Activitats del 7 al 13 de juny
NOU BARRIS
Festes Majors
FESTA MAJOR DE LA GUINEUETA
Del 7 al 16 de juny
El festival jove Simbiruta, amb la seva 25a edició i bandes tan potents com els veterans Kop en el seu
cartell, donarà el tret de sortida. Per consultar tot el que us espera després, cliqueu aquí.
FESTA MAJOR DE ROQUETES
De l’11 al 16 de juny
Una pancartada a la plaça Roquetes el divendres 7 inaugurarà de forma extraoficial les festes. Si voleu
conèixer les activitats dels 6 dies de festa posteriors, només cal que entreu aquí.
FESTA MAJOR DE CIUTAT MERIDIANA
Fins al 10 de juny
Entrem als dies forts de la Festa Major, amb activitats com la tarda infantil a la plaça Verda o el cinquè
Metal Fest a la Zona Esportiva de Ciutat Meridiana. Aquí hi trobareu el programa d’actes.
FESTA MAJOR DE TRINITAT NOVA
Fins 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 7
SETMANA DE FINAL DE CURS – TARDA DE TEATRE I MÚSICA
17 h
Amb l’obra “Médico en apuros”, a càrrec del grup de teatre Canela en Rama, i la Coral Vozes de gent gran.
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
CLUB DE MANGA INFANTIL
17.30 h
A càrrec d’Alba Ginesta
Per a infants a partir de 8 anys. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
JOCS & FRIENDS
De 17.30 a 19.30 h
Un munt de jocs de taula, estratègia i rol
Per a joves de 12 a 18 anys. Cal inscripció prèvia
Organitza: Ass. Lúdica La Cofradía
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
TALLER “GESTIONA L’ESTRÈS A TRAVÉS DE L’ALIMENTACIÓ!”
De 18 a 21 h
Aprèn a minimitzar alguns dels efectes negatius de l’estrès amb una alimentació saludable i regular.
Activitat gratuïta, places limitades. Reserva la teva al 677 40 81 54
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3

DIVENDRES AL TIG: SHOW D’IMPROVISACIÓ “IMPRUDENTES”
19 h
A càrrec del Grup Eclipse
Entrada gratuïta, aforament limitat
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6
Dissabte 8
FESTA “BAT A BAT”
De 10 a 19.30 h
Cloenda del projecte d’intercanvi d’experiències artístico-comunitàries de Bat a Bat. Jocs, gimcana H2O,
photolab, tallers (16-18 h) de teatre, grafitti, reporters i reporteres, cinefòrum (18.15 h) i obra de teatre
“Influències i confluències”, a càrrec dels joves del Forn de teatre Pa’tothom (19.30 h)
Activitats gratuïtes, adreçades a joves entre 14 i 17 anys. Cal inscripció prèvia al 677 40 81 54.
Activitat vinculada a la fira FACC&COM
A càrrec de les entitats Colectic, Forn de teatre Pa’tothom, Artixoc i Teleduca.
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
ITINERARI “ALS MARGES DE LA PROSPERITAT”
10.30 h
Descobrirem els orígens, el desenvolupament i l'actualitat del barri, tot fent volar la imaginació a través de
llegendes negres, històries de solidaritat, kinkisme i farra, sempre caminant pels marges de la Prosperitat.
Veniu amb calçat còmode, ulleres de sol i aigua a dojo!
Organitza: Grup d’Història de Nou Barris
Punt de trobada: pl. Nou Barris
TALLER DE COSMÈTICA NATURAL
11 h
Coneixes els beneficis de la cosmètica natural? Sabies que la pell actua com a barrera física a molts dels
agents contaminants de l’atmosfera? T´has preguntat on van els ingredients del sabó? La investigació
moderna ha provat que la pell absorbeix un 60% dels productes químics amb els quals entrem en contacte.
A càrrec d´Amparo Domens Ibáñez, de Yayinatura
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI – FESTA D’ESTIU ‘19
De 12 a 13.30 h
Més informació dels jocs i tallers a http://ow.ly/rX2u50uxWbr
Activitat gratuïta
Institut Escola Antaviana, c. Nou Barris, 12
BALL DE GENT GRAN
17 h
Ball amb música en directe
Organitza: Ass. Gent Gran Torre Baró
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
CONCERT DEL FESTIVAL “SIMFÒNIC”
18 h
9a edició d’aquest festival que consisteix en 100 concerts simultanis
A càrrec de l’alumnat d’:UT Centre d’Estudis Musicals, d’Horta-Guinardó
Entrada gratuïta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis

XERRADA “PERSONES REFUGIADES LGTBI”
18 h
Xerrada amb diferents persones que han demanat asil a Catalunya perquè al seu país d’origen son
perseguides, assassinades, empresonades, etc. per ser gais, lesbianes o transsexuals
En el marc dels actes pel Dia Contra l’LGTBI-fòbia
Organitza: Comissió Unitària 28 de Juny
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
FINAL DE CURS ESCOLA INFANTIL DE CIRC
18 h
L’alumnat de l’Escola Infantil de Circ de l’Ateneu mostra espectacles de creació pròpia on podrem veure els
aprenentatges de la cantera del circ: “El balcó de la vellesa”, a càrrec dels grups de petits i mitjans, i “No
ens fa por la por!”, a càrrec del grup de grans.
Més informació a http://ow.ly/c8Co50uxWgx
Preu: 6 €
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Diumenge 9
TALLER DE RAKÚ
De 10 a 14 h
Taller de ceràmica tradicional japonesa a l’aire lliure. Materials: bidons, ceràmica i cremador
Imparteix: Isabel Cuesta, ceramista de l’Ass. d’Artesans de Nou Barris
Col·laboració per als materials: 10 € si portes peça de ceràmica, 15 € si la fas al taller
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17
FINAL DE CURS ESCOLA INFANTIL DE CIRC
18 h
L’alumnat de l’Escola Infantil de Circ de l’Ateneu mostra espectacles de creació pròpia on podrem veure els
aprenentatges de la cantera del circ: “El balcó de la vellesa”, a càrrec dels grups de petits i mitjans, i “No
ens fa por la por!”, a càrrec del grup de grans.
Més informació a http://ow.ly/c8Co50uxWgx
Preu: 6 €
Ateneu Popular de Nou Barris, c. Portlligat, 11
Dimarts 11
TALLER RECERCA DE FEINA ”TENS ESTUDIS SUPERIORS I NO SAPS CAP ON TIRAR?”
De 12 a 14 h
En aquesta activitat t'explicarem com donar les primeres passes en el mercat laboral per titulats/des
superiors. Com establir els teus objectius, identificar els canals més idonis i, sobretot, com capitalitzar tota
la teva formació i competències en una marca personal que et diferenciï dels altres.
A càrrec d’Ari Vigueras
Adreçat a joves de 16 a 29 anys
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia a http://ow.ly/2tsq50uxWNO
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20
CINEMA
17 h
Pel·lícula “Asesinato en el Orient Express”
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20

XERRADA-TERTÚLIA “LES PORS DE LES PERSONES GRANS”
17.30 h
A càrrec de Concepció Poch, filòsofa i psicopedagoga
Activitat gratuïta. Inscripcions al Casal
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior)
A NOU BARRIS, CASTELLS!
De 19 a 22 h
Entrenament obert al carrer, amb la Colla Castellera Jove de Barcelona
Aquesta activitat es repetirà els dies 14, 18 i 21 de juny
Pl. Ángel Pestaña
CONFERÈNCIA “GRÈCIA. ALEXANDRE EL GRAN I L’IMPERI UNIVERSAL: UNA LECTURA DEL TERME
“CONCÒRDIA” DURANT EL FEIXISME”
19 h
Els estats moderns han fet un ús molt concret de la figura i el llegat del monarca macedoni, tot destacantne la joventut, el coratge o les conquestes. En l’Europa del totalitarisme se’n va fer una lectura centrada en
la superació del particularisme polític i en la seva política integradora sota l’eslògan de la ‘fusió de pobles’ i
la ‘concòrdia’. Una interpretació enverinada i esbiaixada dels autèntics plans d’Alexandre pel Pròxim Orient
A càrrec de César Sierra, doctor en Història i especialista en Història antiga de Grècia. Actualment és
professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Dimecres 12
CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG
De 10 a 14 h
Pl. Major de Nou Barris
QUIN SOROLL FA LA CIUTAT?
16 h
Vivim envoltats de sorolls, un tipus de contaminació que moltes vegades passa desapercebuda. Farem un
mapa de soroll amb els mòbils, per diferents zones del barri, i veurem quines són les més saludables.
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
FES-TE GRAN A VERDUN
De 17 a 19 h
“El dol”, a càrrec de Mémora
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
SESSIÓ D’ASSESSORAMENT DE REPARACIÓ
De 18 a 21 h
Espai d’ajuda i acompanyament a la reparació dels aparells, on ens podran assessorar de manera
individualitzada sobre el procés de reparació.
Cal portar la tauleta o mòbil a reparar
Activitat gratuïta
Cal inscripció prèvia, presencialment o a torrebaro@cczonanord.net
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5

