
Activitats del 17 al 23 de març 
NOU BARRIS
 
Divendres 17 
 
TORRE BARÓ ÉS CUINA: TALLER OBERT “RECEPTA TRADICIONAL DE CUBA” 
10 h 
Des del grup Projecte Cistelles, una de les usuàries compartirà les seves arrels gastronòmiques amb 
receptes tradicionals de Cuba. 
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 
 
TALLER "PREVENCIÓ DE ROBATORIS I ESTAFES" 
De 10.30 a 12 h 
Les persones grans poden ser un col·lectiu altament vulnerable a estafes i abusos. En aquesta activitat, de 
la mà del cos de Mossos d'Esquadra es faciliten recomanacions i informació per a identificar escenaris en 
els quals es cometen delictes, així com mesures preventives per evitar-los. 
A càrrec del Servei de Teleassistència 
Inscripció prèvia: http://ow.ly/WYZP50NjQjI 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
CINEFÒRUM: "TODO SOBRE MI MADRE" 
17 h 
(Direcció: Pedro Almodóvar. Any 1999) Madrid. Manuela, una mare soltera, veu morir el seu fill el dia que 
aquest fa 17 anys, després de córrer per aconseguir l’autògraf de la seva actriu preferida, Huma Rojo. 
Destrossada, Manuela viatja a Barcelona buscant el pare del noi. 
Després de la pel·lícula comentarem i debatrem el que hem sentit i experimentat. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ESPECTACLE INFANTIL "I TU, DE QUIN COLOR ETS?" 
17.30 h 
Contes a partir de la lectura de "Los colores", de Nunila Lopez Salamero 
A càrrec de la llibreria Acció Perifèrica 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
EL GRAN CONCERT DE L'ANY: "LA RONDALLA DE CAN BASTÉ" I "UN XIC DE VEUS" 
18 h 
Tenim l’orgull de presentar a La Rondalla de Can Basté, dins de la seva gira “Los Rolling Bastons en acció”, i 
al grup emergent Un Xic de veus, que ens delitaran amb les seves cançons i melodies d’ara i de sempre. 
Us convidem a gaudir d’un moment inoblidable! 
Entrada lliure amb places limitades 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CABARET DE PARAULES 
18 h 
Amb motiu del dia mundial de la poesia, farem el primer Cabaret de paraules del Casal de Barri Verdun! Es 
tracta d’una tarda de micròfon obert per compartir el teu poema preferit. 
Inscripció prèvia presencial o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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TASTET PER APRENDRE ANGLÈS 
De 18.30 a 20.30 h 
Volem que aprenguis anglès d’una manera dinàmica i divertida. Vols treure’t el FIRST i necessites ajuda? 
T’agradaria viatjar a l’estranger però no t’atreveixes perquè no saps anglès? Vine a fer el tast i si t’agrada 
t’informarem del taller que programarem el proper trimestre. 
Preu: 2 euros. inscripcions al Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA "MARY WOLLSTONECRAFT" 
19 h 
L’autora que presentem tindrà un doble paper: clourà un cicle, el de la Querella de les Dones que ha 
ocupat quatre segles, i obrirà les portes a un altre, el naixement del pensament feminista. La seva obra és 
la prova de la fortalesa amb què s’iniciarà el que anomenem la primera onada del feminisme. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/conferencia-dones-i-filosofia-2/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
MICRO OBERT D'HUMOR "STAND-UP AL BARRI" 
19 h 
Aquesta setmana comptarem amb la presència de cinc dones humoristes: Evaaseques, María Oria, 
Elefantana, Arantxa Garcia i Inés Suárez. Coordina i presenta: Gely Balcázar. 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/ilKc50NjRlB        
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
MOSTRA DE RESIDÈNCIA: ESPECTACLE DE CIRC "CORCS" 
20 h 
CORCS és una distòpia. Un viatge oníric. Una realitat delirant. Un somni, més transcendental, que la realitat 
més desperta. Reflexiona sobre el moment socioambiental on ens trobem. Sobre les dualitats del ser i del 
seu entorn. Sobre la capacitat de canvi o metamorfosi dels individus, tant individualment com global. 
A càrrec de la cia. MuTa 
Preu: 4 euros 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/mostra-residencia-cia-muta-1676912438  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dissabte 18 
 
TALLER FAMILIAR “JO TAMBÉ FORMO PART D'AIXÒ” 
De 10 a 12 h 
Activitat que combina una dinàmica introductòria a l’entorn del castell i un itinerari de descoberta per 
adonar-se de l’impacte humà al Parc Natural i per entendre com es gestiona aquest espai natural.  
Per a infants de 10 a 12 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CICLE "TEMPORALS": TALLER "QUINES HERBES SILVESTRES HABITEN AL TEU BARRI?" 
10.30 h 
Taller per crear un herbari propi de les herbes silvestres del barri mitjançant fotografia, dibuix, aquarel·la i 
collage. Laia Noal ens introduirà al seu projecte expositiu "Jardins sota l’asfalt", farem un breu recorregut 
pel barri i de tornada, elaborarem l’herbari utilitzant diferents tècniques en les que l’artista ens guiarà. 
Es necessari portar un telèfon mòbil o una tablet i instal·lar l’aplicació gratuïta PlantNet.  
Més informació i inscripció prèvia: http://ow.ly/jaiJ50NjYPW 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA LUISA ALBA 
Luisa Alba va ser treballadora social i activista per a una societat igualitària, i va col·laborar amb Pare Manel 
al llarg dels anys, lluitant per la dignificació de la vida al barri de Verdun. Veïna de Sant Adrià del Besòs, 
recorria cada dia la línia 4 del metro per arribar a Via Júlia i treballar, incansablement, a les Roquetes.  

