
Activitats de l’1 al 7 d’abril  
NOU BARRIS
 
Divendres 1 
 
MOSTRA D’ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
De 10 a 14 h i de 15 a 19 h 
Cada centre oferirà un punt d’atenció i informació sobre la seva oferta educativa per tal d’atendre als 
alumnes interessats. 
Amb la participació de: CECAC, Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, Centre de Formació Bemen 3, 
Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Escola Santa Pau – PIFMA, Escola Superior de Conservació i 
Restauracíó de Béns Culturals de Catalunya, Institut Guineueta, Institut Flos i Calcat, Institut Tecnològic de 
Barcelona, UNED 
Més informació a http://ow.ly/USim50IxfbJ 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
KASAL EN FAMÍLIA: MANUALITATS DE PRIMAVERA 
De 17.30 a 19.30 h 
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 
 
CONCERT “EL GENERADOR” 
22 h 
Amb les actuacions de The Encabronados (hardcore-punk) i Deportados del Bar (punk) 
Taquilla inversa 
Més informació a http://ow.ly/vLNI50IwVVT 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
 
Dissabte 2 
 
TALLER FAMILIAR “TANTS BECS, TANTS OCELLS” 
De 10 a 12 h 
Coneixerem la biodiversitat d’ocells més comuna al voltant del Castell de Torre Baró i també els elements 
característics d’aquestes aus, com ara els diferents tipus d’alimentació i d’hàbitats.  
Per a infants de 6 a 8 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia trucant al 664 044 079 o bé a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
ITINERARI “CEMENTIRI DE MONTJUÏC” 
10.30 h 
Ens ho heu demanat i aquí el tenim! En aquest itinerari passejarem pel cementiri de Montjuïc, i 
descobrirem història i històries, i també visitarem la Col·lecció de Carrosses Fúnebres, per conèixer 
l’evolució de les formes de vida i dels rituals funeraris dels nostres avantpassats. 
A càrrec de Cementiris de Barcelona 
Cal inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/itinerari-cementiri-de-montjuic/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/USim50IxfbJ
http://ow.ly/vLNI50IwVVT
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URBAN SKETCHING: “DIBUIXANT PER HORTA” 
11 h 
Carrer Marquesa de Caldes de Montbui, una cantonada amb encant. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Cal inscripció prèvia. Més informació a http://ow.ly/SuO050IwY9m 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
LA FESTA DELS TALLERS DE CAN BASTÉ 
D’11.30 a 13.30 h 
La festa constarà de dos espais: a partir de les 11.30 h començarà l’exhibició de les danses damunt de 
l’escenari de la plaça! I a l’interior hi haurà l’exposició de les obres artístiques realitzades pels alumnes 
durant els tallers d’hivern, fins al 14 de maig. I si voleu prendre alguna coseta, tindrem la barra oberta! 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté  
 
FESTA UBUNTU 
Per celebrar els 14 anys de vida de l’entitat a Nou Barris 

- 11.45 h Jocs i tallers 
- 14 h Paella popular. Preu: 3 euros 
- 15.30 h Presentació Acció Perifèrica 
- 16 h Actuació de Maria Ruiz 
- 17.30 h Actuació de Xiula 

Organitza: Ass. Ubuntu 
Pl. Verda de Ciutat Meridiana 
 
VERMUTSICAL AMB MISSEX (DJ SET) 
13 h 
Missex, la reina de l'electroguarritrap, l'exsenyoreta, la sempre emmascarada, estarà com a DJ selector 
punxant electrocúmbia, salsa, afrolatin, world music... Vibracions d'energia per a l’escolta i el moviment. 
Entrada lliure fins a completar aforament. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
DIA MUNDIAL DEL CIRC 
Celebrem el Dia Mundial del Circ amb una doble programació de circ de primer nivell pensada per a tots els 
públics i totes les butxaques. 

