
Activitats del 14 al 20 de juny 
NOU BARRIS
 
Festes Majors  
 
FESTA MAJOR DEL TURÓ DE LA PEIRA 
Del 14 al 23 de juny 
Festes holi i de l’escuma pels menuts, concerts de tota mena pel jovent, actes tan importants com l’estrena 
a la ciutat del cicle de cinema femení “Accions i resistències” i molt més. Tota la programació, aquí. 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 
Del 14 al 23 de juny 
La Festa Major de Can Peguera comença en paral·lel a la del Turó de la Peira, i també s’acaba amb una 
revetlla de Sant Joan. El que passarà entremig ho podeu consultar aquí.  
 
FESTA MAJOR DE LA GUINEUETA 
Fins al 16 de juny 
La graellada popular, la Nit de la Tapa o el correfoc final son alguns dels actes que la Guineueta es reserva 
per la traca final de la Festa Major. Per consultar tot el que us espera encara, cliqueu aquí. 
 
FESTA MAJOR DE ROQUETES 
Fins al 16 de juny 
Durant els tres darrers dies de Festa Major podreu viure activitats com la Nit de Pistes, una bona ració de 
concerts o la imprescindible Roquetes Fashion Wood and Food Week. Repasseu-los tots aquí. 
 
FESTA MAJOR DE TRINITAT NOVA 
Fins al 16 de juny 
Bons àpats, bona música, un supertobogan d’aigua i el correfoc i espectacle de foc final marcaran la recta 
final d’aquests 14 dies de Festa Major. El programa complet, aquí. 
 
Divendres 14 
 
EL CASAL ES MOSTRA 
A partir de les 17 h 
Mostra dels tallers i comissions del Casal de Barri Prosperitat. T'agradaria apuntar-te als nostres tallers i 
encara no t'has decidit per un? Vine a l'actuació dels tallers i en tindràs una mostra. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CLUB DE LECTURA I ESPAI DE LECTURA 
17.30 h 

- Club de lectura de còmic juvenil, a càrrec d’Alba Ginesta. Per a joves a partir de 12 anys 
- Espai de lectura, a càrrec de Rosa Ferrer 

Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CELEBREM EL FINAL DE CURS 
19 h 
Mostra dels tallers de ball i moviment del Centre Cívic. I a l’acabar: tothom a ballar! 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/arriba-la-festa-major-del-turo-de-la-peira_825699
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/festa-major-de-can-peguera-2_825672
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/festa-major-de-guineueta_823242
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/roquetes-de-festa-major_821491
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/la-trinitat-nova-celebra-la-40a-festa-major_818754


TEATRE: “TENORS” 
19 h 
La companyia Illuminati presenta una comèdia al voltant del món de la lírica. Gàrgares, farigola i bufandes 
a 35 graus a l'ombra. Passió exacerbada, melodies inoblidables, lirisme excels que desemboca en la raó de 
l’existència del tenor: el "pinyol", que el pot cobrir de glòria o enfonsar-lo en la misèria. 
Entrada gratuïta 
Teatre del Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
MASTER CLASS “DIBUIX DIGITAL” 
19 h 
Vols aprendre com funciona el color en digital? La Marisa Martínez, guanyadora de la passada edició del 
concurs de còmic i ambaixadora de Wacom, farà una introducció al funcionament i la utilitat de les tauletes 
gràfiques. Pots portar una tauleta (millor que un ordinador), o una llibreta i un bolígraf per no perdre’t res! 
A càrrec de Marisa Martínez 
Places limitades. Es recomana confirmació d’assistència presencialment o en línia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 15 
 
10a MOSTRA D’ENTITATS DE GENT GRAN DE NOU BARRIS 
De 10 a 13.30 h 
Amb exhibicions, tallers al carrer, mostra de treballs, punts d’informació... 
Pl. Virrei Amat 
 
JOC DE GRAN FORMAT “L’AIGUA A CASA” 
10 h 
Joc per saber l’aigua que gastem i quants dipòsits com els de la casa de l’aigua necessitem al Districte. 
Mesurarem l’aigua que guardaven els dipòsits i comptarem l’aigua que gastem a casa en una setmana.  
Activitat en el marc de la celebració del Centenari de la Casa de l’Aigua, 1919-2019 
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 
 
FESTA DE L’AGRICULTURA URBANA 

- 10.30 h Taller “Paleopintura amb pigments naturals” amb José Bocanegra (Can Valent) 
- 12 h Taller “Permacultura, les ciutats com a generador de fertilitat” amb S. Caballero (M. les Vinyes) 
- 14.30 h Dinar popular (paella de carn o vegetariana). Menú: 8 € 
- 17 h Concert a càrrec de Remolatxa 
- 18.30 h Concert a càrrec de Green Crow 
- A més, pintura del mural i tómbola ecologista 

