
Activitats del 31 de maig al 6 de juny 
NOU BARRIS
 
Festes Majors  
 
FESTA MAJOR DE PROSPERITAT 
Fins al 2 de juny 
La Prosperitat gaudeix d’una de les festes majors de barri més veteranes del districte, amb 41 anys 
d’història al seu darrere i un programa d’activitats extens i molt original, que podeu consultar aquí.  
 
FESTA MAJOR DE CIUTAT MERIDIANA 
Del 2 al 10 de juny 
El diumenge es viuran els primers actes d’aquesta Festa Major, que es reprendrà després del 6 al 10 de 
juny. Aquí hi trobareu el seu programa, amb activitats com el Festival de Tapes o el cinquè Metal Fest. 
 
FESTA MAJOR DE TRINITAT NOVA 
Del 3 al 16 de juny 
El barri de Trinitat Nova arriba a la seva quarantena Festa Major, i per celebrar una xifra tan rodona, res 
millor que dues setmanes senceres de festa! Podeu consultar el programa d’aquests 14 dies aquí. 
 
Divendres 31 
 
BALL POPULAR 
De 16.30 a 19.30 h 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
FESTA DEL CIRC SOCIAL: ERRÀTIK FESTIVAL 
17.30 h 
Aquest any transformem la Festa del Circ Social en el nou Erràtik Festival, una gran festa on ens trobem els 
diferents projectes socioeducatius per infants, adolescents i joves que participen a l’espai de Franja Jove.  

- De 17.30 a 18.30 h Tallers de circ i altres 
- 18.40 h Mostra Jove 

Organitza: Ateneu Popular de Nou Barris 
Amfiteatre de Roquetes 
 
GIMCANA INFANTIL AL PASSEIG VALLDAURA 
17.30 h 
Cada grup haurà d’anar acompanyat d’una persona adulta. Hi haurà premi per als tres primers equips que 
completin la butlleta, i regal segur per a tots els inscrits 
Inscripció gratuïta el mateix dia a partir de les 17 h 
Organitza: Ass. Comerciants del Passeig Valldaura 
Punt de trobada i inscripcions: placeta dels Avis 
 
CLUB DE LECTURA 
17.30 h 
Còmic juvenil, a càrrec d’Alba Ginesta 
Per a joves a partir de 12 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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CINEFÒRUM: “CRITS DE LLIBERTAT” 
19 h 
Projecció del documental “Crits de llibertat” i posterior debat. Dirigit per Maria Khan i produït pel GAG, 
recull les vivències i reflexions de persones LGTBI que expliquen quin ambient i quines pràctiques de 
repressió política, mèdica i social es van dur a terme durant el franquisme. 
En el marc dels actes pel Dia Contra l’LGTBI-fòbia 
Organitza: Comissió Unitària 28 de Juny 
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ”FANZINE GRRRLS. THE DIY REVOLUTION IN FEMALE SELF-PUBLISHING” 
19 h 
Fer un fanzín és un acte de rebel·lia, i més encara si l’edita i l’autoprodueix una dona. El llibre és un recull 
del fenomen fanzín, que transcendeix la reivindicació feminista, el punk o el candent debat sobre si és 
obsolet el gènere, amb més d’una quinzena d’artistes contemporànies. El fanzín està més viu que mai! 
A càrrec de l’autora, Gemma Villegas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
DIVENDRES AMATEURS: TEATRE-COMÈDIA “SALA D’ESPERA” 
19 h 
La sala d’espera d’un consultori és el punt de trobada dels pacients, i tothom té una història per explicar... 
A càrrec del Grup de Teatre La Llanterna. Direcció i escenografia: Mercè Capdevila 
Entrada gratuïta. Recollida d’entrades a partir de les 18 h 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 1 
 
FESTA D’INAUGURACIÓ DEL CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL TURÓ DE LA PEIRA 

- De 10 a 13 h Sessions d’aiguagym i aiguaeròbic. Inflables i material lúdic aquàtic per als més petits. 
Jornada sobre la no violència a l’esport a càrrec del CFS Montsant 

- 13.30 h Acte oficial d’inauguració, amb representants municipals, veïnals i esportius 
- 14 h Dinar popular (fideuà) 
- De 18.30 a 20.30 h Presentació dels equips del CFS Montsant 