- 18 h Espectacle de circ “VoloV”, a càrrec de la cia. TQM. Un espectacle amè, d’alt nivell tècnic i 
artístic per a tots els públics, que es serveix dels llenguatges del circ, la música en directe, la dansa i 
la veu, donant lloc a propostes molt físiques i potents en l’àmbit estètic i acrobàtic, plenes de 
dinamisme i poesia. Gratuït (pl. Trobada) 

- 20 h Combinat de Circ 58: els combinats de circ són una aposta per a noves direccions. Una creació 
d’una setmana de residència al teatre de l’Ateneu amb espectacle el cap de setmana. En aquesta 
ocasió comptarem amb la direcció de la cia. Zero en conducta. Preu: 6 € (4 € menors de 14 anys) 

Més informació i compra d’entrades a www.ateneu9b.net   
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CICLE SOMRIURE – TEATRE: “NO ÉS TAN FÀCIL”  
19 h 
Per què acceptem que l’amor vingui de cop i volta però no que marxi de la mateixa manera? L’obra juga 
dibuixant situacions habituals en les parelles contemporànies que arrenquen rialles i somriures del públic. 
Adaptació de la comèdia de Paco Mir, a càrrec de la cia. Teatre Naia 
Entrada gratuïta. Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/5vzC50Ix0li 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “¿QUÉ FUE DE ANDRÉS VILLARROSA?” 
19.30 h 
Si es fa una cerca a internet d’Andrés Villarrosa, poques traces es poden trobar de la carrera fugaç i rutilant 
d’aquest cantant de varietés. Ara que han passat més de vint anys, Villarrosa vol fer el seu cant de cigne 
particular. D’aquesta manera, el respectable podrà tornar a sentir les cançons emblema que mai no el van 
fer famós, títols oblidables com Hermano, La canción del guau guau, Vaya chófer o Mambo Caracoles. 
A càrrec d’Associació Teorema Teatre 
Durada: 110 minuts 
Entrada gratuïta  
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/Hjh250Ix0wq 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CONCERT “MIRA”, AMB IRENE REIG TRIO 
20 h 
La compositora i saxofonista Irene Reig, una de les representants més destacades de la nova generació 
catalana de músics de jazz, presentarà el seu primer àlbum Mira (The Changes Music, 2021) en format trio, 
juntament amb el bateria Joan Casares i el baix Pau Sala. Energia, passió i espontaneïtat és el que desprèn 
aquest trio que ens portarà un repertori de temes originals i algunes versions de standards de jazz. 
Durada: 70 minuts 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/mira  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
AQUÍ GRESCA ORGANITZADA 

- 21 h Sopar bikini (opció vegana) 
- 22 h PD Tat 
- 00 h PD Periférikas 

Organitza: Kasal de Joves Porta 
La Bòbila de Porta, c. Estudiant, 1 
 
Diumenge 3 
 
FESTIVAL LITERARI INFANTIL “MÓN LLIBRE”: ACTIVITATS A LES BIBLIOTEQUES 
D’11 a 14 h i de 16 a 18.30 h 
Activitats destacades: 

- 16.45 h Presentació musicada “Bon dia”: Dàmaris Gelabert ens presenta Bon Dia, un conte per 
llegir, cantar, descobrir i viure l’aventura del millor BON DIA! Col·labora: El Cep i la Nansa 

- 17.45 h Taller “Onsen: què fan els micos?”: els protagonistes d’ aquest llibre són uns micos que 
viuen dalt d’una muntanya nevada. En aquest taller els participants aprendran a posar-se en el lloc 
dels micos i a pensar una mica com ells, sobre tot quan es tracti de menjar, relaxar-se i jugar! A 
càrrec de Pato Mena. A partir de 4 anys. Col·labora: Editorial A buen paso 

Programa complet i més informació a https://www.barcelona.cat/monllibre/ca/programacio/espectacles  
Organitza: ICUB 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Bellpuig 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
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COMBINAT DE CIRC 58  
18 h 
Els combinats de circ són una aposta per a noves direccions. Una creació d’una setmana de residència al 
teatre de l’Ateneu amb espectacle el cap de setmana. Espectacles únics i frescos amb 5 artistes sobre 
l’escenari. En aquesta ocasió comptarem amb la direcció de la cia. Zero en conducta.  
Preu: 6 € (4 € menors de 14 anys) 
Més informació i reserves a https://ateneu9b.net/programacions/combinat-de-circ-58-1648222310  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 4 
 
