
Activitats del 10 al 16 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 10 
 
TALLER PUNTUAL DE RISOTERÀPIA 
9.30 h 
Cal inscripció prèvia 
Col·labora: Stop Accidents 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
CAMINADA "EL BORN" 
10 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: CÀPSULA DE CANT LLIURE TERAPÈUTIC 
11.30 h 
Experimenta amb la teva veu, coneix els beneficis de connectar-te amb el teu so de manera lliure i lúdica a 
través de dinàmiques terapèutiques, entonacions, vocalitzacions i el cant espontani creatiu. 
Espai no mixt 
Preu: 2 € 
Inscripció prèvia al Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
PRESENTACIÓ DE L'EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "DONES DE BARRI" 
12 h 
A càrrec del Banc Solidari de Material Ortopèdic i Dones Portenyes 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
CICLE “IN-FORMA'T”: JORNADA "NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (NESE)" 
De 16 a 20 h 
Jornada dirigida tant a joves com a famílies o professionals que treballen en aquest àmbit. A les 16 h tindrà 
lloc una ponència sobre els drets de les persones amb NESE, a càrrec d’especialistes de l’IMPD. Després hi 
haurà una fira de recursos i entitats, que explicaran opcions d’estudis i alternatives per fer-los realitat. 
Inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/935642?lang=ca  
Organitzen: Punt InfoJove Nou Barris, Punt InfoJove Paral·lel 
Punt InfoJove Nou Barris (Espai Jove les Basses), c. Teide, 20 
 
CINEFÒRUM: "QUIERO SER COMO BECKHAM" 
17 h 
(Direcció: Gurinder Chadha. Any 2002) Els pares de la Jess volen que sigui una noia índia convencional, 
però ella només vol jugar al futbol com en David Beckham. Un dia la Jules, una noia de la seva edat, la 
convida a formar part d’un equip de futbol femení local. 
Després de la pel·lícula comentarem i debatrem el que hem sentit i experimentat. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/935642?lang=ca


TALLER INFANTIL #ESTÀSON “CIÈNCIA I DONA" 
De 17.30 a 19.30 h 
Durant la història de la humanitat només els homes han tingut el privilegi de ser reconeguts al món de la 
ciència, però en aquesta activitat descobrirem que no es així, que les dones juguen un paper 
importantíssim. Coneixerem dones científiques i els seus descobriments. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/w5bn50Ne4v8 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ACTE CENTRAL DE DISTRICTE PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

- 18 h Presentació institucional 
- 18.10 h Lectura del manifest, a càrrec de les dones de la Taula de Feminismes i LGTBI 
- 18.20 h Taula rodona “Diàleg entre dones compromeses amb la comunitat del districte”  
- 19.10 h Projecció d’imatges de la vida de les ponents 
- 19.15 h Concert a càrrec de Fran i Enric dins el Festival Sororité, organitzat per Dona Cançó 
- 19.45 h Cloenda 

Organitza: Taula de Feminismes i LGTBI del Districte de Nou Barris 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
SETMANA DE LA DONA: TEATRE "VARIETÉS, PLUMAS Y PIERNAS" 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Canviem d’espectacle! Finalment, el Grup de Teatre Pandora no representarà l’obra “¡Nos tocó la 
primitiva!” (haureu d’esperar al maig per gaudir-la), però ens porten un xou molt especial… 
A càrrec del grup de teatre Pandora 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONCERTS FEMINISTES 
19 h 
Amb actuacions de La Clika Pika, Kurda, Nyest i PD Les Tres Bessones 
Organitzen: Espai 3 Ulls i Taula de Salut de la Trinitat Nova 
Espai 3 Ulls (pati), c. Pedrosa, 16 
 
JORNADES DE DEBAT "CULTURA DEMOCRÀTICA-GUANYAR LA BATALLA A L'EXTREMA DRETA" 
Primera jornada: 

- De 18.30 a 19 h Presentació de les jornades i inauguració de l'exposició fotogràfica "A peu de 
tanca", d'Antonio Sempere (oberta fins el 25 de març) 

- De 19 a 21 h Xerrada – debat “El jovent i la lluita contra el racisme i feixisme”. Amb Carlos Cañas 
Ruiz (vicepresident del CNJC); Lucía Aliagas (Acció Jove de CCOO); Dídac Amat (Escola de Formació 
d’Òmnium Guillem Agulló); i Cheikh Abdoul Khadre (activista antiracista i president de SOS-
Racisme) 