Durant tota la jornada, el centre podrà ser utilitzat per les persones usuàries abonades 
CEM Turó de la Peira, c. Sant Iscle, 50 
 
FIRA D’ARTESANIA 
De 10 a 21 h 
A càrrec d’Artesanes Unides de 9Barris 
Pl. Virrei Amat 
 
CAMINADES PER LA SOSTENIBILITAT: “L’AIGUA ENTRE LA CIUTAT I EL PARC” 
11 h 
Coneix les iniciatives de servei a la comunitat vinculades amb l’aigua i la natura a la Casa de l’Aigua de 
Trinitat Nova, la Biblioteca de Roquetes i la Font Vella de Canyelles. Activitat gratuïta 
En el marc de la Setmana de la Sostenibilitat, que s’organitza al voltant del Dia Mundial del Medi Ambient. 
Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o a l’enllaç http://ow.ly/ccXX50usIGe  
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Ball amb música en directe 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 

mailto:casadelaigua@scea.cat
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TORRELÚDICUS 8 
De 17 a 21 h 
Partides obertes de jocs de tauler i estratègia. Jocs de cartes i demostració de jocs de rol. 
Activitat oberta i gratuïta 
Més informació a http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/8180/torreldicus-8  
Organitza: Asociación Lúdica La Cofradía 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TEATRE: “EL PORTAL” 
17.30 h 
Comèdia amb un toc de terror, que succeeix en el portal d’una comunitat de veïns.  
A càrrec de la companyia Òrbita Teatre 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa. Espectacle en castellà 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE DE CINEMA “FICMA TOUR” 
18 h 
Selecció de documentals i curtmetratges del 25è Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient. 

- “The rights of nature” (Estats Units, 2018, 52 minuts, VOSE): les lleis convencionals semblen cada 
vegada més inadequades per abordar la degradació ambiental: comunitats, ciutats, regions i països 
d’arreu del món recorren a una nova estratègia legal coneguda com “els drets de la natura”. 

- “Guardián de tortugas” (Mèxic, 2018, 4 minuts, VO): Elías Moisés, un jove de 28 anys amb ceguesa, 
ha dedicat tretze anys de la seva vida a la cura i el rescat de les tortugues. 

Organitzen: WWF Barcelona, Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA) i Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
ESPECTACLE “EH MAN HÉ. LA MECÁNICA DEL ALMA” 
20 h 
Estrena a Barcelona d’aquesta mescla de teatre físic, dansa, mim i una història que ens parla de la 
superació d’un personatge, un titella, a través de la pregunta “què és allò que em mou?”. 
A càrrec de la cia. Zero en Conducta 
Preu: 10 euros. Més informació i entrades: http://ow.ly/KQv550usJ6R 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 2 
 
TALLER DE XAMPÚ SÒLID 
D’11 a 13.30 h 
Elaborarem xampú sòlid enriquit amb plantes aromàtiques i medicinals de l’hort. Dividit en dues sessions: 
“Procés bàsic d’elaboració” (2 de juny) i “Emulsionants naturals segons el tipus de cabell” (7 de juliol) 
Col·laboració per als materials: 10 € per sessió 
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com  
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17 
 
11a EDICIÓ “CINE THE WARRIOR” 
17.30 h 
Una manera alternativa de veure cinema de sèrie B (o Z), on la sala es converteix en una festa.  

- 17.30 h Curts i gags  
- A partir de 18 h Projecció de les pelis “Cy Warrior” (1989) i “Apocalipsis Voodoo” (2018) 

Organitza: Cine The Warrior. Més informació: http://cinethewarrior.blogspot.com.es 
Entrada gratuïta 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
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ESPECTACLE “EH MAN HÉ. LA MECÁNICA DEL ALMA” 
18 h 
Estrena a Barcelona d’aquesta mescla de teatre físic, dansa, mim i una història que ens parla de la 
superació d’un personatge, un titella, a través de la pregunta “què és allò que em mou?”. 
A càrrec de la cia. Zero en Conducta 
Preu: 10 euros. Més informació i entrades: http://ow.ly/KQv550usJ6R 
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 3 
 