Inscripció tallers: portamalhort@gmail.com (places limitades). Tiquets del dinar a l’hort o l’Ateneu la Bòbila 
Organitzen: horts comunitaris Porta’m a l’Hort i Can Valent, AVV Porta, Ateneu la Bòbila 
Porta’m a l’Hort, c. Piferrer, 122  
 
URBAN SKETCHING: “LA PLAÇA CARMEN LAFORET: REDESCOBRINT LA BIBLIOTECA VILAPICINA I LA 
TORRE LLOBETA” 
D’11 a 13 h 
Aprendrem a desenvolupar el nostre sentit de l’observació i descobrirem algunes bases essencials del 
dibuix urbà: perspectiva, contrast, llum, etc. Jugarem amb la llum de Barcelona els seus colors i formes. 
Cal portar: llapis o portamines, bolígraf i/o retoladors  negres que aguantin l’aigua, pinzell. 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. A càrrec de Raúl Cuenca 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
Punt de trobada: davant la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

mailto:casadelaigua@scea.cat
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FESTA POPULAR PEL CANVI DE NOM DE LA PL. HARRY WALKER 
13 h 
Com a producte de la lluita i reivindicació veïnal, finalment es canvia el nom a la plaça. Vine a la festa 
popular de celebració, amb la Txaranga de la Prospe i els capgrossos “la Prospe” i “el Pestaña” 
Organitza: Comissió del Centenari de la Prosperitat 
Pl. de les Treballadores i els Treballadors de la Harry Walker 
 
VERMUTSICAL 
13 h 
Actuació de Tumbaos, grup de mestissatge que barreja la rumba amb el reggae i fins i tot el swing 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Organitza: Associació Gent Gran Vallbona 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
FESTA DE LLIURAMENT DE PREMIS “20è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 

- De 17.30 h a 21 h Fira de Còmics i Fanzines d’autors i editorials locals: hi exposaran Amaníaco 
Ediciones, Flo Alai, Histeria Ekis, Meninos Imorais, Proezas fanzine, Tarot fanzine, Underbrain 
Books... (Jardins de Can Verdaguer) 

- De 18.15 a 19.30 h Caricatures per la Cara! Els caricaturistes professionals Jordio i Ernest Priego 
estan pel centre esperant dibuixar-te... troba’ls i emporta’t el teu retrat per la cara! (Jardins de C.V.) 

- De 18.15 a 19.30 h Còmic en Viu: en Joso i en Jodri, de l’Escola JOSO, estaran dibuixant en directe. 
Si vols conèixer els secrets d’un dibuixant professional, aquesta és la teva oportunitat! (Sala d’actes) 

- 19.45 h Lliurament de premis del 20è Concurs de Còmic de Nou Barris: per fi sabrem qui ha guanyat 
la 20a edició del Concurs de còmic de Nou Barris! Enguany ens acompanyarà la Marika Vila, 
il·lustradora i historietista (Sala d’actes) 

- 20.15 h Cloenda: per acabar bé la tarda, gaudirem d’un refrigeri a la terrassa del centre (primer pis) 
- A més, exposicions del taller de còmic, els treballs d’enguany i recull d’anys anteriors 

Més informació: https://www.facebook.com/events/2336644659745557/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
COL·LOQUI “PROSA I POESIA” 
17.30 h 
Trobada en què es recitaran escrits en forma de prosa i poesia de collita pròpia o d’altres autors, seguits 
d’un debat obert entre els assistents. 
A càrrec de La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI – FESTA D’ESTIU ‘19 
De 18 a 19.30 h 
Més informació dels jocs i tallers a http://ow.ly/rX2u50uxWbr 
Activitat gratuïta 
Escola Mercè Rodoreda, c. Vesuvi, 35 
 
FINAL DE CURS ESCOLA JUVENIL DE CIRC: ESPECTACLE “(A)CAMPI QUI PUGUI” 
18 h 
Qui s'havia d'imaginar que una simple acampada es podia convertir en una experiència per no oblidar? 
Prepareu els sacs de dormir, les lots i el repel·lent de mosquits! 
Preu: 6 €. Més informació: http://ow.ly/Ykvp50uDkwU 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 

https://www.facebook.com/events/2336644659745557/
http://ow.ly/rX2u50uxWbr
http://ow.ly/Ykvp50uDkwU


