
Activitats del 3 al 9 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 3 
 
TALLER "VOLUNTARIAT EN EL MEU ENTORN" 
De 10.30 a 12 h 
Presentació de diferents projectes que es desenvolupen a Barcelona. 
A càrrec del Servei de Teleassistència 
Inscripció prèvia a http://ow.ly/7qc350N6Tkv 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CONCERT D'HOMENATGE A CARMEN MARTÍNEZ 
De 17 a 19 h 
Concert homenatge a Carmen Martínez, tècnica administrativa de l’Associació de Veïns de Trinitat Nova. 
Comptarem amb la participació en concert del grup Seniors en Allegro i del poeta José Bretones. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “CREEM I JUGUEM AMB PROPULSIÓ" 
De 17.30 a 19.30 h 
Comprendrem diferents mecanismes de propulsió a través de reptes on els participants hauran de 
propulsar coets amb diferents formes i metodologies. Finalment crearem el nostre propi vehicle 
autopropulsat amb materials senzills que servirà per fer el joc final i que podran emportar-se a casa. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/lVGQ50N6Tvf 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA "LA LLEI DEL SÍ ÉS SÍ: ELS PROS I ELS CONTRES" 
18 h 
La coalició d’esquerres que governa Espanya assegura que és una de les lleis més avantguardistes del món, 
a favor dels drets de les dones. Els detractors creuen que vulnera la presumpció d’innocència i la igualtat 
enfront de la llei. Servida la polèmica, coneixerem els arguments amb les llums i ombres de la citada llei. 
A càrrec de l’advocada Ester García López, especialitzada en violència masclista, ascendent, sexual (sota 
submissió química) i pederàstia 
Més informació: https://www.canbaste.com/events/xerrada-la-llei-del-si-es-si/?occurrence=2023-03-03  
Organitza: Acció contra la violència domèstica 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
DIA DE LA DONA: TALLER DE CRAFT 
18 h 
Farem servir la tècnica del line art per dibuixar el motiu que ens inspira aquesta diada. També farem 
estampació amb pintura i tot serà sobre una bossa de roba que ens emportarem. 
A càrrec d'Anna Nieto 
Activitat gratuïta 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia a http://ow.ly/uR3N50N6WXn 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
 

http://ow.ly/7qc350N6Tkv
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TEATRE: "LA CASA DE BERNARDA ALBA" 
20 h 
Una de les obres cabdals de Federico García Lorca, on el poeta i dramaturg andalús descriu l'Espanya 
profunda de principis del segle XX, caracteritzada per una societat tradicional molt violenta en la qual el 
paper que exerceix la dona és secundari. 
A càrrec del Grup de Teatre Les Corts 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FIRA D'ABRIC 

- 22 h Actuació de David CapiNàs 
- 23 h Actuació de Las Flamenkawers 

Vine amb el teu look més flamenc! 
Organitza: BarTolo Guineueta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 
 
Dissabte 4 
 
DIA MUNDIAL DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: TALLER "CONSTRUEIX EL TEU PROPI FORN SOLAR" 
De 10 a 13 h 
Els reptes energètics, nous models de generació i consum. Com es construeix un forn i una cuina solars? 
Vine i fes la teva pròpia cuina.  
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Activitat organitzada conjuntament amb el Castell de Torre Baró i el Casal de Barri Trinitat Nova 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
LA FESTA DELS TALLERS DE CAN BASTÉ 
D'11 a 14 h 
Festa per donar a conèixer tot el talent dels nostres usuaris i usuàries! Primer hi haurà la inauguració de 
l’exposició dels tallers d’art i creativitat al vestíbul i a continuació, sortirem a la plaça per veure les 
actuacions de dansa, música i de salut i esport. I farem una cloenda vermutera! 

- 11 h Inauguració exposició tallers artesania i creativitat 
- 11.30 h Inici mostra tallers – presentació 
- D'11.35 a 11.50 h Tallers tai-txí i txi-kung 
- D'11.50 a 12 h Taller guitarra 
- De 12 a 12.10 h Dansa irlandesa 
- De 12.10 a 12.20 h Taller dansa de món 
- De 12.20 a 12.30 h Taller ukelele Infantil 
- De 12.30 a 12.40 h Tallers ball en línia 
- De 12.40 a 12.50 h Balls de saló 
- De 12.50 a 13 h Taller bollywood 
- De 13 a 13.15 h Tallers twerking, dancehall i danses africanes 
- De 13.15 a 13.30 h Taller ukelele 
- De 13.30 a 14 h Cloenda vermutera 

Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274, i pl. Can Basté 
 
VISITA GUIADA PER L'AUTORA A L'EXPOSICIÓ "JARDINS SOTA L'ASFALT" 
12 h 
Laia Noal ens introduirà al seu projecte explicant-nos quins han estat els conceptes clau que l’han mogut 
(les herbes silvestres i el Tercer paisatge) i quin ha estat el procés de desenvolupament, per tal d’obrir el 
debat sobre quina és la nostra relació amb la natura a la ciutat. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 

mailto:casadelaiguadt8@gmail.com


CONCERT "SONS DE CIUTAT": CARMEN I MARIA 
12 h 
Dues artistes amb dues veus i una guitarra irrompen en l’escena barcelonina per reinterpretar un repertori 
de cançons d’ahir i d’avui amb un segell propi. Flamenc, jazz, R&B o música llatina són els ingredients que 
condimenten les lletres de sempre per sentir-les com si fos la primera vegada. 
Més informació: www.barcelona.cat/sonsdeciutat   
Organitza: Mercats de Barcelona 
Rambleta Pablo Iglesias (a l’alçada del 106) 
 
APERITIUS MUSICALS: "AIXÍ SONA EL NOSTRE CONTE!" 
12 h 
Una activitat per desenvolupar l’expressió corporal i musical, així com fomentar els recursos de 
composició, creativitat i representació. Descobrireu els sons i les seves possibilitats i gaudireu del treball 
tant individual com en grup. 
A càrrec d’Elena Nieto 
Per a infants a partir de 6 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
VERMUTSICAL: "LA JUJU" 
13 h 
Reggae d'autora amb influències d'altres músiques del món. La Juju és una cantant eclèctica i 
multiinstrumentista natural de Barcelona. Graduada superior en cant flamenc i amb segona especialització 
en cant jazz, durant els darrers anys ha col·laborat amb diferents sound systems de l’escena. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
BALL GENT GRAN TORRE BARÓ 
17 h 
Amb música en directe. 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
CLASSE OBERTA DE BALLETFIT 
De 17 a 18 h 
Hem preparat una sessió oberta i gratuïta perquè tothom provi una de les noves activitats que formaran 
part de la programació de tallers de primavera. El Balletfit és una disciplina que a través de la tècnica del 
ballet i el fitness busca generar en els qui el practiquen una optimització corporal i tonificació muscular. 
No és necessari tenir coneixements previs. Cal portar roba còmoda i mitjons. 
A càrrec de Lucia Buzzi Carrossera, ballarina, intèrpret, professora, creadora i comunicadora 
Activitat gratuïta. Més informació i inscripció prèvia a http://ow.ly/w1Vw50N6XGB 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CLASSE OBERTA DE JAZZ CONTEMPORANI 
De 18 a 19 h 
Hem preparat una sessió oberta i gratuïta perquè tothom provi una de les noves activitats que formaran 
part de la programació de tallers de primavera. Al Jazz Contemporani treballem amb elements tècnics de la 
dansa moderna, el ballet i l’expressió corporal, proposant desafiaments a través del ball coreogràfic. 
La classe està dirigida a tots els nivells. Cal portar roba còmoda i mitjons. 
A càrrec de Camila Buzzi Carrossera 
Activitat gratuïta. Més informació i inscripció prèvia a http://ow.ly/uvbW50N6Y29 
Centre Civic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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CICLE DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "ROBIN BANK" 
18 h 
Documental. Direcció: Anna Giralt. Any: 2022. Durada: 79’. No recomanada per a menors de 13 anys 
Com robar mig milió d’euros a 39 bancs diferents per finançar causes socials? Robin Bank, la història de qui 
ho va fer i com ho va fer. A través de la investigació de la directora, ROBIN BANK reconstrueix el robatori 
que l’Enric Duran va cometre fa deu anys, i ens descobreix la persona darrera el personatge. 
Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia al web http://ow.ly/Pnly50N6Y6j 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE SOMRIURE: "RETALES, SOBRAS Y PALUEGOS MUSICALES" 
19 h  
La cia. Intolerantes s'engalana de concert per fer el que sempre fan: el que els dona la gana. En aquesta 
ocasió recuperen alguns temes de la Universidad de Westrinton, en presenten de nous i, no cal dir-ho, 
improvisen escenes musicals inèdites. Música, comèdia i friquisme per a una vetllada metateatral.  
A càrrec de La Maria Rosa i Jorge de la Torre 
Reserva prèvia al web http://ow.ly/HCBH50N6Zjz 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
IX CICLE DE CULTURA CRÍTICA I POPULAR "CÍTRIC": TEATRE "ANATOMÍA DUNHA SEREA" 
20 h 
Una dona que porta al seu cos la petjada de la violència obstètrica soferta durant el part, explica la seva 
història d’una forma directa, oberta i autocrítica. Un relat construït mentre la ferida segueix oberta, perquè 
les seqüeles encara no han estat reparades i el seu testimoni tindrà la visceralitat pròpia d’un cas obert. 
A càrrec d'Iria Pinheiro 
Preu: 10 € anticipada / 12 € taquilla. Abonament tres espectacles: 25 € 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/anatomia-dunha-serea-1672922721  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 5 
 