EL MARIA CANALS PORTA CUA... 
De 9 a 19 h 
Col·locació d’un piano a la plaça. Durant el matí el podrà tocar qui vulgui, amb la presència d’un 
dinamitzador. A la tarda, concert dels nens becats de les escoles del barri que integren el projecte social. 
Organitzen: Concurs Maria Canals, Casal de Barri de Torre Baró, Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Eucaliptus 
 
XERRADA “COM MILLORAR LA CIRCULACIÓ DE LES CAMES” 
9.15 h 
A càrrec de Lola Carrion, fisioterapeuta i osteòpata 
Activitat gratuïta. Inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
ESPAI GENT GRAN 
18 h 
Taller de memòria, a càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TALLER “CUINEM SUSHI!” 
De 18 a 21 h 
Taller monogràfic de cuina oriental, per aprendre a fer aquesta especialitat del Japó 
Activitat gratuïta, places limitades. Reserva la teva al 677 40 81 54 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
Dimarts 4 
 
TERTÚLIA “LES PORS DE LES PERSONES GRANS. COM AFRONTAR-LES EL MILLOR POSSIBLE?” 
11 h 
Entre tots i totes intentarem trobar camins que ens ajudin a portar millor les nostres pors, i  a distingir les 
que (fins i tot) ens poden ser útils i les que directament ens perjudiquen. A càrrec d’Àgora Events 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SESSIÓ DE SUPORT PREINSCRIPCIÓ CFGS 
17 h 
Per a més informació i inscripcions contacteu amb el Punt infoJOVE Nou Barris (places limitades) 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 
 
TALLER DE RISOTERÀPIA 
17 h 
A càrrec del grup Mémora 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20 

http://ow.ly/KQv550usJ6R


SETMANA DEL MEDI AMBIENT – TALLER “DESMUNTANT LES FACTURES DE GAS I ELECTRICITAT” 
18 h 
En aquest taller es treballa cadascun dels conceptes que apareixen en la factura, coneixerem què és 
l’energia i què és la potència, sabrem què és el mercat regulat i el mercat lliure... Porta les teves factures!  
A càrrec de La Fàbrica del Sol 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PRIMERES PASSES: “FILOMENA” 
18 h 
Espectacle de titelles en què s’explica la història d’una petita ovella amb música de Mozart. 
A càrrec de Pengim Penjam Cia. 
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
VIATGES, ESPORTS I AVENTURA: SENDERISME PER L’ILLA DE LA REUNIÓ 
18.30 h 
L’illa de la Reunió, a 700 km a l’est de Madagascar i 200 km al sud-est de Maurici, és una de les illes més 
espectaculars de l’oceà Índic, amb paisatges agrestos i engorjats modelats per l’antiga activitat volcànica.  
A càrrec d’Anna Coll, muntanyenca 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CICLE “TREBALLAR A L’ESTIU”: TALLER “ENTÉN EL TEU CONTRACTE: DRETS I DEURES LABORALS, 
CONTRACTE I NÒMINES” 
De 19 a 20.30 h 
Per a joves de 16 a 35 anys 
Inscripcions a dinamitzacio@lesbasses.org 
Organitzen: Espai Jove Les Basses, Casal de Joves Guineueta, Casal de Joves Porta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “BARRIS EN DANSA 2019-2020” 
19 h 
Busquem persones interessades en participar, l’únic requisit és voler fer-ho i comprometre’s 
Més informació: iliacandansa@gmail.com 
Organitzen: Companyia de Dansa Iliacan, Pla de Barris, Dept. de Cultura de la Generalitat 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimecres 5 
 
