
Activitats del 8 al 14 d’abril  
NOU BARRIS
 
Divendres 8 
 
TALLER OBERT “TORRE BARÓ ÉS CUINA: GRAN CANÀRIA” 
10 h 
Des del grup Projecte Cistelles, una de les usuàries compartirà les seves arrels gastronòmiques amb 
receptes tradicionals de l’illa. 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net  
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
CAMINADA: CASA DE L’AIGUA I EL REC COMTAL 
10 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
SORTIDA GUIADA “L’ART DE VISITAR UN JARDÍ: EL PARC DE LA GUINEUETA. NOUS PARCS PER LA 
BARCELONA OBRERA DELS ANYS 50 I 60”  
De 10.30 a 12.30 h 
El parc de la Guineueta és un espai verd d’ús veïnal, popular i, per tant, molt concorregut. Comunica els 
barris de la Guineueta i Verdun, i esdevé un lloc de pas, de passeig i de trobada, de jocs de cartes a les 
taules de la zona pícnic, de ballades de sardanes i d’importants celebracions vinculades a Andalusia. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia trucant al 664 044 079 o bé a castell_torrebaro@bcn.cat  
Organitza: Castell de Torre Baró 
Punt de trobada: parada de metro Llucmajor, sortida pl. República (pendent de confirmació) 
 
DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO A VERDUN 

- De 17 a 19 h Exposició gastronòmica gitana 
- 17.30 h Taller “Pinta la bandera” 
- 18.30 h Actuació de flamenc amb Costi el Chato 
- 19.15 h Lectura de manifest i cloenda 

Activitat amb inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04  
Organitza: Casal de Barri Verdun. Col·laboren: Espai Coneix i Nou Barris Conviu  
C. Luz Casanova, davant el Casal de Barri Verdun 
 
PROSPEARTE: TALLER FAMILIAR “JUGUEM AMB LES LLETRES!” 
17 h 
Taller artístic familiar en què gaudirem amb les paraules mitjançant la tècnica del collage! 
Organitza: comissió artística del Casal de Barri Prosperitat. Col·labora: Animacción 
Pl. Ángel Pestaña 
 
CINEFÒRUM AL TURÓ 
17 h 
Visionat de pel·lícula i debat 
A càrrec de Florencia de Maio 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
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BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Tornen els balls de gent gran amb música en directe 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA INFANTIL “MONA DE PASQUA” 
17.30 h 
Coneixerem la tradició de la mona de Pasqua, un dolç que els infants cuinaran i decoraran de principi a fi, 
amb ingredients per crear una mona personalitzada. Hi ha qui diu que la paraula ‘mona’ precedeix de 
l’àrab muna i significa ‘obsequi’. Així, volem que representi un obsequi per compartir amb tota la família.  
Cal portar una bata o davantal, i una carmanyola. 
A càrrec de Cristina Sànchez (Kokoro) 
Per a nens i nenes de 6 a 10 anys  
Preu:6,80 € + 4 € material 
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
FESTA DE PRIMAVERA 
De 17.30 a 20 h 
Mostra dels grups de dansa vinculats a les Basses, i molt bona música de la mà de Dj Pacotill 
Entrada lliure 
Terrassa de l’Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 
 
DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO A TRINITAT NOVA 
De 17.30 a 19.30 h 
Amb bingo musical i punt d’informació 
C. Chafarinas 
 