PASSEJADA: PARC TURÓ DE LA PEIRA 
9.30 h 
Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita. 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Punt de trobada: jardins d’entrada al Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
VISITA AL RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU 
16 h 
Exposició "150 anys d'història de la Creu Roja a Barcelona" i visita lliure a tot el recinte. 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
BALL 
De 16.30 a 19 h 
Cal reserva prèvia 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
ANTENA MAKER: TALLER “DISSENY I CREACIÓ DE MÒBILS INFANTILS AMB TALL LÀSER” 
Dues sessions els dies 4 i 6 d’abril. Dilluns de 17 a 20 h, dimecres de 17 a 19 h 
Crearem un mòbil infantil per penjar al bressol. S’utilitzarà el programa Inkscape, un programa 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/j67H50Ix1Wp 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2, i Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8 
 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “FIBROMIALGIA, CONVIVIENDO CON ELLA” 
17 h 
A càrrec de Manoli Tapias 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
CINEFÒRUM 
17 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica, a partir de l’1 d’abril 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
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Dimarts 5 
 
SORTIDA CULTURAL: CANÒDROM 
10 h 
Visita guiada 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SORTIDA CULTURAL “150 ANYS D’HISTÒRIA DE LA CREU ROJA BCN” 
Tarda 
Visita guiada a l’exposició i accés lliure al recinte modernista de Sant Pau 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
FREESTYLE AMB SEFO 
17.30 h 
T’agrada el rap? T'agrada el Freestyle?  Vine a omplir de rimes la biblioteca. 
A càrrec de Sefo (Pablo Matías Salvatierra, músic) 
Activitat adreçada al públic juvenil 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
MONOGRÀFIC “DIBUIX DEL NATURAL” (MODEL FEMENINA) 
18 h 
Monogràfic de dibuix de model nu, en aquest cas, una model. Emporta’t material i el teu bloc de dibuix i 
gaudeix d’una bona estona de creativitat, amb diferents exercicis i música ambiental de fons. 
A càrrec de membres del Col·lectiu Sextories 
Activitat per a majors de 18 anys 
Cal inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/monografic-dibuix-del-natural-model-femenina/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 6 
 
DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA A NOU BARRIS 

- 9.30 h Caminada, sortida des dels CAP Turó, CIS Cotxeres, Guineueta, Ciutat Meridiana,  Roquetes-
Canteras, Rio de Janeiro I Chafarinas 

- 10.45 h Arribada a la Seu del Districte de Nou Barris 
- D’11 a 11.45 h Txikung a càrrec de l’Activa’t als Parcs 
- D’11.45 a 11.50 h Mout-te per la Memòria 
- D’11.50 a 12 h Coreografia musical 

Organitza: Districte de Nou Barris. Col·laboren: CIS Cotxeres, Institut Català de la Salut 
Pl. Major de Nou Barris 
 
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 
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – PETIT CINECLUB: “ANEM A CAÇAR UN OS” 
17.30 h 
Inclou les projeccions de: 

- Anem a caçar un os: Cinc germans aprofiten que els seus pares marxen de casa per sortir a caçar un 
os, tots semblen molt decidits a trobar-lo i saben del cert que no els farà gens de por 

-  Càries màgiques: En Topets i en Taquetes passen el dia menjant dolços, però és evident que 
després d’aquest banquet hi haurà conseqüències per a les seves dents 

-  Aston i els regals: A l’Aston li agrada molt regalar coses a la seva mare i al seu pare, tant que no pot 
evitar embolicar tots els objectes que troba per casa.  

Edat recomanada: a partir de 3 anys. Durada total: 47 minuts 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/anem-ca%C3%A7ar-un-os  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
TALLER OBERT “MONES SALUDABLES” 
17.30 h 
Farem una recepta saludable de les tradicionals mones.  
Cal inscripció prèvia 
Organitzen: Taula d’alimentació i Casal de Barri Torre Baró. Participa: Ateneu de Fabricació C. Meridiana 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
Dijous 7 
 