JORNADA D'ACTIVITATS PEL DIA DE LES DONES 

- 10 h Exposició d’entitats 
- 10.30 h Estampació de mocadors 
- 11 h Masterclass 
- 12 h Concert de cant coral 
- 13 h Actuació de l’associació teatral Xerinola 

Organitza: Societat Coral L’Ideal d’en Clavé 
Via Favència 350, darrere de la Torre Júlia 
 
CELEBRACIÓ DEL DIA D’ANDALUSIA 
Des de les 10.30 h 
Amb missa rociera, actuacions de cant i ball i dinar popular amb potaje andalús 
Organitza: Centro Cultural García Lorca 
Parc de la Guineueta 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
Pl. Major de Nou Barris 
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ACTIVITAT PEL DIA DE LES DONES “VOLS TENYIR EL BARRI DE FEMINISME?” 
- 18 h “Pinta y colorea” el barri: sessió de trobada per pensar col·lectivament com volem plasmar 

el feminisme al barri (no mixta) 
- 20 h Actuació teatral "First Round. La vida és com un ring de boxa", a càrrec de Las Fritas (mixta) 

Organitza: GM de Gènere i Feminismes del Pla Comunitari de Roquetes 
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16 
 
Dilluns 6 
 
ACTIVITAT PEL DIA DE LES DONES “VINE A FER SALUT” 
9 h 
Ens sumarem al grup de caminaires i reivindicarem juntes el feminisme.   
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
PASSEJADA SALUDABLE "PARC DE LA CREUETA DEL COLL" 
9.30 h 
Visita a l'escultura de Chillida. Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita. 
Cal inscripció prèvia 
Col·labora: comissió de caminades, Pepita i Mercedes 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
CINEFÒRUM 
17 h 
Dinamitzat per Joan Termes 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER PEL DIA DE LES DONES "CREA LA TEVA XAPA" 
17 h 
Vine al casal i dissenya la teva xapa amb les teves veïnes 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SETMANA DE LA DONA: TALLER DE CUINA "GALETETES!" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Aprendrem a fer unes delicioses galeTetes i les decorarem mentre compartim experiències entre totes! 
A càrrec de La mamma Alicia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
SESSIÓ INFORMATIVA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d'estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües i altres 
temes. A càrrec del Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades. 
Cal inscripció prèvia a https://soapi.cat/e/sg-JJVB  
Més Informació: tel. 695 152 724, acollida7@bcn.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
ESPAI GENT GRAN: MÚSICA I ESTIMULACIÓ COGNITIVA 
18 h 
La música com a proposta i estímul per a treballar l'atenció, la percepció, la memòria i el llenguatge.  
A càrrec de Laura Gascueña 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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SETMANA DE LA DONA: XERRADA "LEGISLAR PER A AVANÇAR EN LA IGUALTAT DE DRETS DE LES DONES" 
19 h 
Lidia Guinart ens parlarà sobre el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Per una altra banda, Carmen 
Andrés ens exposarà els avanços en la perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut, en la recerca mèdica i 
farmacèutica, el tractament i l’atenció sanitària.  
A càrrec de Lidia Guinart i Carmen Andrés, membres del Congrés de Diputats 
Més informació i inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/xerrada-2/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimarts 7 
 