MINIFERIA SIN ABRIL
18 h
Mostra de fi de curs dels tallers de Sevillanes del Centre Cívic. Una tarda per gaudir i ballar els ritmes del
sud. I festa final per ballar tots plegats.
Organitza: Associació Voluntaris de Torre Llobeta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
TALLER “MASSATGE INFANTIL”
18 h
A càrrec d’Elena Andrés
Per a infants de 6 mesos a 3 anys
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis
LA TIRA DE CONTES
18 h
Sessions de contes on rescatem històries amagades als prestatges de la sala infantil i que sovint passen
desapercebudes, i les descobrim per a tothom que vulgui venir a escoltar-les.
A càrrec de Montse Pozo i Isabel Resina
Per a nens i nenes a partir de 4 anys
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DIGUES UN DESIG”
19 h
Guanyadora del premi Sant Jordi el passat desembre, "Digues un desig" es mou entre dos plans geogràfics i
temporals: Barcelona i Cadaqués, i el present i el 2026, en una Catalunya que s’ha alliberat del patriarcat i
ja ha acabat la Sagrada Família. Un 'thriller' psicològic sobre les mentides i els enganys d'un escriptor.
Organitza: Òmnium Cultural
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
CENTENARI DE LA CASA DE L’AIGUA – CONCERT DE FLAMENC
20 h
El cantaor Juan Manuel Galeas presentarà el seu nou disc, “El Quinqué”
Entrada gratuïta
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
Dijous 13
RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA”
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h
Itinerari que discorre pel vessant d’obaga de Collserola. Us acompanyarem a descobrir i a gaudir del
paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i coneixerem com gestiona el parc algunes de les principals
amenaces que l’afecten: els incendis i les espècies invasores.
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
TALLER DE CUINA
10.30 h
Fes la teva coca de Sant Joan: crema, llardons, xocolata...
A càrrec de la Fundació Tres Turons
Inscripcions al Casal. Places limitades
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11

SESSIÓ PER EMPRESES “NOU DECRET HORARIS I LES SEVES IMPLICACIONS PER A LES PETITES EMPRESES”
16 h
L’objectiu és conèixer com afecta aquesta normativa a les petites empreses, com es poden controlar els
horaris dels treballadors/ores, quins sistemes es poden aplicar, quines solucions existeixen, així com tenir
referència d’algunes bones pràctiques.
A càrrec de Selb Group i Global Planning Solutions
Inscripcions a través de l’enllaç http://meetu.ps/e/GNW1N/Hxq1H/f
Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14
CICLE DE XERRADES I TALLERS “AULA MÉMORA”
De 17 a 18 h
“Prevenir els tràmits d’una defunció”, a càrrec de Núria Gilart, assessora personal
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206
TALLER “BARCELONA: RESIDU ZERO”
De 18 a 20.30 h
Taller dirigit de reparació de tauletes i mòbils. Ens dotaran de coneixement per poder reparar els nostres
propis aparells.
Cal portar la tauleta o mòbil a reparar
Cal inscripció prèvia, presencialment o a vallbona@cczonanord.net
Casal de Barri de Vallbona, c. Oristà, 8
SOTA EL MEU PARAIGUA. POESIES I ALTRES CONTES
18 h
Poesies i contes rimats. Viatjarem i jugarem, assaborint i aprenent a estimar la paraula.
A càrrec de Judith Navarro
Per a nens i nenes a partir de 4 anys.
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11
ESCOLA DE SALUT PER A TOTHOM – TALLER PER A DONES “SALUT I GÈNERE”
De 18 a 20 h
“Els processos naturals: menopausa i l’envelliment saludable”, amb Esperanza Aguilà, infermera
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)
CONFERÈNCIA “EGIPTE. L’INICI DE L’EGIPTOLOGIA. ELS GRANS EXPLORADORS DEL SEGLE XIX”
19 h
Amb la campanya de Napoleó, es va produir l’obertura d’Egipte als científics i l’arribada a aquelles terres
d’exploradors i investigadors. Uns, per aconseguir material i començar les col·leccions egípcies dels grans
museus occidentals; d’altres, per estudiar aquesta civilització misteriosa.
A càrrec de Núria Castellano i Solé, egiptòloga i membre de la Missió Arqueològica a Oxirrinc (Egipte)
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
XERRADA PROMOSALUT PROSPE: “COM TENIR CURA DELS NOSTRES PEUS”
19 h
Sabies que moltes malalties com la diabetis, l'artritis o els problemes circulatoris es manifesten en una
primera fase amb alteracions als peus? Et donarem consells que et permetran detectar i evitar problemes.
Amb Carles Espinosa, llicenciat en Podologia i professor de la UB, i Ester Abad, diplomada en Podologia
Col·labora: Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya
Casal de Barri de Prosperitat, pl. Ángel Pestaña