- 11 h Inauguració 
- 11.30 h Festa infantil i popular 

Organitzen: Fundació Pare Manel, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris, AVV Verdum. Col·labora: 
Districte de Nou Barris 
Pl. Luisa Alba (Via Favència, 244) 
 
CÀPSULA FAMILIAR "LLUM I FOSCOR" 
11 h 
Activitat familiar d’experimentació on tots els materials estan disposats per generar una atmosfera màgica. 
Els infants podran manipular diferents recursos com taules de llum, materials translúcid de colors, 
projectors o pintures brillants, les infants poden jugar a crear ombres o històries. 
Per a infants a partir de 4 anys 
Preu: 2 €. inscripcions al Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
FESTA DE CELEBRACIÓ "10 ANYS DE CAN VERDAGUER!" 
Estem de celebració perquè fem 10 anys! Hem organitzat una matinal d’activitats per a totes les edats: 

- 11.30 h Visita guiada per la masia, a càrrec de l’Arxiu Històric de Roquetes (cal inscripció prèvia a la 
recepció del centre, aforament limitat) 

- 11.30 h Activitats infantils 
- 11.30 h El Festejador, el podcast de Can Verdaguer en directe! 
- 12.45 h Vermut musical amb Canela’n’Drama 
- 14 h Dinar de germanor (reserva la teva cadira a la recepció del centre! Aforament limitat) 
- 15 h Bingo musical 

Servei de bar a càrrec de l'Associació Porta Cultural 
Més informació: https://canverdaguer.com/10-anys-de-can-verdaguer/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DE PART DELS ESPAIS INTERIORS DE CANYELLES 
12 h 
La reforma s’ha fet a la zona delimitada pels carrers d’Antonio Machado, Ignasi Agustí, Federico García 
Lorca i la ronda de la Guineueta Vella, i suposa una gran millora per a l’accessibilitat del barri. 
Amb l’animació de la Banda Simfònica de Roquetes-Nou Barris, i pica-pica per a les persones assistents. 
Parc infantil de Federico García Lorca / Antonio Machado (pl. Isabel de Villena) 
 
VERMUTSICAL: DJ MADREMONTE + LLIURAMENT DE CARRERS DE FESTA MAJOR 
13 h 
Organitza: comissió de Festa Major de Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
MOSTRA D'IMPRO I COMÈDIA 
17 h 
Fer improvisació es una de les maneres d'iniciar-se al món del teatre, i té unes regles i una manera de fer-
se molt concreta. Un improvisador és alhora actor, director i guionista, i tot això és el que ens mostraran 
els i les alumnes d'aquest taller. Els números tenen com a principal finalitat fer-nos-ho passar bé. 
A càrrec dels alumnes del taller dirigit per Ionai Ramírez 
Reserva prèvia: http://ow.ly/RQYz50NjZxS 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
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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 
 
COL·LOQUI "L’ORIGEN DE LES PSICOFONIES" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Projecció del reportatge de Jiménez del Oso sobre l’origen de les psicofonies i els missatges del més-enllà. 
A càrrec de La logia de las candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - CIRC: "SABATES VERMELLES" 
+18 h 
Adaptació del conte de H.C. Andersen que mescla teatre, dansa i circ. Descobrirem la història d’una nena 
pobra però lliure que un dia va a parar a una casa benestant. Així la nena creix deixant enrere la misèria en 
què vivia, però aviat veu com la comoditat i la seguretat tenen el preu d’un estricte control sobre allò que 
ha de ser i fer. L’alegria s’esvaeix, fins que un dia fuig per recuperar la seva vida arrelada, alegre i feliç. 
A càrrec de la cia. Sifó 
Durada: 50 minuts. Edat recomanada: públic familiar 
Entrada gratuïta. Més informació i reserva prèvia al web http://ow.ly/VaJS50NjZSQ 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL "TROBEM-NOS" - FESTIVAL BARNASANTS: CONCERT "HOMENAJE A LA 
TROVA CUBANA EN FEMENINO" 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Us convidem a un recorregut pel passat, present i futur de les veus autoritzades d’aquest gènere musical 
genuí de Cuba. Gaudirem d’aquest meravellós viatge ple de força i sensibilitat. 
A càrrec de Yadira Ferrer, acompanyada al piano per Roger Herrero 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 
 