TALLER DE RISOTERÀPIA 
11 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Col·labora: Ass. Stop Accidents 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
BALL AL TURÓ 
16.30 h 
Amb música en directe 
Places limitades. Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
LLETRA PETITA: “HISTÒRIES IMPROVISADES” 
17.30 h 
A partir dels suggeriments del públic, un/a actor/actriu improvisadora crea contes en directe, demanant al 
públic el títol d'un possible llibre, un lloc, un país on començar una història, un personatge... i sobretot amb 
molta imaginació. Les possibilitats són infinites i fan que cada conte sigui únic i irrepetible. 
A càrrec d'ImproBarcelona 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Entrada lliure 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
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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CONFERÈNCIA EGIPTE “DARRERES TROBALLES AL JACIMENT D’OXIRRINC” 
18.30 h 
L’antiga metròpolis d’Oxirrinc amaga encara moltes sorpreses sota la sorra. La campanya de 2021 ha estat 
molt profitosa i espectacular: des de mòmies romanes amb llengües d’or, a grafits en una basílica 
paleocristiana, passant per cartonatges, papirs i... una tomba inviolada! Vols que t’ho expliqui? 
A càrrec de Núria Castellano, especialista en Egiptologia i membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc  
Més informació i reserves: http://ow.ly/EFo950Ixfwk 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
T’INTERESSA: “MEDITACIÓ GUIADA: L’EXPERIÈNCIA DEL BENESTAR” 
18.30 h 
Experiència molt aconsellable per a aquests temps difícils. En aquesta pràctica li desitgem el millors als 
nostres essers estimats, en especial a aquells que tenen dificultats en la seva vida afectiva, en les seves 
relacions o en la seva salut. 
A càrrec d'Àgora 9Barris 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CICLE “ARGUMENTA BCN”: “QUAN L’EXCLUSIÓ I LA DISCRIMINACIÓ VENEN PERQUÈ NO ES DISPOSA DE 
CONNEXIÓ DIGITAL” 
19 h 
Aquesta primavera ens estrenem al nou circuit de xerrades i conferències #argumentaBCN. En xarxa amb 
altres centres cívics, reflexionarem sobre les pors i les incerteses del nostre temps. 
La digitalització ha fet que estar connectat a la xarxa s’hagi convertit en un prerequisit per accedir a 
formació, feina, salut, relacions... Connectar-se és una opció personal, o les lleis, el sistema educatiu i les 
empreses també hi tenen responsabilitat? Quines formes té l’exclusió digital i què es fa per combatre-la? 
Amb Karina Gibert, especialitzada en Estadística Computacional i Intel·ligència Artificial  
Modera: Ramon Sangüesa 
Entrada gratuïta 
Cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/XGtT50IxfOR 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “REPÚBLIQUE(S) I PROCESSOS CONSTITUENTS” 
19 h 
Xerrada amb la participació de Dolors Sabaté i Xavier Domènech, sobre la situació històrica de la transició 
política a Espanya, moment actual i perspectives de futur. 
Entrada lliure 
Organitza: Associació Cultural Nou Barris Taller d´Idees 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
+DEFOTO: PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ “EXERCICIS PER IMAGINAR UN VOLCÀ” 
20 h 
Un quadern de camp que recull una sèrie d’accions al territori, on s’intenta documentar fotogràficament 
les restes d’un volcà amagat a la Garrotxa. Un acte fotogràfic sense càmera per aproximar-nos físicament al 
que no veiem. La publicació que deriva del format exposició i que funciona com a obra en si mateixa. 
Amb la participació de l’autora Lara Amat, l’artista Ramón Casanova i el dissenyador/editor Jordi Oms, de 
Llamp Edicions. 
Cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/X8gQ50IxfZp 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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Exposicions 
 
CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “DINOU. TRES. VINT-I-DOS” 
Fins al 21 de maig. Inauguració el dijous 31 de març, a les 20 h 
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  
 