CINEFÒRUM: “LOS LUNES AL SOL” 
18 h 
Dir. Fernando León de Aranoa, 2002. 
En una ciutat de la costa del nord d’Espanya a la qual el desenvolupament industrial ha fet créixer 
desmesuradament, tres homes desocupats vaguen a la deriva buscant sortides d’emergència. Viuen a la 
corda fluixa del treball precari i sobreviuen gràcies a les seves petites alegries i rutines. 
Després de la projecció comentarem i compartirem les impressions que ens ha provocat la pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “RELATOS DE CIENCIA FICCIÓN” 
18.30 h 
A càrrec de l’autor, Arturo Martínez Molina 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ”TRAYECTORIA COMO ESCRITOR AUTODIDACTA” 
18.30 h 
Lectura i presentació dels llibres de José W. Cañamero, entrevista a l’autor a càrrec de la Paqui i lectures de 
textos il·lustratius de l’obra.  
Cal inscripció prèvia 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA: “EL SEGLE DEL FEMINISME” 
19 h 
El segle XIX és ambivalent. Per una banda, suposa un retrocés en la presència de les dones en el món 
cultural i científic; per una altra, neix el moviment feminista, que supera la cotilla de la Querella de les 
Dones i reivindica l’execució de drets en el que s’ha anomenat la Primera Onada Feminista.  
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Més informació i reserves: http://ow.ly/n2AQ50ICPCf 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE DE CINEFÒRUMS DEL GRUP D’HISTÒRIA DE NOU BARRIS 
19 h 
En aquest nou cicle es tractaran diversos fragments de films on la temàtica que fa de fil connector és 
l’arquitectura manicomial i els seus usos al cinema des d’una perspectiva analítica i històrica. Per fer-ho, 
veurem escenes de Bedlam (1946), Corredor sin retorno (1963), Session 9 (2001) i Shutter Island (2010). 
Cal inscripció prèvia: https://www.canbaste.com/events/cicle-cine-forum/?occurrence=2022-04-08  
Organitza: Grup d’Història de Nou Barris 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERTS KM. 0: FRANK FURILLO 
22 h 
Nova cita del cicle Kilòmetre 0, centrat en les propostes artístiques del territori. En aquesta ocasió 
comptarem amb Frank Furillo i les seves versions de clàssics del rock i del pop. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FESTA BARTOLO 
22 h 
Amb dj set a càrrec de Gbeast 
Organitza: BarTolo Guineueta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
Dissabte 9 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 12 h 
Passejada pel vessant solell dels voltants del Castell. Ens endinsarem en un recorregut agradable i 
coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua. 
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 
 
ESPAI REPARA: TALLER “BRICOLATGE 2: REPARACIONS SENZILLES DE FINESTRES I PERSIANES” 
De 10.30 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 
 
PRESENTACIÓ DEL POEMARI “RUMORES DE PLEAMAR” 
12.30 h 
Amb la seva autora, Maripau González, integrant del grup literari El Vici Solitari 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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FESTA DE MÚSICA ELECTRÒNICA “BRUNCH IN THE CITY” 
De 13 a 22 h 
ENTRADES EXHAURIDES 
DJ sets de Danilo Plessow aka Motor City Drum Ensemble, Jeremy Underground, Chez Damier i Bonny Soul 
Pl. Major de Nou Barris 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CIRC: “HERE WE GO!” 
18 h 
Espectacle de circ on trobareu els millors acròbates, equilibristes i trapezistes de la dècada dels 90, I com 
no podria faltar en els millors dels circs, compta amb un sorteig! Una barreja de circ, humor, elegància, 
creativitat I també, tot s’ha de dir, el glamour que mai no ha minvat de l’època daurada d’aquests peculiars 
personatges de circ old–fashioned. Un espectacle per a tots els públics on gaudiran petits i grans. 
A càrrec de Guga & Silvia 
Durada: 30 minuts 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/here-we-go  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
TEATRE MUSICAL: “HEATHERS” 
18 h 
Musical basat en la pel·lícula de culte dels 80 ‘Heathers’, protagonitzada per Winona Ryder. 
En un moment o altre a tots ens arriba l’adolescència, una etapa plena de bullying, sexe, festes i acnè. Però 
a l’institut Westerburg, regnat per les tres Heathers, la mort i el suïcidi s’apoderarà dels seus alumnes. 
A càrrec de la cia. Arsènikes 
Taquilla inversa 
Per a majors de 14 anys 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CONCERT DE PRIMAVERA  
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 

- 18 h Coral Infantil i Juvenil 
- 19 h Coral Simfònica, PIM i Gent Gran  

A càrrec de les corals de Vozes 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
MARIKARAOKE, EDICIÓ PRIMAVERA 
20 h 
Un espai ple de color, diversitat, talent, antitalent, diversió, suport, comunió, sinergia, sabors i arts. Canta, 
balla i diverteix-te! 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Rudas Resistència Alimentària i Comissió Feminista del Casal de Barri 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Diumenge 10 
 
PRIMAVERA REPUBLICANA: CERCAVILA REPUBLICANA I OFRENA FLORAL 

- 11 h Cercavila amb ofrenes florals a la cantonada del c. Alloza, al pla de las Madres de la Plaza de 
Mayo i al monument de la República. Recorregut: pl. Virrei Amat, c. Doctor Pi i Molist, pg. Verdum i 
pl. de la República 