FES-TE GRAN A VERDUN 
De 17 a 19 h  
“Primers auxilis”, a càrrec de CAP Rio de Janeiro 
Més informació: info@pcverdum.org o presencialment al Pla Comunitari de Verdum  
Organitza: Taula Comunitària de Gent Gran “Ser gran a Verdum”, en el marc del Pla Comunitari de Verdum 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
SETMANA DE FINAL DE CURS – EXHIBICIÓ DE TALLERS 
17 h 
Ball, activitats físiques i música 
Organitza: Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta 
Pl. Carmen Laforet 
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TALLER D’OMBRES XINESES AMB MATERIAL RECICLAT 
17.30 h 
Taller de creació de plantilles i investigació on els infants crearan els seus propis personatges i participaran 
en l’espectacle d’ombres comunitari.  
Activitat infantil 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
SETMANA DEL MEDI AMBIENT – TALLER “PLANTES ARTIFICIALS AMB MATERIAL RECICLAT” 
18 h 
Crea la teva planta artificial amb diferents materials reciclats, i si t’oblides de regar-la... estarà sempre 
perfecta! Decora la teva llar o balcó amb aquestes noves espècies fetes amb materials reciclats. 
A càrrec d’Hache Creativa 
Cal portar material per reciclar: un test de plàstic o ceràmica 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER DE REPARACIÓ DE TAULETES I MÒBILS “BARCELONA: RESIDU ZERO” 
18 h 
Taller dirigit de reparació de tauletes i mòbils. Coneixements per poder reparar els nostres propis aparells. 
Cal portar la tauleta o mòbil a reparar, i fer la inscripció prèvia contactant amb el Casal.  
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
TALLER DE COSMÈTICA NATURAL: CREMA HIDRATANT I PROTECTOR SOLAR 
18 h 
Aprèn a preparar els teus cosmètics 100% naturals... i emporta-te’n una mostra a casa! 
A càrrec de Mercè Serra 
Adreçat a joves i adults. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca de Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
Dijous 6 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari guiat pels voltants del castell que, mitjançant una aplicació digital pròpia, permet adquirir 
coneixements sobre medi ambient i sostenibilitat d’una manera divertida i original.  
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o per Whatsapp al 664 04 40 79 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CICLE DE XERRADES I TALLERS “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Tècniques per controlar l’estrès”, a càrrec de Mònica Civit, infermera i naturòpata 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
ESCOLA DE SALUT PER A TOTHOM – TALLER PER A DONES “SALUT I GÈNERE” 
De 18 a 20 h 
“Embaràs, part i postpart”, amb Montse Catalan, metgessa 
Inscripcions: CAP Guineueta, comunitariaguineueta.bcn.ics@gencat.cat  o 675 21 39 96 
Impulsen: AVVs Guineueta i Canyelles, Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública 
Espai Salut Guineueta, pg. Valldaura, 135 (al costat del CAP Guineueta) 
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT – TALLER “SEMBRA NATURA. L’HORT AL TEST” 
18 h 
Es mostrarà com sembrar productes d’hort als testos del balcó, en aquest cas dues varietats de mongetera. 
També s’aportaran idees per enverdir els balcons i aprendrem coses sobre l’agricultura urbana ecològica. 
A càrrec de La Fàbrica del Sol 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEATRE: “EL INSPECTOR” 
18 h 
En un petit poble reben una visita que canviarà la rutina de tothom... 
A càrrec del Grup de Teatre Pandora. Direcció: Ramón Pros 
Aportació solidària: 2 €. Recollida d’entrades a partir de les 17 h 
Espectacle en castellà 
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CICLE “TREBALLAR A L’ESTIU”: TALLER “PRACTICA LA TEVA ENTREVISTA DE FEINA: SIMULACIÓ 
D’ENTREVISTES DE FEINA” 
De 19 a 20.30 h 
Per a joves de 16 a 35 anys 
Inscripcions a dinamitzacio@lesbasses.org 
Organitzen: Espai Jove Les Basses, Casal de Joves Guineueta, Casal de Joves Porta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA “GENDERNAUT. QUEERING THE SOFTWARE” 
19 h 
Gendernaut és un terme anglès que podríem traduir com a navegant del gènere, i que dona nom a un 
projecte polític-artístic on hackejarem l'arxiu mitjançant la programació d'un software de codi obert que 
permetrà la creació col·lectiva d'arxius a través d'una experiència multimèdia i interactiva online. 
A càrrec de Diego Marchante, activista transfeminista i docent a la facultat de Belles Arts de la UB 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“TRANSCYBORGLLERA. HACKEJANT L’ARXIU DES D’UNA PERSPECTIVA TRANSFEMINISTA I QUEER” 
Del 31 de maig al 29 de juny 
Transcyborgllera és un arxiu polític-artístic transfeminista dels moviments socials i pràctiques artístiques 
que han abordat les qüestions de gènere en el context espanyol des d’una perspectiva transfeminista i 
queer, i vol ser també un estudi sobre les masculinitats transgressores en el nostre context. 
A càrrec de Diego Marchante, Genderhacker, activista transfeminista i docent de la UB 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
  
