espai públic. 
Organitza: VilaVeïna 
Trobada a la pl. Virrei Amat 
 
PRESENTACIÓ DEL RECEPTARI “A ROQUETES ENS MENGEM EL MÓN” 
17.30 h 
Receptari a càrrec de l’entitat Més amb Menys 
Organitza i presenta: Pla Comunitari Roquetes 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CIRC A LA BIBLIOTECA 
18.30 h 
Petits números de circ per a grans i petits. Malabars, equilibris, dansa, clown... és la màgia del circ. 
A càrrec dels alumnes del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel 
Adreçat a públic familiar 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 31 
 
MOBILE WEEK BCN: “QUE NO T’HO EXPLIQUIN! VINE I EXPERIMENTA (TALLERS IT ACADEMY)” 
De 17 a 20 h 
Estàs pensant en reorientar la teva carrera professional? Tens curiositat per conèixer que és el món de la 
programació? Vols experimentar de forma molt senzilla que és programar?  
Des de Barcelona Activa hem organitzat 6 tallers on t’explicarem que es el sector IT de forma molt senzilla, 
quines oportunitats laborals té en l’actualitat i de futur, i ens divertirem fent un petit exercici.  
A càrrec de l’equip docent de l’IT Academy de Barcelona Activa 
Més informació: http://ow.ly/P0p450IrmXp 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

https://mweek.com/agenda/digijoves-taller-fem-una-app-per-al-telefon-mobil/
http://ow.ly/P0p450IrmXp


XERRADA “LA MEVA FILLA DIU LGBTIQARPYXEU+ I JO JA NO ENTENC RES” 
19 h   
L’existència del col·lectiu LGBTIQ+ està reconeguda des de fa molts anys. No obstant, no totes les persones 
de les generacions més adultes han tingut l’oportunitat de viure-ho i entendre-ho. Aquesta xerrada 
serà una oportunitat d’introduir-se en l’ampli ventall de realitats LGTBIQ+, conèixer la terminologia que 
s’utilitza avui dia i descobrir referents positius de cadascuna d’aquestes realitats. 
A càrrec de Valentina Berr | La Cicatriz 
Aforament limitat, pots reservar la teva plaça a http://ow.ly/nB9250Irnkg 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“T’IMAGINES UN MÓN SENSE AIGUA?” 
Fins al 26 d’abril 
Mostra de dibuixos d’infants de 5 a 9 anys convocats al Montseny per l’Associació Aigua i Natura 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2  
 
CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “TENGUI, TENGUI, TENGUI... FALTI” 
Del 31 de març al 31 de maig 
Albert Gusi desenvolupa els seus projectes a partir del territori i d’una idea expandida de paisatge, mirant-
ne la fragilitat i transformació des d’una complicitat lúdica i poètica. La fotografia és l’eix vertebrador que 
serveix com a excusa i mitjà per implicar els agents del territori, en aquest cas el veïnat, que s’implicarà en 
l’obra física a partir d’una sèrie d’accions o gestos convocats per l’artista.  
A càrrec d’Albert Gusi 
Organitza: Centres Cívics de Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 

https://www.instagram.com/valentina.berr/
https://www.instagram.com/lacicatriz_/
http://ow.ly/nB9250Irnkg


“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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“A CASA, AL CARRER, AL COMERÇ... LES DONES MOUEN TRINITAT NOVA” 
Fins 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 
 
“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 
 
 

https://www.afocer.cat/


“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 
  
Concursos i convocatòries 
 
22è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
Fins al 17 de maig 
Hi ha dues categories, una de 9 a 15 anys, amb una Menció especial al Millor còmic en català, i una altra de 
16 anys en endavant. I per aquesta categoria tenim una novetat, i és que hi haurà premi al Millor còmic 
amb perspectiva LGTBI! 
Bases de la convocatòria a https://canverdaguer.com/projectes-culturals/concurs-de-comic-de-nou-barris/  
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer  
 
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 
 
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 

 

https://canverdaguer.com/projectes-culturals/concurs-de-comic-de-nou-barris/
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