ANIVERSARI "HERMANDAD ECUATORIANA" 
19 h 
Festa d’aniversari de l’associació equatoriana ‘Hermandad Ecuatoriana’, amb menjar, beguda, actuació 
d’una cantant i ball del país sud-americà. 
Preu: 5 euros 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CONCERT DE HARDCORE 
20 h 
Amb les actuacions de Nuestroctubre (Saragossa) i les bandes barcelonines Through the Lies i A Cuchillo! 
Preu: 5 euros 
Kasal de Joves Roquetes, c. Vidal i Guasch, 16 
 
CONCERT "EL GENERADOR": SEKTUM + BATÄXA 
22.30 h 
Concert de punk rock amb les actuacions de les bandes Sektum (Baix Llobregat) i Batäxa (Barcelona). 
Taquilla inversa 
Més informació: http://ow.ly/T9RN50Nkapj 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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Diumenge 19 
 
GALA JOVE DE CIRC 
18 h 
El col·lectiu de joves La Llauna de 9Barris organitza un any més la Gran Gala Jove de Circ. Infants i joves dels 
diversos projectes de formació i circ social de l’Ateneu i del territori prenen l’escenari en una jornada 
d’apoderament col·lectiu. Una oportunitat única de veure els futurs artistes de circ i de col·laborar amb les 
activitats de circ i lleure de l’Ateneu Popular 9 Barris. 
Preu: 6 euros 
Reserva prèvia al web https://ateneu9b.net/programacions/gala-jove-de-circ-1678123007  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 20 
 
PASSEJADA SALUDABLE "PARC DIAGONAL MAR" 
9.30 h 
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 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 21 
 
TALLER DE MÚSICA EN FAMÍLIA "CANÇONS MENUDES" 
11 h 
A càrrec de Gemma Baños 
Per a infants de 0 a 3 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
VISITA CULTURAL A LA TORRE BELLESGUARD 
11 h 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia telefònica, de dilluns a divendres 
Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
PERFORMANCE PEL DIA MUNDIAL DE L'AIGUA 
De 17 a 19 h 
Pintem un món sense aigua. L’aigua generadora d’art i composició musical. Una experiència artística, 
immersiva i efímera. 
A càrrec d’Ívida Cynara i l’Associació Aigua i Natura 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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RACÓ VERD: INICI DE LA PRIMAVERA 
17.30 h 
Planta la teva llavor per celebrar l’arribada de la primavera! 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE HABITATGE PÚBLIC 
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 
Institut Escola Antaviana, c. Nou Barris, 12 
 
Dimecres 22 
 
XERRADA "LA HISTÒRIA DE L'AUTODEFENSA FEMINISTA" 
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 
 
SAC DE RONDALLES: "L'OLLA MÀGICA" 
17.30 h 
Un dia, un nen no es volia menjar la sopa. Però llavors, el pare, d'una olla màgica en va treure contes 
sorprenents. 
A càrrec d'Albert Estengre 
Adreçat a nens i nenes a partir de 4 anys 
No cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER DE CUINA "KOFTA, MANDONGUILLES DE LLEGUMS" 
18 h 
Preparem mandonguilles de verdura i llegums, tradicionals de l’Índia i el Pakistan. 
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 
 
Dijous 23 
 
VISITA GUIADA "LES ENTRANYES DE LA CIUTAT" 
De 12 a 13.30 h 
Visita al dipòsit de regulació d’aigües pluvials. Són un element clau en la resiliència de les ciutats 
mediterrànies enfront del canvi climàtic.  
Activitat en col·laboració amb la XEAB (Xarxa d’Equipaments Ambientals de Barcelona) 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
SESSIÓ DE CINEMA 
17 h 
Organitza: Comissió Pantalla Oberta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
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TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
XERRADA "ALIMENTACIÓ I CICLE MENSTRUAL" 
18.30 h 
Xerrada per a persones menstruants que vulguin conèixer l’alimentació basada en les fases del cicle. 
Descobrirem com funcionen els nostres cossos i les hormones, i quins aliments son més adients per a cada 
moment. Comentarem receptes i com millorar els símptomes menstruals fent petits canvis en la dieta. 
A càrrec d’Andrea Ruiz (@mespapaia) 
Reserva prèvia a https://canverdaguer.com/xerrada-3/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA "LA BARCELONA LITERÀRIA EN CLAU FEMENINA" 
18.30 h 
Viatgem a través de les autores que han fet de Barcelona el seu camp d'acció, deixem-nos acompanyar pels 
personatges femenins que l'han transitat i també per les dones reals les intenses vides de les quals han 
estat plasmades en paper. 
A càrrec de Ma Àngels Cabré 
Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
"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 
 
EXPOSICIÓ PERMANENT "FUNDES I COIXINS" 
Des 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 
 
"DONES DE LA HISTÒRIA, HISTÒRIES DE DONES" 
Fins al 31 de març 
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 
 
"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 

https://canverdaguer.com/xerrada-3/


"LES DONES DE CAN VERDAGUER" 
Fins al 25 de març 
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 
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 
 
"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 
 
"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 
 
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 
 
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 
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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 