“MOSTRA DEL TALLER DE CÒMIC DE CAN VERDAGUER” 
De l’1 al 29 de juny. Inauguració el divendres 7 de juny, a les 19 h 
Aquest cop, els i les alumnes exposaran diversos treballs amb el medi ambient com a temàtica central.  
A càrrec de l’alumnat del taller de còmic de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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“ZOOMROQUETES” 
Del 3 al 28 de juny 
El Centre Ton i Guida organitza una exposició amb les fotografies participants del concurs 
ZOOMROQUETES, on els visitants podran votar el Premi Popular a la millor fotografia 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“SETZE BARRIS, MIL CIUTATS” 
Del 3 al 29 de juny 
Fotografies del barri de Trinitat Nova, del fotògraf Xavier Ribas, en el marc del projecte de Pla de Barris de 
Barcelona “Setze barris, mil ciutats”. 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
“EL TEU BARRI ÉS CASA TEVA, MANTINGUES-LO NET” 
Del 4 al 20 de juny 
Nova campanya de civisme a Ciutat Meridiana, per conscienciar la població sobre la cura de l’entorn i 
incidir en el fet de deixar les escombraries als seus punts de recollida per millorar la qualitat de vida. 
Organitzada per veïns i veïnes, Pla de Desenvolupament Comunitari i Servei de Suport a les Comunitats 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14  
  
“SETZE BARRIS, MIL CIUTATS” 
Del 5 al 30 de juny 
Fotografies de la Zona Nord, del fotògraf Edu Ponces, en el marc del projecte de Pla de Barris de Barcelona 
“Setze barris, mil ciutats”. 
Organitzen: Pla de Barris i Centre Cívic Zona Nord 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“MEMORIAS EN RESISTENCIA” 
Del 6 al 20 de juny. Inauguració: dijous 6 de juny a les 20 h  
Exposició sobre persones refugiades LGTBI. Vine i endinsa’t en històries plenes de vida i lluita per arribar a 
una ciutat d’acollida com Barcelona.  
A càrrec d’Aitor Fernández 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
  
“MEMORY BOOKS” 
Fins al 31 de maig 
Un llibre de memòria és un àlbum familiar format per fotos, dibuixos i informació personal, com els que 
deixen les ugandeses amb VIH que, fa 20 anys, van decidir lluitar contra la malaltia i el desarrelament. 
A càrrec de David Rengel i Álvaro Laiz, amb AnHua ONG 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
“PAPERS DE CIRC” 
Fins al 31 de maig 
Aquesta exposició produïda pel Professor Karoli (Ramon Muñoz Farreny), és el llegat de moltes vides 
plenes d’il·lusió i d’entusiasme pel circ. Està pensada com una distracció visual però és també un intent 
d’aprofundir en l’univers circense. Premi Zirkolika al Millor Projecte de Circ de Catalunya 2018.  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
  
“ARTISTES DEL TIG” 
Fins al 31 de maig 
Una mostra de les activitats artístiques que fan els Grups i Entitats del Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 