- 12.30 h Parlaments i actuació de la Coral Iaioflautes (jardins de Llucmajor) 
Organitza: Taula Nou Barris per la República 
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SARDINADA SOLIDÀRIA PER UCRAÏNA “DIGUES NO A LA GUERRA!” 
13 h 
S'acceptaran donacions de medicaments, roba en bon estat, menjar per infants, etc. Podreu gaudir 
d'experiències culturals i gastronòmiques típiques d'Ucraïna, a càrrec de l’associació ucraïnesa Djerelo. 
Preu del tiquet: 3 euros, beguda no inclosa. Inclou aportació solidària al Consolat d’Ucraïna a Barcelona. 
Organitzen: AVV Trinitat Nova i entitats del barri 
Parc del Metro, c. Tamariu, 3 
 
Dilluns 11 
 
CASAL DE PRIMAVERA DIGIJOVES 
Del dilluns 11 al dimecres 13 d’abril, de 10 a 14 h 
El casal aquest any estarà vinculat a la reutilització dels materials. Farem diferents tallers relacionats amb 
la fabricació digital i la realitat virtual. També anirem d'excursió a la Fàbrica del Sol (a la Barceloneta) on 
està situat l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol, especialitzat en sostenibilitat. 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Gratuït, cal inscripció prèvia: ateneufcm1@gmail.com, tel. 93 269 51 56 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
TALLERS DE PRIMAVERA: “OUS DE PASQUA DE XOCOLATA” 
De 10.30 a 12.30 h 
Mitjançant la impressió en 3D, farem motlles per fer ous de pasqua de xocolata. I endolça’t el dia! 
Amb la col·laboració d’Alfredo Benito 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, 93 269 51 56, https://bit.ly/TallersPrimaveraAFCM22 
Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
Dimarts 12 
 
TALLERS DE PRIMAVERA: “CALIDOSCOPI” 
De 10.30 a 12.30 h 
Vine a construir i personalitzar el teu calidoscopi de fusta, i mira la vida amb diversió! 
Amb la col·laboració de Marianna Carenini 
A partir de 6 anys 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, 93 269 51 56, https://bit.ly/TallersPrimaveraAFCM22 
Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
Dimecres 13 
 
TALLERS DE PRIMAVERA: “LLIBRETA DE SANT JORDI” 
De 16 a 18.30 h 
Personalitza la teva llibreta de Sant Jordi i deixa’t emportar per la imaginació! 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, 93 269 51 56, https://bit.ly/TallersPrimaveraAFCM22 
Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
Dijous 14 
 
“RECONNEXIÓ AMB LA NATURA” 
De 10 a 13.30 h 
Manteniment de la renaturalització (plançons) de la Font Vella de Canyelles.  
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova 
Porta del parc Rodrigo Caro, parada de bus 127, c. Turó de les Roquetes amb c. Artesania 
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TALLER “UNA PLANTA SINGULAR” 
De 17.30 a 19 h 
Fes una Kokedama, una tècnica japonesa que consisteix en fer créixer una planta en una bola de molsa. 
A càrrec de Titi Sastre – Fundació Vincles. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
Exposicions 
 
“ESTUDIS I PROJECTES: TRANSITANT EL PAISATGE URBÀ DE TORRE BARÓ” 
Del 9 al 27 d’abril. Inauguració el dimecres 20, a les 18 h, amb presentació i visita guiada dels treballs per 
part de l’alumnat i el personal docent.  
Hem realitzat una sèrie d’intervencions artístiques al barri de Torre Baró a tres nivells. De primer, quadres i 
dibuixos representant les façanes. Les sabates simbolitzen la pluralitat i la diversitat del barri. Els mòduls 
ensamblats són una sèrie de projectes escultòrics a partir de formes modulars de Torre Baró. 
Treballs realitzats pels alumnes de 1r i 2n del batxillerat plàstic de l’Institut Pablo Ruiz Picasso  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “DINOU. TRES. VINT-I-DOS” 
Fins al 21 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  
 
“EXERCICIS PER IMAGINAR UN VOLCÀ” 
Fins al 21 de maig 
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” 
Fins al 30 d’abril 
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” 
Fins al 25 d’abril 
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 
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“ALTA TECNOLOGÍA TRAVESTÍ ¡QUE LO TRANS SEA LEY!” 
Fins al 25 d’abril 
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” 
Fins 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” 
Fins 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” 
Fins 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” 
Fins al 26 d’abril 
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”  
Fins al 29 d’abril 
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 
 
“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  
 
 
 
 
 
 
 



Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 
Horari de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril, cada dia d’11 a 14 h a l’IE Antaviana (c. Nou Barris, 12) 
Horari general:  

- 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 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 
 
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 
 
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  
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