BLUES AL CASTELL 
De 19 a 21 h 
Jam Session a càrrec de l’Escola-Taller de Blues de Barcelona, en un entorn privilegiat 
Organitza: Ass. Capibola Blues 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
ESPAI DE SWING 
19 h 
Una sessió jam, amb música enllaunada, pels amants del lindy-hop. Aprèn i gaudeix, sol/a o en companyia! 
Dinamitzada pel professor de ball Xavier Bernal 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CAMINADA “CLÀSSICA D’ESTIU”: PASSEJADA PEL SILENCI 
20.30 h 
Recorregut de 8 quilòmetres, de dificultat moderada 
Cal portar: sopar, armilla reflectant, llanterna, calçat còmode, roba d’abric per si refresca i aigua 
Cal inscripció prèvia al correu arxiuhistoric@yahoo.es  
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Punt de trobada: metro L11 Can Cuiàs (sortida Circumval·lació)  
 
Diumenge 16 
 
TALLER DE FORJA ARTESANAL 
De 10 a 13.30 h 
Xerrada-taller d’iniciació a la forja artesanal. Reutilització del ferro per a la realització d’eines. 
Materials: ferro reciclat i carbó. Col·laboració per als materials: 10 € 
Imparteix: Jorge (artesà) 
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com  
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17 
 
FESTA FINAL DE CURS DEL CENTRO CULTURAL ANDALUZ Y ARTÍSTICO MANUEL DE FALLA 
D’11 a 14 h 
Pl. Major de Nou Barris 
 
BALL DE SANT JOAN 
De 16.30 a 19.30 h 
Amb música en directe 
Preu entrada: 2,5 € 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
FINAL DE CURS ESCOLA JUVENIL DE CIRC: ESPECTACLE “(A)CAMPI QUI PUGUI” 
18 h 
Qui s'havia d'imaginar que una simple acampada es podia convertir en una experiència per no oblidar? 
Prepareu els sacs de dormir, les lots i el repel·lent de mosquits! 
Preu: 6 €. Més informació: http://ow.ly/Ykvp50uDkwU 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CONCERT D’ESTIU “40 ANYS DE LA CORAL CANTICÒRUM” 
19 h 
Amb les corals Canticòrum, Ideal d’en Clavé, Santa Eulàlia i Voces Amigas 
Organitzen: Fundació Procat, Centre Cultural Els Propis, Coral Canticòrum 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 

mailto:arxiuhistoric@yahoo.es
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Dilluns 17 
 
CINEMA 
16.30 h 
Projecció d’una pel·lícula a determinar. Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
CINEFÒRUM 
17 h 
Projecció de la pel·lícula “Hysteria”, i debat posterior 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
VII JORNADA DE CUINA DEL MÓN 
De 18 a 20 h 
En el marc del dia internacional de la Gastronomia Sostenible, cuinem i mengem tapes gregues sostenibles!  
A càrrec de sObres Mestres 
Activitat gratuïta, places limitades. Reserva la teva al 677 40 81 54 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
ESPAI GENT GRAN 
18 h 
Espectacle “In vino veritas”, a càrrec de Merche Ochoa 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESPAI SALUT 
18 h 
Taller de Risoteràpia, amb Ramón Hermosín 
Inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
Dimarts 18 
 
XERRADA “COM ESTALVIAR A LES FACTURES ENERGÈTIQUES” 
17 h 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20 
 
TALLER DE LECTURA: GIMCANA LITERÀRIA 
19 h 
Per tancar el curs hem preparat una gimcana amb jocs, proves, enigmes i sorpresa final. Descobrireu 
autors i títols importants de la literatura infantil, i al final tindreu un bon grapat de recomanacions de 
lectures per a les vacances d’estiu. 
Adreçada a nens i nenes d’entre 8 i 10 anys 
Per a aquesta sessió cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimecres 19 
 
CAMPIONAT DE PETANCA AL PEDRAFORCA 
9 h 
Cal inscripció prèvia al Casal 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20 



FACC&COM: FIRA D’ART, CREACIÓ I CULTURA POPULAR COMUNITÀRIA  
- De 9.30 a 13 h Trobada de creació i art amb les escoles del barri, a càrrec d’Educarts (a Vallbona) 
- D’11 a 11.40 h Què puc fer jo? Acció de carrer, a prop del mercat ambulant que cada dimecres es 

realitza a Trinitat Nova. Espectacle a favor de l’acollida de persones refugiades. A càrrec d'Artixoc. 
- De 12 a 13.30 h Taller “Imaginem i dibuixem el barri”: aproximació al disseny 3D des de la recreació 

d’espais i edificis del barri. A càrrec de Colectic. Obert a tothom (Casal de Barri T.N. – SomLaPera) 
Organitza: Artibarri 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “L’ENTORN DEL CASTELL” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari on descobrirem la diversitat de paisatges que hi ha al voltant del castell, conèixer les espècies que 
hi habiten i adonar-nos de la influència humana en una de les franges de contacte entre el parc i la ciutat. 
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 
 