Organitza: Ass. Nou Barris Taller d'Idees 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
RAP AMB VALORS: CONCERT JOVE "VOCES LIBRES" 
19 h 
Les joves cantants Bren, Etherica, Eco Salvaje, Nina Blood i Leona Picazo ens mostraran una visió feminista 
orientada a l’empoderament de col·lectius que reivindiquen diferents maneres de sentir-se dona. 
A càrrec del Col·lectiu Transfeminista Mad Mouth 
Reserva prèvia al web http://ow.ly/pVtO50Ne5kf 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 

http://ow.ly/w5bn50Ne4v8
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CICLE DE CINEMA "PANTALLA BARCELONA": "FREDERICA MONTSENY, LA DONA QUE PARLA" 
19 h 
Direcció: Laura Mañá. Intèrprets: Màrcia Cisteró i Emilio Gutiérrez Caba. Any: 2021. Durada: 85 minuts. 
La líder anarquista Frederica Montseny esdevé la primera dona amb cartera ministerial de l’Estat espanyol. 
En plena Guerra Civil, encapçala el Ministeri de Sanitat i Assistència Social de la República. Exiliada a 
França, afronta el judici d’extradició reclamada pel Govern franquista, que l’executarà si és retornada. 
Conscient de què li espera, haurà de decidir si opta per trair les seves conviccions tot conservant la vida. 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/g58w50Ne5Gh 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Dissabte 11 
 
TALLER DE TEATRE FEMINISTA + MOSTRA FINAL  
Dissabte de 10 a 14 h, i diumenge de 9 a 14 h 
El taller estarà orientat a obrir un espai presencial de joc i descobriment a través de tècniques de l'univers 
de la performance. Durant les dues sessions es prepararà una creació col·lectiva entre les participants, que 
s’utilitzarà com a mostra oberta al públic, diumenge a les 13.30 h, per concloure el taller.  
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitzen: Casa de l'Aigua, Castell de Torre Baró, Teatro en Movimiento Callejerx 
Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 (dissabte), i Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 
309-311 (diumenge)  
 
JORNADES DE DEBAT "CULTURA DEMOCRÀTICA - GUANYAR LA BATALLA A L'EXTREMA DRETA" 
Segona jornada: 

- De 10 a 12 h Xerrada – debat "Què fer als barris enfront l’extrema dreta?". Amb Paula Varas 
González (República para tod@s, regidora Ajuntament de Tarragona); Ignasi Hosta (activista i soci 
d'Òmnium Nou Barris); Amparo Iturriaga (activista veïnal de Roquetes); Pere Fernàndez (Ass. 
Cultural Nou Barris Taller d'idees); i CONFAVC 

- De 12 a 14 h Xerrada – debat "Els drets humans a la frontera sud de la UE". Amb Jacinto Garcia 
Rebull (Stop MareMortum i Coordinadora Obrim fronteres); Maria Dantas (diputada ERC-
Sobiranistes al Congrés, fa el seguiment de les morts a la tanca de Melilla); Iolanda Maurici (UCFR); 
David Karvala (UCFR); i Mònica Parra (activista i escriptora) 

Organitza: Ass. Nou Barris Taller d'Idees 
Masia de la Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 
 
ITINERARI "BARCELONA EN FEMENÍ" 
10 h 
Veniu a conèixer la ciutat des de la perspectiva femenina, a través d'històries i llegendes protagonitzades 
per dones barcelonines, des del segle IV fins al XIX. Coneixereu senyores divertides, cruels, santes, 
emprenedores, impressores, escriptores, dides i disbauxades. 
Amb l’autora del llibre "Dones de Barcelona", Elisenda Albertí. 
Preu: 2 €. Inscripcions al Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
JORNADA FEMINISTA 

- 11.30 h Taller "Art & Women", amb Rita Hervás. Gratuït, cal inscripció prèvia. Espai no mixte 
- 14 h Dinar popular a càrrec de Rudas Coop (preu: 8 €) 
- 16 h "El món de les dones". Dinàmiques i tècniques de collage amb Mónica Bocas, de l'associació 

Animacción Arteterapia. Espai no mixte 
- 18 h Càntics i tambors, amb Sol Homar Ensemble 

Organitza: Comissió feminista del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 

http://ow.ly/g58w50Ne5Gh
mailto:casadelaiguadt8@gmail.com


DISSABTE EN TRIBU 
- 12 h Espectacle de titelles de gran format "Las Cotton", a càrrec d'Anita Maravillas Teatro (País 