“CONSERVAR I RESTAURAR ART” 
Fins al 2 de juny 
Exposició de peces d'art de l’Escola de Restauració de la Trinitat Nova  
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
“ESTUDIO SOBRE LA MONARQUÍA” 
Fins al 20 de juliol 
Un treball de llarg recorregut on s’aborda d’una manera lliure el període entre la mort del dictador 
Francisco Franco i la pujada al tron de Juan Carlos I, a partir de fets històrics, símbols o anècdotes personals 
que l’autora desenvolupa de manera independent, des d’una mirada crítica però també lúdica. 
A càrrec de Marta Pareja. Projecte becat a la 15a edició del Fòrum Fotogràfic Can Basté (2018) 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“CUERPOS DE LEWY” 
Fins al 20 de juliol 
“Mi madre y mi hija nacieron el mismo día. Cuando mi hija tenía tres meses le diagnosticaron a mi madre 
Cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativa que provoca demencia grave hasta morir. Se produce por 
la presencia de unas lesiones redondas de sustancia negra que afecta a las conexiones neuronales.”  
A càrrec d’Alejandra Morales. Dins el festival de fotografia analògica “Revela’t OFF” de Vilassar de Dalt 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“AIGUA KM ZERO / BCN” 
Exposició permanent, visitable els diumenges de 10 a 14 h 
Es vol fer aflorar els lligams essencials i avui menystinguts de l’aigua amb el territori, com un pas en la 
recuperació de la memòria d’una llarga tradició de gestió dels recursos hídrics locals. 
A càrrec del Museu d’Història de Barcelona 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
“ELS GRANS DIBUIXANTS DE TBO” 
Fins al 8 de juny  
En aquesta exposició, que forma part de l’arxiu del Museu del Còmic i de la Il·lustració de Catalunya, es 
podran veure reproduccions de l’obra de grans dibuixants com ara Coll, Benejam, Tínez, Muntayola, 
Moreno, Nit, Salvador Mestres, Urda, Serra Massana… 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94  
 
“ON VAN ELS RESIDUS?” 
Fins al 10 de juny 
La mostra ofereix informació, mitjançant mecanismes i jocs interactius, diagrames, textos, vídeos i objectes 
tridimensionals diversos, sobre on van a parar els residus que es generen, a quins processos de 
transformació se sotmeten i en quin material o producte reciclat es converteixen, si és que poden. 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
“CARES DE CINE” 
Fins al 8 de juny 
Els il·lustradors caricaturistes Ernesto Priego i Jordi Minguell retraten els rostres més famosos del setè art, 
plasmant-los amb diferents tècniques tradicionals.  
A càrrec de Jordi Minguell i Ernest Priego 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
  
 
 
 



“RETALLS” 
Fins al 13 de juny 
Fotografies originals procedents de diferents exposicions i fons de l’entitat. Emprendrem un viatge en el 
temps, des dels anys 60 a finals del segle passat, on els protagonistes son els veïns i els espais canviants.  
A càrrec de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A  
 
“NOU BARRIS: L’ABANS I EL DESPRÉS” 
Fins al 7 de juny 
Exposició fotogràfica on viatjarem al passat amb un recull d’imatges antigues de Nou Barris, acompanyades 
de fotos actuals. Una bona manera de recordar i aprendre, per tornar al present i veure com és ara. 
A càrrec de José Mª Medina, soci de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“PINTURES” 
Fins al 21 de juny 
A càrrec de Yolanda Martín 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 


	Fer un fanzín és un acte de rebel lia, i més encara si l’edita i l’autoprodueix una dona. El llibre és un recull del fenomen fanzín, que transcendeix la reivindicació feminista, el punk o el candent debat sobre si és obsolet el gènere, amb més d’una q...
	A càrrec de l’autora, Gemma Villegas
	17.30 h
	Comèdia amb un toc de terror, que succeeix en el portal d’una comunitat de veïns.
	A càrrec de la companyia Òrbita Teatre
	En aquest taller es treballa cadascun dels conceptes que apareixen en la factura, coneixerem què és l’energia i què és la potència, sabrem què és el mercat regulat i el mercat lliure... Porta les teves factures!
	A càrrec de La Fàbrica del Sol
	Crea la teva planta artificial amb diferents materials reciclats, i si t’oblides de regar-la... estarà sempre perfecta! Decora la teva llar o balcó amb aquestes noves espècies fetes amb materials reciclats.
	A càrrec d’Hache Creativa
	Es mostrarà com sembrar productes d’hort als testos del balcó, en aquest cas dues varietats de mongetera. També s’aportaran idees per enverdir els balcons i aprendrem coses sobre l’agricultura urbana ecològica.
	A càrrec de La Fàbrica del Sol
	De l’1 al 29 de juny. Inauguració el divendres 7 de juny, a les 19 h
	Aquest cop, els i les alumnes exposaran diversos treballs amb el medi ambient com a temàtica central.
	A càrrec de l’alumnat del taller de còmic de Can Verdaguer