XERRADA "DONES I SALUT MENTAL" 
12 h 
Cuidar la nostra salut mental és igual d’important que cuidar la nostra salut física. 
A càrrec del Servei de Psicologia del CAP Rio de Janeiro 
En el marc del Dia Internacional de la Dona 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
DIA DE LA DONA: CONCERT “UNA TARDA DE BOLEROS” 
17 h 
A càrrec de Montserrat Seró, cantant 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
SAC DE RONDALLES: "LA CANÇÓ DE LA JOSEPHA" 
17.30 h 
El Camerun és un país africà ple d'animals que viuen en llibertat: girafes, hipopòtams, guepards, búfals, 
lleons, goril·les, ximpanzés, elefants com la Josepha, nyus i bongos. Us ho imagineu? Un país on els animals 
corren lliurement i les elefantes poden ser mestres d'escola… 
A càrrec d'Ángeles Schjaer, d'Open Arms 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia! 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
LLETRA PETITA: "HEROÏNES, DRAGONES I RONDALLES DE PEL·LÍCULA" 
17.30 h 
Visionat de tres peces audiovisuals protagonitzades per protagonistes femenines, lliures d'estereotips i 
dinamització participativa.  
A càrrec de Drac Màgic 
Per a infants de 5 a 7 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CICLE "IN-FORMA'T": XERRADA "QUIN CAMÍ PUC TRIAR?" 
18 h 
Xerrada per a joves sobre les diferents vies d’accés i els seus requisits, que et portaran als teus objectius 
acadèmics.  
A càrrec del Punt d’informació Juvenil (PIJ)  
Inscripció prèvia presencial o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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Dimecres 8 
 
GIMCANA "LA TRINITAT NOVA LLIURE DE MASCLISME!" 
De 10 a 12 h 
Punt de trobada a l'Espai 3 Ulls de l'IE Trinitat Nova (c. Pedrosa, 16). Passa-hi entre les 10 i les 11 h i rebràs 
les instruccions. Finalitzarà al Casal de Barri Trinitat Nova.  
Hi haurà premis per a les participants!  
Organitza: Taula de Salut de Trinitat Nova 
 
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES A LA TRINITAT NOVA 

- 13 h Dinar de germanor (bar del Casal de Barri Trinitat Nova) 
- De 17 a 19 h Lectura de manifest i sortida de la manifestació pel barri (CAP Chafarinas)  

Organitzen: Espai 3 Ulls i Taula de Salut de la Trinitat Nova 
 
CONCERT "CANÇONS AMB NOM DE DONA" 
17 h 
A càrrec de Montserrat Seró 
En el marc del Dia Internacional de la Dona 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
Dijous 9 
 
BALL 
16.30 h 
Música en viu per ballar i gaudir amb els teus veïns i veïnes 
A càrrec de Silvia Bas 
En el marc del Dia Internacional de la Dona 
Preu: 2,5 euros 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS "DONES: L'ALTRA MEITAT DE LA HISTÒRIA" 
17 h 
Activitats vinculades a dones històriques. Es farà una petita exposició a l’aire lliure (coneixerem Rapsody, 
Georgia O’Keefe, Lili Álvarez, Alexia Putellas, Eufrosina Cruz...) i racons de joc relacionats amb les dones 
escollides, com per exemple experimentació amb instruments musicals o racó artístic de manualitats. 
Organitzen: Casal Infantil Vilapicina, Casal Infantil Canyelles, Ludoteca Sóller, Ludoteca la Guineu, Casal 
Infantil Turó de la Peira i Casal Infantil Roquetes 
Pl. Major de Nou Barris  
 
CICLE "CREACIONS": TALLER "LLEGEIX, ESCRIU I RECITA POESIA" 
Tres sessions els dijous 9, 16 i 23 de març, de 17.30 a 19.30 h 
En aquest taller llegirem diferents estils de poesia, per així agafar les claus per escriure segons cada tipus 
de persona o moment vital. Hem escollit Miquel Martí i Pol, com a poeta per excel·lència, i dos poetes 
actuals, Jordi Roig Pi i Anna Gual Vendrell. No cal haver llegit els seus llibres. 
A càrrec de Cristina Company 
Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/r5Ev50N7aeL 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
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SAC DE RONDALLES: "EL DRAC QUE NO PODIA VOLAR" 
17.30 h 
Un drac que ha perdut la seva mare prova d’aprendre a volar. No és tan fàcil, tot i que tots els dracs saben 
volar. Espectacle narrat en la parla d'Osona. 
A càrrec d’Aktes Teatre 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA-TALLER "DONES LLUITADORES, DONES REFERENTS" 
18 h 
Trencar estereotips, impulsar l’empoderament i la confiança en la saviesa i la força de la trajectòria de les 
dones, de totes les dones. 
A càrrec d’Ana Ara i Bea Huber 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CICLE DE CONCERTS "MÚSICA Z": "AUTHORS OF CONFUSION" 
19 h 
Quintet de rock i metal progressiu amb repertori de Dream Theater, Porcupine Tree, Haken i Transatlantic, 
entre altres referents del gènere. El concert didàctic tractarà les característiques de la música anomenada 
progressiva, parant especial atenció als compassos d'amalgama i les seves estructures complexes. 
A càrrec d'Authors of Confusion, de l'Escola Jam Session 
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia al web https://canverdaguer.com/concert-musica-z-2/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "CRÒNIQUES DEL FANG: QUAN ELS DIARIS VAN DONAR VEU ALS BARRIS. 
BARCELONA 1966-1983" 
19 h 
Presentació a càrrec de Jaume Fabre, autor del llibre. Conducció a càrrec d'Andrés Naya 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Seu de l'Arxiu, Via Favència, 288 A 
 