Basc): deixant enrere els perills del seu poble natal, la família Cotton es dirigeix a la ciutat a la 
recerca de noves oportunitats. Entre les lluminàries de la ciutat, la mare i les seves dues filles viuran 
noves aventures i perills desconeguts. Per a tots els públics (infants a partir de 5 anys) 

- A partir de les 13 h Vermut i dinar musical a càrrec d’Alterevents 
Gratuït, cal reserva prèvia a https://ateneu9b.net/programacions/dissabte-en-tribu-1677238484  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
SETMANA DE LA DONA - EN FAMÍLIA: "ROSA CARAMEL" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Una adaptació del conte “Rosa Caramel” de l’Adela Turin, per a explicar als més petits què és la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. Amb recursos com els titelles, jocs i cançons participatives, els infants 
entendran que no hi ha roses o blaus, sinó només nenes i nens que volen jugar. 
A càrrec de Raig de sol contes 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - TEATRE: "NO ES PAÍS PARA NEGRAS" 
19 h 
Places exhaurides. Podeu apuntar-vos a la llista d'espera presencialment, o al telèfon 93 420 66 51. 
Com és la vida d’algú que té la pell negra i ha viscut envoltada de blancs? Què se sent quan no et 
reconeixen com una persona “d’aquí” a causa del color de la teva pell, i quan viatges a l’Àfrica i t’adones 
que tampoc no pertanys a aquell territori? Una representació que analitza, amb humor i ironia, temes que 
van des del racisme fins a la sexualitat de les dones negres, passant per la identitat.  
Interpretada per Silvia Albert Sopale. Escrita per Carolina Torres Topaga 
Durada: 55 minuts. Edat recomanada: públic general. Espectacle en castellà 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
ESPAI DE SWING: "DONES AMB RITME" 
19 h 
En aquesta sessió ballarem amb una selecció de les millors veus femenines d’aquest gènere. 
Dinamitzada per Xavi Bernal 
Reserva prèvia al web http://ow.ly/pVtO50Ne5kf 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
FESTIVAL “DANSA METROPOLITANA” 
19 h 
El Centre Cívic dona la benvinguda al Dansa Metropolitana 2023, un festival que enguany arriba a la seva 
sisena edició posant en valor les confluències, la suma de cultures diverses. Sessió amb dues actuacions: 

- "Hem de parlar", de la cia. Vero Cendoya: una dona, un home i un adolescent formen el retrat de 
família. Un espectacle de carrer inclusiu de dansa-teatre, fruit de la llarga experiència de Vero 
Cendoya en el treball amb persones amb diversitat funcional (durada: 20 minuts) 

- "Young Blood", de la cia. Arnau Pérez: a través de la dansa contemporània influenciada pel 
llenguatge reivindicatiu de les danses urbanes, aquesta proposta de dansa en petit format amb tres 
ballarins és un clam de la potència renovadora de les noves generacions (durada: 13 minuts) 

Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/JppR50NecGM 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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Dilluns 13 
 
CERCLE DE DONES  
De 17.30 a 19 h 
Motivació i consciència. Parlem dels nostres triomfs personals. Espai d’expressió i reflexió grupal. 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
XERRADA-TALLER "DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES" 
17.30 h 
Què cal tenir present? Com redactar-lo? Com validar-lo? Diferents models. 
A càrrec de DMD (Dret a Morir Dignament) 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
Taller amb exercicis en què a través de l'humor i el riure passarem una bona estona. Riure és la millor 
teràpia per vèncer les nostres pors i angoixes. Riure ens millora l'estat d'ànim i millora el nostre benestar. 
A càrrec d'Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE AGROVALLBONA 
18 h 
Explicarem tots els detalls d’aquest nou projecte que vol transformar Vallbona fomentant-hi l’agroecologia, 
preservant-ne el patrimoni, millorant-ne la connectivitat i creant-hi nous habitatges i equipaments. 
Inscripció prèvia al web https://inscripcions.barcelona.cat/sessio-informativa-agrovallbona-ca/  
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
Dimarts 14 
 