“EXERCICIS PER IMAGINAR UN VOLCÀ” 
Fins al 21 de maig. Inauguració el dijous 31 de març, a les 20 h 
Projecte que intenta documentar l’existència d’un volcà de la zona de la Garrotxa, que va entrar en erupció 
fa aproximadament 28.000 anys. A partir de les restes que en queden, el projecte busca fer aparèixer 
novament el volcà amagat a la muntanya. Com ens apropem a un fet que va tenir lloc fa milers d’anys? 
A càrrec de Lara Amat. Projecte becat al 16è Fòrum Fotogràfic de Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“DONES I OFICIS DEL MERCAT” 
De l’1 al 30 d’abril. Inauguració el dimecres 6, a les 19 h 
L’any 2021 el Mercat de la Mercè va fer 60 anys, per commemorar-ho us presentem aquesta mostra 
fotogràfica en què trobem dones emprenedores al capdavant dels seus negocis, darrere el taulell i sempre 
amb un somriure a la cara. 
Organitza: Associació de venedors del Mercat de la Mercè  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“QUAN ALS CÒMICS ELS HI DÈIEM TEBEOS” 
De l’1 al 25 d’abril. Inauguració el divendres 1 d’abril, a les 19 h 
El temps, els anys, els quilos... passen i pesen per a tothom, inclosos els herois i els personatges 
dels nostres tebeos. Josep Callejón porta anys fent dibuixos, tant de còmics com de caricatures, i 
actualment en té un recull de més de sis-cents. En aquesta exposició en veurem una petita mostra! 
A càrrec de Josep Callejón 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“ALTA TECNOLOGÍA TRAVESTÍ ¡QUE LO TRANS SEA LEY!” 
De l’1 al 25 d’abril. Inauguració el divendres 1 d’abril, a les 19.30 h 
L’artista Rubén Antón ofereix una exposició de retrat vectorial que enalteix la memòria històrica 
d’artistes i referents trans, de gran influència dins i fora de la nostra comunitat artística. 
A càrrec de Rubén Antón 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“INSTAGRAM, ANIME I GRANOTES” 
De l’1 al 25 d’abril 
“En aquesta exposició us intentaré mostrar una petita pinzellada del món de l’anime i del manga, 
amb les meves il·lustracions, fan arts i personatges originals. També us explicaré com ajudar petits artistes 
amb gestos fàcils a les xarxes, i, finalment, algunes granotes per animar-vos el dia.” 
A càrrec de Nunnumeu (Núria Lombarte Recasens) 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 



“POESÍA LIBRE Y AUTODIDACTA. REFLEXIONES Y PENSAMIENTOS” 
Del 4 al 30 d’abril 
José W. Cañamero, escriptor de Roquetes, ens mostra en aquesta exposició la seva trajectòria com a 
escriptor autodidacta. En aquesta exposició, podreu veure l’evolució de la seva carrera com a escriptor a 
través de les seves poesies, reflexions i pensaments. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“PAISATGES” 
Del 4 al 28 d’abril 
Pintures a càrrec de Carme Martínez López 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
“EL VIAJE Y EL LASTRE DEL VIAJE” 
Del 5 al 26 d’abril. Inauguració el dimarts 5 d’abril, a les 19 h 
Mostra de pintures tridimensionals, desenvolupades sobre un suport de fusta, que s’aprecien utilitzant 
ulleres 3D, mostrant una altra dimensió d’allò real. És la dimensió que apareix entre l’individu i el seu 
entorn, que no és palpable, però és un camp de força que travessa l’experiència de l’observador.  
A càrrec de l’artista Isabel Barqueró 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“MOSTRA DE MANTONS DE FESTA MAJOR I ALTRES TREBALLS DE L’AULA OBERTA DE COSTURA”  
Del 7 al 29 d’abril. Inauguració el dijous 7, a les 17.30 h, amb presentació i visita guiada 
Exposarem els mantons que guarneixen les Festes Majors de la Zona Nord i altres treballs realitzats per les 
usuàries vinculades a l’aula oberta de costura del Casal de Barri Torre Baró. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
“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 
  
“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  
 
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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XXVII CONCURS DE DIBUIXOS INFANTILS DE SANT JORDI 
Fins al 21 d’abril 
Anima els més petits i les més petites de la casa perquè portin el seu dibuix! Enguany, coincidint 
amb l’Any Internacional de la Pesca, la temàtica serà “Sant Jordi es fa pescador”! 
Hi ha dues categories: 

- De 3 a 5 anys: temàtica lliure 
- De 6 a 8 i de 9 a 12 anys: Sant Jordi es fa pescador 

Recollida de dibuixos al Centre Cívic. Un dibuix per infant en DIN A4. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONCURS DE DIBUIX “DESMUNTANT LA LLEGENDA DE SANT JORDI” 
Fins a l’11 d’abril 
Totes coneixem la llegenda de Sant Jordi, però tu no te l'imagines igual: potser a la teva versió una princesa 
valenta lluita contra el drac, o el drac és amic de la princesa, o Sant Jordi s'ha cansat de salvar a tothom i 
ara només vol jugar a les construccions... Dibuixa la teva! 
Per a infants de 3 a 14 anys. Cal presentar els dibuixos a la secretaria del Casal de Barri Prosperitat. 
Bases completes a http://ow.ly/IUFr50IwVLy  
Organitza: El Raconet de la Prospe 
 
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  
 
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 
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