BIBLIOLAB: FESTIVAL MOSTRA DE KM. 0 
17 h 
A càrrec d’ArsGames i BitLab 
Per a joves de 6 a 18 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
FES-TE GRAN A VERDUN: CLOENDA 
De 17 a 19 h  
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 
 
LLIBRES A ESCENA: LA MARTINA I ELS HEROIS SALUDABLES 
18 h 
Espectacle de petit format amb titelles i música, per promoure els hàbits de vida saludable. 
A càrrec de Laia Forcadell 
Adreçat a nens i nenes de 3 a 6 anys 
Més informació: http://ow.ly/2iyC50uDoaw  
Organitzen: Ametller Origen i l´Hospital Sant Joan de Déu, amb la col·laboració d’Abacus 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
EL TEATRE SEGONS L’ACTRIU PADI PADILLA 
18.30 h 
Viatja al món del teatre a través dels ulls experts de l’actriu i pedagoga teatral Padi Padilla. 
Adreçat a joves i adults 
Biblioteca de Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
Dijous 20 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Passejada per la vessant solell dels voltants del Castell. Ens endinsarem en un recorregut agradable i 
coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua. 
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 
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FACC&COM: FIRA D’ART, CREACIÓ I CULTURA POPULAR COMUNITÀRIA  
- De 12 a 13.30 h Mapegem i parlem del barri. Taller-dinàmica de construcció col·lectiva on, a partir 

de models fabricats amb impressora 3D, situarem els principals espais del barri en un mapa, 
vinculant-los a emocions o records que ens suggereixen. A càrrec de Colectic. Obert a tothom 

- De 17 a 19 h Mural participatiu. Livepainting amb la col·laboració de diversos artistes a concretar. A 
càrrec de Difusor. Obert a tothom 

- De 17.30 a 18.30 h Presentació de 3 projectes educatius i d’acció comunitària en centres educatius:  
1) Joves de l’IETN toquen les pilotes: música amb pilotes de bàsquet a càrrec de Basket Beat.  
2) L’art mural: espai públic, espai de reflexió i empoderament juvenil: projecte NOVA de l’alumnat 
de l’IETN, a càrrec de Difusor. 
3) Projecte ZONA NORD -Feminisme, Fanzins i Art Mural– amb els/les joves de Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona, a càrrec de Difusor. 

- De 18.30 a 20.30 h Taula rodona: Quin és el rol de l’art comunitari i la creació cultural? Arts 
comunitàries vs arts aplicades. A càrrec de Dani Granados (Director de Cultura Viva de l’ICUB), 
Javier Rodrigo (Transductores / Artibarri), Eulàlia Conangla (Observatori de les Arts Escèniques 
Aplicades de l'Institut del Teatre) i Marissa Paituví (La Central del Circ). Presenta i modera: Carme 
Mayugo (Artibarri). Obert a tothom. 

- De 21 a 22.30 h Concert amb Los Eléctricos. Banda de rock barcelonina originària del barri de 
Trinitat Nova. Col·lecció de temes propis en què combinen el rock anglosaxó de guitarres i tots els 
seus derivats amb uns elaborats textos. Obert a tothom. 

Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
FESTA DEL COMERÇ AL TURÓ 
Els comerços faran promocions especials i se sortejaran regals entre les persones que realitzin alguna 
compra aquest dia. 

- 12.30 h Dansa Creativa (c. Cadí amb pg. de la Peira) 
- 17.15 h Teatre infantil (c. Cadí, 48) 
- 18.30 h Pintacares (c. Cadí, 48) 
- 19.30 h Espectacle de clausura. Concert de Gospel (c. Cadí amb c. Aneto) 

Organitza: Ass. Comerciants del Turó de la Peira 
 
CICLE DE XERRADES I TALLERS “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Coneixes el projecte Radars?”, a càrrec de Projecte Radars, de l’Institut Municipal de Serveis Socials 
Entrada gratuïta, es prega reservar trucant al 93 484 18 64 
Espai de Suport Nou Barris – Horta, pg. Valldaura, 206 
 