VISITA GUIADA "CENTRE CULTURAL AERONÀUTIC" 
Matinal 
Recorrerem en autocar la zona propera a les pistes, la zona hangar, el servei de salvament i extinció 
d’incendis, torres de control... 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Organitza: Comissió Sortides 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SORTIDA CULTURAL AL MNAC 
Matinal 
Visita guiada a l’exposició “Dones havíeu de ser” 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
De 17 a 19 h 
Amb Isidro Vallés 
Organitza: Associació de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 

https://inscripcions.barcelona.cat/sessio-informativa-agrovallbona-ca/


DIA MUNDIAL D'ACCIÓ PELS RIUS 
De 17 a 19 h 
Sessió de formació per a públic docent, amb el Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de Nou Barris. Els 
parcs com a espais d’aprenentatge. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova 
Lloc de trobada: c. del Nil, 27 
 
2a JORNADA "PARLEM OBERTAMENT SOBRE SALUT MENTAL I GÈNERE" 
De 17 a 19 h 
Un micròfon, un sofà i una plaça oberta a visions, reflexions, experiències, idees, sentiments i pensaments 
sobre salut mental. Les places son nostres. La salut també! 

- 17 h Obertura amb batucada i presentació de les entitats organitzadores 
- 17.10 h Reflexions de salut, societat i gènere amb Toni Talarn, professor de psicopatologia de la UB 
- 17.25 h Els malestars de les dones i els seus estigmes amb Montse Plaza, psicòloga 
- 17.40 h Experiència de grup de dones de Nikosia amb Sheyla Salinas, Maria Prosperin i Marta 

Gallego, de Ràdio Nikosia 
- 17.55 h Micròfon obert 
- 18.05 h Teràpies del jo i sociologia: navegant per la culpa i el gènere amb Josep Mª Lozano Estella, 

psicòleg clínic/psicoanalista, psicoterapeuta i membre d'Homes Igualitaris 
- 18.20 h Sexualitat i salut mental amb Sílvia Pastells, psicòloga, sexòloga i professora de la UB 
- 18.35 h Caminant vers una relació de bon tracte amb Cristal Campillay, terapeuta ocupacional i 

responsable de cures de Calala 
- 18.50 h Micròfon obert i concert de cloenda amb Anna Barrufet 

Més informació: tel. 679 612 853, afb.cuidalavida@gmail.com  
Organitzen: Cuida la vida, Germanes Hospitalàries, AFEM Nou Barris, Matissos i SRC Pi i Molist 
Pl. Can Basté 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
PASSEJADA EXPLORATÒRIA PELS INTERIORS D'ILLA DE LA GUINEUETA 
17.30 h 
Participa en la proposta de reurbanització dels interiors d'illa delimitats per la rambla del Caçador, el carrer 
de la Guineueta, la Via Favència i els carrers del Castor i de la Gasela. 
Punt de trobada: rbla. del Caçador, 1 
 
TALLER DE CUINA "BANANA BREAD, CREMA DE XOCOLATA I BEGUDA DE COCO" 
18 h 
Farem un pa de pessic de plàtan, una crema de xocolata i avellanes, i una senzilla beguda a base de coco. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: whatsapp al 608 406 528, tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net   
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
CONFERÈNCIA "BRUIXES REALS I FANTÀSTIQUES" 
18.30 h 
Les bruixes eren les dones sàvies que retenien els coneixements de medicina natural occidental. A 
Catalunya se’n penjaren fins a un miler. Un feminicidi poc conegut i molt dramàtic, a partir del qual es 
començà a bastir un imaginari sobre les bruixes: figures grotesques obsedides amb segrestar criatures.  
A càrrec de Joan de Déu Prats Pijoan 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

mailto:casadelaiguadt8@gmail.com
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Dimecres 15 
 
TALLER D'AUTODEFENSA 
17 h 
En el marc del Dia Internacional de la Dona 
A càrrec del PIAD 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
MENJA'T LA PRIMAVERA. FEM SALUT: XERRADA "L'ALIMENTACIÓ SANA I SOSTENIBLE" 
17.30 h 
Xerrada adreçada a adults i taller per a infants. 
A càrrec de Joana Cunill, nutricionista del CAP Cotxeres 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca, per telèfon (93 408 06 67) o per mail (b.barcelona.vtl@diba.cat) 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
PRIMERES PASSES: "BALLMANETES. SONS... QUINS SONS? ANIMALS DEL PRAT" 
17.30 h 
Proposta sensorial, escènica i musical entorn dels sons dels animals del prat. 
A càrrec de Montserrat Dulcet 
Per a infants de 0 a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE HABITATGE 
18 h 
Amb informació sobre promocions i serveis relatius a temes d'habitatge, i com funciona el registre de 
sol·licitants. 
A càrrec de l’Institut Municipal de l’Habitatge 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
ELS VIATGES DE LA PARAULA: "EMOCIONS I SHAKESPEARE. CINC MONÒLEGS" 
18.30 h 
El txikung és una pràctica que té l’origen en la medicina tradicional xinesa i que reconeix set emocions que 
podem agrupar en cinc grups associats als òrgans següents: els pulmons (tristesa i melangia), els ronyons 
(por i terror), la melsa (preocupació), el cor (eufòria) i el fetge (ira). Per explicar cadascuna d’aquestes 
emocions, l'actriu s'ha basat en l’estudi de cinc grans personatges dramàtics de l’obra de William 
Shakespeare (Hamlet, Macbeth, Otel·lo, Julieta i Lear). Teatre i txikung, una proposta arriscada que no us 
deixarà indiferents. 
A càrrec d'Elena Codó 
Més informació: http://ow.ly/Lf3N50Negh1 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dijous 16 
 