Exposicions 
 
"LES DONES DE CAN VERDAGUER" 
Del 3 al 25 de març. Inauguració el divendres 10 de març, a partir de les 19 h 
Aquesta exposició de fotografia és un homenatge a totes les dones que, d’una manera o una altra, han fet i 
fan possible el projecte de Can Verdaguer. Un conjunt de retrats que ompliran les parets de l’Espai 
expositiu 1 durant tot el mes de març. 
A càrrec de Laia Oller 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"UN TIEMPO EN MÍ SIN MÍ" 
Del 3 al 27 de març. Inauguració el divendres 10 de març, a les 19 h 
Una mostra d’algunes de les cartes del tarot reinterpretades per l’artista, no per a atorgar-los una 
simbologia diferent, sinó com a manera d’autorepresentació. “Utilitzo el tarot com a mitjà d’expressió 
artística, i al mateix temps un mitjà teixidor de diàlegs entre les meves vulnerabilitats i els meus amors”. 
A càrrec de Nirvana Amaya 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 

https://canverdaguer.com/concert-musica-z-2/


EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DEL CONCURS "PODER DE DONES" 
Del 3 al 31 de març. Inauguració i entrega de premis el divendres 3 de març, a les 18 h 
En aquesta segona edició del concurs de fotografies ‘Poder de Dones’, al voltant del Dia Internacional de la 
Dona, s’exposaran fotografies de les participants del concurs de fotografia organitzat per Accions Fem. 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
"11a MOSTRA D’ART EN FEMENÍ" 
Del 3 al 25 de març. Inauguració el divendres 3 de març, a les 19 h 
Exhibició col·lectiva que reuneix les obres creades per les dones de Nou Barris al voltant de la temàtica 
Històries de dones. Les obres ens parlen tant d’elles mateixes com de les seves autores i dels mil motius 
que les han empès a prendre el camí de la creativitat. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
"LAS MUJERES QUE ADMIRO" 
Fins al 17 de març 
Les alumnes d'expressió artística del centre penitenciari de dones "Wad Ras" presenten una sèrie de 
dibuixos i collages fets pel Dia de la Dona com a homenatge a les dones de les nostres vides, dones que 
admirem per les seves qualitats. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
"QUADRES DE PATCHWORK" 
Del 6 al 31 de març 
A càrrec de Joana Marçà Cano 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
"RESSIGNIFICANT ELS NOSTRES COSSOS" 
Del 7 al 31 de març 
Un grup de dones han dissenyat una obra on la fotografia i el tèxtil es barregen. 
Organitzen: Luciérnagas, Gogara i Xarxa de Dones cosidores 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
CICLE "TEMPORALS": "JARDINS SOTA L'ASFALT" 
Fins a l’1 d’abril 
Durant el confinament per la covid-19 les herbes silvestres van envair les ciutats. Laia Noal ens proposa 
una reflexió sobre la relació de l’urbanisme i l’ésser humà amb la naturalesa i visibilitza que, sota l’asfalt, hi 
ha un jardí en potència que, en un context de crisi climàtica, hauríem de deixar brollar. 
A càrrec de Laia Noal 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
"AQUÍ NOSALTRES CIUTAT" 
Fins a l’1 d’abril 
Un grup de joves, amb el suport de tres persones mentores, han utilitzat la fotografia per mostrar-nos, des 
del seu punt de vista, els barris de Ciutat Meridiana, Roquetes, Torre Baró i Trinitat Nova. Amb les imatges 
d’aquesta exposició ens aproximem a la ciutat des de la mirada subjectiva i personal de cada jove. 
A càrrec de l'Héctor, l’Ana Paula, el Gabriel, el Pol, l’Izan i el Dani 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“TRANSFORMAR LA MIRADA: REVISITANT L'ART AMB MIRADA DE DONA" 
Fins al 31 de març 
Exposició de pintura a càrrec de Monica Bocaz, veïna de Nou Barris   
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 