TALLER “DIBUIX DEL NATURAL” (MODEL MASCULÍ)
19 h
Taller de dibuix de model nu, en aquest cas, un model. Emporta’t material i paper i gaudeix d’un parell
d’hores de dibuix al natural amb exercicis de velocitat, amb música ambiental de fons.
A càrrec del Col·lectiu de dibuixants de còmic de Can Verdaguer
Observacions: activitat per a majors de 18 anys
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
Exposicions
“MOSTRA COL·LECTIVA DE PINTURA”
Del 7 al 22 de juny. Inauguració el divendres 7, a les 19 h
Aquesta exposició reflecteix l’evolució del treball realitzat als tallers de pintura, així com l’ànima de
cadascun dels autors i les autores que hi participen.
A càrrec dels participants del taller de pintura del Centre Cívic Torre Llobeta
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
“AIGUA VIVA”
Inauguració el 8 de juny a les 11 h, amb Jordi Sànchez i Arnaldo Gil, de l’Arxiu Històric Roquetes-Nou Barris
Rieres, torrents, aqüeductes, basses, fonts, pous i mines han definit i transformat el paisatge de Nou Barris.
En aquesta exposició podrem apreciar molts indrets del districte desconeguts o que ja no existeixen.
Organitzen: Arxiu Històric de Roquetes i Pla de Barris de Roquetes
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2
“PROACTIVA OPEN ARMS”
De l’11 al 27 de juny
Open Arms és una ONG sense ànim de lucre que té la principal missió de rescatar del mar a totes
aquelles persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.
Exposició cedida per ProActiva Open Arms
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6
“RETRATS”
Del 12 de juny al 6 de juliol
Retrats dels joves participants en la Jornada de Cloenda del projecte Bat a Bat.
Exposició vinculada a la fira FACC&COM
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“CAN BATLLÓ ALS ANYS 40. EN TEMPS DEL SR. MUÑOZ”
Del 12 al 28 de juny
Mostra entorn del procés comunitari a Can Batlló per a la construcció col·lectiva de l’espectacle “Can Batlló
als anys 40 – En Temps del Sr. Muñoz”. Material facilitat per l’entitat Artixoc.
Exposició vinculada a la fira FACC&COM
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3
“MOSTRA DEL TALLER DE CÒMIC DE CAN VERDAGUER”
Fins 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

“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
“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
“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
“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
“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
“TRANSCYBORGLLERA. HACKEJANT L’ARXIU DES D’UNA PERSPECTIVA TRANSFEMINISTA I QUEER”
Fins 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
“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
“ZOOMROQUETES”
Fins 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”
Fins 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”
Fins 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”
Fins 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, i Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5
“MEMORIAS EN RESISTENCIA”
Fins al 20 de juny
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
“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
“PINTURES”
Fins al 21 de juny
A càrrec de Yolanda Martín
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34