CELEBREM SANT JOAN 
18 h 
Música i gresca. També coca i cava 
Aportació solidària: 2 € 
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ELS DISHOWS DEL CASAL DE BARRI 
20.30 h 
El grup de teatre del Casal realitzarà una obra que s'endinsarà en el món de la improvisació, on el públic és 
qui decideix les trames, arguments, estils... Un joc on es dona pas a la imaginació i creativitat. Vine a gaudir 
amb nosaltres d'una hora de rialles. T'assegurem que tot és improvisat! 
A càrrec de les alumnes del taller Impro Prospe 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 



Exposicions 
 
“20è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
Del 15 de juny al 20 de juliol. Inauguració, activitats i lliurament de premis el 15 de juny, a partir de les 18 h 
L’exposició mostra els més de 100 treballs presentats en la 20a edició del Concurs de còmic de Nou Barris. 
El dia de la inauguració i del lliurament de premis es dinamitzaran activitats i tallers a càrrec de dibuixants, 
associacions i grups d’aficionats del còmic. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“NOU BARRIS M’AGRADA” 
Del 20 de juny al 25 de juliol. Presentació el 20 de juny a les 19 h, a càrrec de l’autora, Marga Sànchez Soler 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288 A 
 
EXPOSICIÓ DE MANUALITATS I BIJUTERIA 
Del 20 al 27 de juny 
Visites en horari del Casal 
Casal de Gent Gran Roquetes, pl. dels Titellaires, 1 
  
“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 
 
“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  
  
“PINTURES” 
Fins al 21 de juny 
A càrrec de Yolanda Martín 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
“MOSTRA COL·LECTIVA DE PINTURA” 
Fins al 22 de juny 
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 
 
“PROACTIVA OPEN ARMS” 
Fins 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 
 



“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 
 
“CAN BATLLÓ ALS ANYS 40. EN TEMPS DEL SR. MUÑOZ” 
Fins 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 
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 
 
“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 
 
“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 
 
 
 



“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 
 
“AIGUA VIVA” 
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 
 
“RETRATS” 
Fins 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 
 
“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 
 
Activitats periòdiques 
 
PINXU-PANXO 
Tots els dijous, de 19 a 22 h 
Ruta de tapes per Nou Barris. Tapa i beguda per 2,25 €. 
Consulteu els establiments participants i la tapa que ofereixen a: 
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/els-dijous-de-tapes-amb-la-pinxu-panxo_826350  

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/els-dijous-de-tapes-amb-la-pinxu-panxo_826350

	A càrrec de Marisa Martínez
	FESTA DE LLIURAMENT DE PREMIS “20è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS”
	- De 17.30 h a 21 h Fira de Còmics i Fanzines d’autors i editorials locals: hi exposaran Amaníaco Ediciones, Flo Alai, Histeria Ekis, Meninos Imorais, Proezas fanzine, Tarot fanzine, Underbrain Books... (Jardins de Can Verdaguer)
	- De 18.15 a 19.30 h Caricatures per la Cara! Els caricaturistes professionals Jordio i Ernest Priego estan pel centre esperant dibuixar-te... troba’ls i emporta’t el teu retrat per la cara! (Jardins de C.V.)
	- De 18.15 a 19.30 h Còmic en Viu: en Joso i en Jodri, de l’Escola JOSO, estaran dibuixant en directe. Si vols conèixer els secrets d’un dibuixant professional, aquesta és la teva oportunitat! (Sala d’actes)
	- 19.45 h Lliurament de premis del 20è Concurs de Còmic de Nou Barris: per fi sabrem qui ha guanyat la 20a edició del Concurs de còmic de Nou Barris! Enguany ens acompanyarà la Marika Vila, il lustradora i historietista (Sala d’actes)
	- 20.15 h Cloenda: per acabar bé la tarda, gaudirem d’un refrigeri a la terrassa del centre (primer pis)
	- A més, exposicions del taller de còmic, els treballs d’enguany i recull d’anys anteriors
	Més informació: https://www.facebook.com/events/2336644659745557/
	Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
	Trobada en què es recitaran escrits en forma de prosa i poesia de collita pròpia o d’altres autors, seguits d’un debat obert entre els assistents.
	A càrrec de La Logia de las Candelas
	Del 15 de juny al 20 de juliol. Inauguració, activitats i lliurament de premis el 15 de juny, a partir de les 18 h
	L’exposició mostra els més de 100 treballs presentats en la 20a edició del Concurs de còmic de Nou Barris. El dia de la inauguració i del lliurament de premis es dinamitzaran activitats i tallers a càrrec de dibuixants, associacions i grups d’aficiona...
	Fins al 29 de juny
	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

