
Activitats del 15 al 21 d’abril  
NOU BARRIS
 
Divendres 15 
 
VIA CRUCIS PEL TURÓ DE LA PEIRA 
Matí 
Organitza: parròquia de la Mare de Déu de Fàtima 
Església de la Mare de Déu de Fàtima, c. Aneto, 19 
 
VIA CRUCIS PER LA GUINEUETA 
10.30 h 
Organitza: parròquia de Sant Mateu de la Guineueta 
Des de l’església de St. Mateu de la Guineueta, Via Favència, 80, a l’església de St. Rafael, pl. ca n’Ensenya 
 
VIA CRUCIS PER LA MARQUESINA DE VIA JÚLIA 
11 h 
Organitzen: parròquies de Santa Engràcia, Sant Josep Obrer, Sant Sebastià i Santa Mª Magdalena 
Marquesina de Via Júlia, entre els carrers Mas Duran i Argullós 
 
Dissabte 16 
 
TALLER FAMILIAR “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES!” 
De 10 a 12 h 
Heu utilitzat mai una tauleta per interactuar amb el medi i conèixer les seves característiques? 
Aprendrem aspectes sobre natura, història i cultura fent un itinerari pels voltants del castell i superant 
petits reptes digitals en família.  
Per a infants de 10 a 14 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 
 
Dimarts 19 
 
PASSEJADA “COLLSEROLA INÈDITA” 
17 h 
Passejada per la 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. 
A càrrec del Castell de Torre Baró 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ACTIVITAT INFANTIL DE SANT JORDI 
17 h 
Lectura del conte de temporada i activitat plàstica dirigida a nenes i famílies. Experimentarem amb els 
colors i les formes creant el nostre propi món i les seves diferents possibilitats. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
De 17 a 19 h 
Activitat del Casal de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


TALLER “INDICIS I RASTRES DE L’ENTORN DE LA CASA DE L’AIGUA I COLLSEROLA” 
De 17.30 a 19 h  
Taller per observar i esbrinar a qui pertanyen els rastres i indicis de la seva presencia prop de casa. 
Coneixerem animals que viuen i venen de l’àrea de connexió amb l’espai natural del Parc de Collserola. 
Podràs fer i endur-te una petjada d’un d’ells.  
Per a tots els públics  
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
MONOGRÀFIC “DIBUIX DEL NATURAL” (MODEL MASCULÍ) 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Monogràfic de dibuix de model nu, en aquest cas, un 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 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
SETMANA CULTURAL “DESMUNTEM ELS MITES SOBRE LA SALUT MENTAL” 
18 h 
Xerrada i debat “Trenquem els prejudicis vers la salut mental” 
A càrrec d’AFEM, Matissos, Club Social i SRC Pi i Molist 
Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “EL VÉRTIGO DEL TRAPECISTA” 
18.30 h 
A càrrec de l’autor, Juan Ramón Azuar Romero 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONCERT “JULIA LEÓN” 
19 h 
El passat 14 d’abril va ser el Dia de la República, i ho celebrem amb un referent indiscutible tant de la lluita 
de classes com dels drets de les dones. Julia León és cantautora i investigadora del folklore espanyol i de la 
música sefardita espanyola, i ens portarà la lluita damunt de l’escenari, amb la seva guitarra i la seva veu. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Reserva prèvia al web https://canverdaguer.com/concert-julia-leon/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PRESENTACIÓ INTERACTIVA DEL POEMARI “AGUACEROS” 
19 h 
Alejandro Pérez “Fábulo” és un actor i escriptor que pertany a una nova generació de joves poetes, un 
moviment que cada cop està ressona més fort a Barcelona. Ens presentarà el seu poemari “Aguaceros”, i 
de ben segur que li donarà un toc especial, apropant al Ton i Guida el moviment dels Poetry Slams. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimecres 20 
 
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.  
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
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CELEBREM SANT JORDI: ESPECTACLE DE DANSA I POESIA “ARRELS” 
17 h 
“Arrels” parla de les arrels del mediterrani i de les tradicions de les nostres terres, fusionant la dansa 
contemporània amb el folklore més típic. Una proposta escènica diferent que barreja dansa i teatre en un 
mateix escenari, per mostrar el millor de la mediterrània. Des del Pare Nostre en llengua aramea, fins a 
temes de Marina Rossell o Joan Manel Serrat i ritmes grecs.  
Reserva d’entrades per telèfon, als casals municipals de persones grans de Nou Barris 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
DIA INTERNACIONAL DEL POBLE GITANO 
De 17.30 a 19.30 h 
Taller de cistelles i mostra d’oficis artesans. A més, photocall i punt d’informació 
Organitzen: Centre Ton i Guida, Nou Barris Conviu 
Pl. Roquetes 
 
SETMANA CULTURAL “DESMUNTEM ELS MITES SOBRE LA SALUT MENTAL” 

- 17.30 h Tarda infantil/juvenil “Trenquem amb el mur de la salut mental”: creació d’un graffiti mural 
- 17.30 h Trobada no mixta de dones “Dones i salut mental” 

Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
LLETRA PETITA: “UN VAIXELL PETITÓ” 
17.30 h 
El mar és un món ple de misteris i d’històries. En un port oblidat de la fi del món hi havia un petit vaixell de 
colors que només pensava a navegar pel blau oceà a la cerca d’aventures i nous amics.  
A càrrec de Lucía Barea 
Activitat per a famílies amb nadons 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ELS VIATGES DE LA PARAULA: “CUENTOS TROPICANTES” 
18.30 h 
Un recorregut pels contes tropicals des de Colòmbia, Argentina, Veneçuela i Mèxic amb aquest toc picant, 
maliciós, còmic-misteriós i innocent dels seus pobles. Històries contades des de sempre, procedents 
d’autors o de la tradició popular, amb caràcter rural o urbà, sobre personatges i llocs especials. 
A càrrec de Teatro de la Manivela 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CULOS PARTIDOS POR DOS IGUAL A 5 Y ME LLEVO UNO” 
19 h 
Un llibre d'humor absurd escrit en absurdès, com diuen els seus autors, i encara que ens trobem amb 
textos que ens faran veure la cara més absurda de la societat, tots ens portaran del somriure, o el riure 
fluix, a la rialla i al tornavís. Impossible perdre's els pròlegs. Un llibre universal per a tots els públics (o no). 
Amb la presència dels autors, Fernando Analfavetto i Javier Giménez, i de l’editora Amalia Sanchís 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/45cf50IJARa 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dijous 21 
 
TALLER PUNTUAL DE DECORACIÓ “FEM BANDEROLES PEL CASAL!” 
Dies 21 i 28 d’abril, de 10.30 a 12.30 h 
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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VISITA GUIADA” LES CASES DE L’AIGUA DE LA TRINITAT” 
D’11.30 a 13 h 
Visita guiada al conjunt patrimonial de primer ordre de la història del proveïment d’aigua a la ciutat. 
Per a tots els públics  
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua de Trinitat Vella, ctra. De Ribes, 103-111 
 
SANT JORDI: TALLER DE ROSES 
17 h 
Aprendrem a fer roses artesanals de diferents estils, per a regalar o fer servir com a accessori personal. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
SETMANA CULTURAL “DESMUNTEM ELS MITES SOBRE LA SALUT MENTAL” 
17 h 
Mostra d’entitats, activitats i projectes 
Organitza: Casal de Barri la Cosa Nostra 
Rambleta de la pl. César Vallejo 
 
TALLER PUNTUAL:  TÈCNIQUES CLAU PER LECTURA EN VEU ALTA 
17 h 
Preparació per participar al “Banquet literari de Sant Jordi” 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
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 
 
TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE “VERMUTS SALUDABLES I LITERARIS” 
18 h 
Uns vermuts sans i deliciosos que podreu degustar, tot acompanyat d’una selecció de llibres per gaudir de 
la setmana de Sant Jordi. 
A càrrec de Silvia González 
Organitza: Taula d’Alimentació Saludable de Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
MONOGRÀFIC DE CÒMIC “CREACIÓ DE PERSONATGES” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
En aquest monogràfic, guiat per Bàrbara Alca, farem una aproximació teòrica a la història i als 
antecedents de la caricatura, i després practicarem creant personatges a partir de la personificació i del joc 
amb conceptes oposats, i farem versions bootleg inspirades en el moviment lowbrow. 
A càrrec de Bàrbara Alca 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DES-GENERADES: LA BARCELONA POSTPORNO I ALTRES RELATS” 
18.30 h 
Llegirem fragments seleccionats i conversarem amb l’autora d’aquest llibre, que fa un recorregut i una 
anàlisi històrica del que va ser la contracultura postfeminista a la Barcelona dels 2000. 
A càrrec de l’autora, Paula Recio Oliver 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES “ARGUMENTA BCN”: “LA POR GLOBAL DES DE LES LITERATURES” 
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 literatura ha reflectit i catalitzat els fantasmes i les pors de l’ésser humà, i ha fet palès que hi ha 
angoixes presents des de temps pretèrits. Tractarem el concepte de la por mateix i com ha canviat la 
manera d’expressar-la al llarg del temps i a partir dels relats distòpics, tant clàssics com contemporanis. 
Amb Isidora Rivas Turrado, llicenciada en Filologia Hispànica i Filologia Francesa (UB) 
Modera: Marta Piñol 
Cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/lYnx50IJBxs 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “FILIP, EL REI MÉS GRAN D’EUROPA” 
19 h 
El regne de Macedònia va ascendir meteòricament cap a l’hegemonia sobre el món grec a mitjans del s. IV. 
L’artífex d’aquest èxit fulgurant fou Filip II, un rei hàbil tant en la diplomàcia com en la guerra que va 
arribar a convertir-se en l’amo i senyor de tota Grècia, i fixà les bases per a la conquesta de l’Imperi persa. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga i especialista en l’imperi persa 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/conferencia-grecia-filip-el-rei-mes-gran-deuropa/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA PROMOSALUT “QUÈ FER EN CAS DE VIOLÈNCIES MASCLISTES?” 
19 h 
A càrrec de Montse Sagarra, treballadora social del CAP Rio de Janeiro. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Promosalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
“ESTUDIS I PROJECTES: TRANSITANT EL PAISATGE URBÀ DE TORRE BARÓ” 
Fins 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 
 
“LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA” 
Fins al 30 d’abril 
Un recull pels motius i les problemàtiques que s’amaguen d’arrere les discriminacions i eines per fer-hi 
front. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2  
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“JUGA, CREA, EMOCIONA’T” 
Del 21 d’abril al 2 de maig. Presentació el dijous 21 d’abril a les 17 h, amb actuació musical 
Els infants exploren el valor de l’expressió artística amb total llibertat. 
A càrrec de nenes i nens d’1 a 3 anys de l’Escola Bressol de Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
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 
 
“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 
 
“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 la seva trajectòria com a escriptor autodidacta. 
Podreu veure la seva evolució com a escriptor a través de les seves poesies, reflexions i pensaments. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 



“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 
 
“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  
 
Concursos i convocatòries 
 
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. 
Més informació: https://canverdaguer.com/sant-jordi-xxvii-concurs-de-dibuixos-infantils-de-sant-jordi/  
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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Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 
Horari de Setmana Santa: fins 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 

 
 