CAFÈ-TERTÚLIA “LES DONES QUE ADMIRO” 
16 h 
Vine a fer el cafè al Ton i Guida, les veïnes de Roquetes i algunes dones del curs d'expressió artística del 
Centre Penitenciari Wad-Ras parlarem de les dones que admirem, arran de l'exposició que podeu visitar al 
Ton i Guida fins al 17 de març. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
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XERRADA-TALLER "ARTTERÀPIA" 
17 h 
Trobades d’expressió artística, un espai d’art per crear i compartir 
Cal inscripció prèvia 
Col·laboren: Fundació Artepaliativo i Àltima 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
CIUTAT CLÀSSICA 2023: CONCERT "QUINTET DE VENTS BOREAS" 
18 h 
Aquesta jove formació interpretarà obres de Joan Magrané, Jean Françaix i Paul Taffanel.  
Reserva prèvia al web http://ow.ly/Phrs50Neh3I 
Organitza: Barcelona Obertura 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
SETMANA DE LA DONA: CONFERÈNCIA GRÈCIA "LA GUERRA NO TÉ CARA DE DONA" 
19 h 
Els relats de guerra estan majoritàriament protagonitzats per homes. Les dones són invisibilitzades, i no 
sempre és fàcil saber els efectes directes que els múltiples conflictes bèl·lics al món grec van infligir sobre 
elles. Intentarem recuperar les seves vivències i mostrar com elles també foren protagonistes dels fets. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga i especialista en l’Àsia central hel·lenística 
Més informació i reserva prèvia: https://canverdaguer.com/conferencia-grecia-2/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER "FABRICACIÓ DE PRODUCTES D'HIGIENE ECOLÒGICS" 
19 h 
Porteu pots de vidre, ampolles i vaporitzadors per endur-vos mostres dels productes. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: Promosalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
"DONES DE LA HISTÒRIA, HISTÒRIES DE DONES" 
De l’11 al 31 de març. Inauguració el dissabte 11, a les 12 h 
En aquesta mostra fotogràfica, farem un breu recorregut històric per conèixer quines han estat les 
referents femenines que han inspirat les dones del nostre barri i en acabat brindarem per celebrar totes 
aquestes històries de vida. 
Coordina: Paula Lázaro 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
EXPOSICIÓ PERMANENT "FUNDES I COIXINS" 
A partir del 15 de març. Inauguració: dimarts 21 de març, a les 18 h 
Les dones vinculades a l’aula oberta de costura han dissenyat unes fundes i coixins per guarnir el Casal. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
"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 

http://ow.ly/Phrs50Neh3I
https://canverdaguer.com/conferencia-grecia-2/


"DONES SUPERVIVENTS" 
Fins al 30 de març 
Aquesta exposició és el resultat de la participació de dotze dones molt diverses, totes elles supervivents de 
violències masclistes, que ofereixen fotografies simbòliques de la seva fortalesa i resiliència, 
acompanyades d’un escrit personal en què manifesten eines i relats de recuperació i superació. 
A càrrec de l'associació Hèlia 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
"LES DONES DE CAN VERDAGUER" 
Fins 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" 
Fins 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 
 
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 
 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DEL CONCURS "PODER DE DONES" 
Fins al 31 de març 
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" 
Fins al 25 de març 
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" 
Fins 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" 
Fins 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 
 
“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 
 
"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 
 
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 
 
 
 
 

mailto:concursliteraridenoubarris@gmail.com
http://ow.ly/gjMq50MuU8R


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 
 
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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