"FREDERICA MONTSENY 1905–1994" 
Fins al 13 de març 
Federica Montseny volia ser, essencialment, escriptora, però la lluita política es va imposar i va marcar la 
seva existència. Des de la seva posició de política i sindicalista, va qüestionar el model patriarcal, que 
encara avui restringeix les llibertats de les dones, i va dedicar-se a la recerca d'una autonomia individual. 
Exposició cedida per l’Institut Català de les Dones  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
"LA TRINI CREIX" 
Durant el mes de març 
Recull de plafons informatius de les entitats de la Trinitat Nova on s’hi explica la proposta educativa, 
d’atenció i lleure que ofereixen a la ciutadania 
Amb la col·laboració de Pla de Barris de Trinitat Nova 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
"INSTANTS EFÍMERS" 
Mesos de febrer i març 
Quatre fotografies macro per estació que ens fan gaudir del canvi de color segons l’estació de l’any. Canvis 
cromàtics a la natura, instants efímers dels colors de les flors, els bolets, les papallones... 
Fotografies a càrrec de Dolors Suy 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
Concursos i convocatòries 
 
CONCURS DE DIBUIX FEMINISTA “8M: DIBUIXA LA TEVA LLUITA!” 
Fins al 3 de març 
La temàtica gira envers al dia 8M, per expressar com vivim el ser dones, quines barreres ens hem pogut 
trobar, el masclisme, les violències, la sororitat, entre altres. 
Adreçat a joves (noies, no binaries i nois) nascudes entre els anys 2003 i 2010. 
Premis: tirada de totebags estampats amb el dibuix guanyador, i val de 30€ per a la llibreria Acció Perifèrica 
Butlleta d'inscripció amb les bases i més informació a http://ow.ly/ETWi50MP8G0 
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
 
35è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS 
Fins al 31 de març 
Convocatòria oberta a persones majors de 16 anys. Modalitats: narrativa, poesia i relat curt d’humor en 
llengua catalana i llengua castellana i relat fantàstic. Des de l’edició anterior s’incorpora una modalitat que 
anirà variant en cada edició. Enguany aquesta modalitat serà RELAT ERÒTIC, tant en català com en castellà. 
El premi al treball guanyador serà un lot de llibres, valorat en 100 € 
Lliurament de treballs presencialment o a concursliteraridenoubarris@gmail.com, fins al 25 de març. 
Més informació i bases del concurs a http://ow.ly/gjMq50MuU8R 
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Consorci per la Normalització Lingüística, Biblioteques del districte 
 
23è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
Fins al 16 de maig 
Hi ha dues categories, una de 9 a 15 anys, amb tres premis i menció especial al Millor còmic en català, i una 
altra de 16 anys en endavant, amb tres premis i menció especial al Millor còmic amb perspectiva LGTBI. 
Bases de la convocatòria i més informació a http://ow.ly/3AoN50MZplX 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
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CONCURS DE MICRORELATS I POESIA CURTA 2023 
Fins al 31 de març 
Participants a partir de 16 anys 
Els treballs han d’enviar-se en format text (sense cap imatge) al correu dinamitzacio@casalprospe.org    
Premis: primer premi: 100 €; segon premi: 75 €; tercer premi: 50 € 
Bases del concurs a https://casalprospe.org/esdeveniments/concurs-de-microrelats-i-poesia-curta-2023  
Organitza: Comissió literària del Casal de Barri Prosperitat 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35, entrada per l'av. Meridiana): 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, 16): divendres de 16.30 a 19.30 h, dissabtes d’11 a 14 h 
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19-55): dissabtes d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 1-15, entrada per l'av. dels Quinze): diumenges 

d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27-29): diumenges d’11 a 14 h 

Escoles Bressol Municipals (només per a infants fins a 6 anys, acompanyats d’una persona adulta): 
- EBM Can Dragó (av. Rio de Janeiro, 16): dissabtes de 10.30 a 13 h 
- EBM El Vent (c. Miguel Hernández, 20): dissabtes de 10.30 a 13 h 
- EBM Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes de 10.30 a 13 h 
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