
Activitats del 28 de juny al 4 de juliol 
NOU BARRIS
 
Festes Majors  
 
FESTA MAJOR DE TORRE BARÓ 
Fins al 30 de juny  
A Torre Baró li queden molts grans moments per viure en aquests darrers tres dies de celebració: la 
batucada, els jocs d’aigua, els concerts de la Nit Jove... Repassa’ls tots aquí.  
 
Divendres 28 
 
JORNADA SOCIOCULTURAL 
Tot el dia 
Demostracions dels nostres grups d'envelliment actiu i moviment, simultània d’escacs, música i cant en 
directe, demostracions dels nostres grups de ball i més. No t’ho perdis! 
Activitat gratuïta 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
OCUPA’T BCN: COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I GASTRONOMIA A LA ZONA NORD 
De 10.30 a 13 h 
Presentació de la segona edició del projecte. Amb col·loquis, videopresentacions dels participants, sessió 
d’speed networking, i unes tapes increïbles, fetes pels i les participants d'Ocupa'tBCN 2019! 
Més informació a http://ocupatbcn.elparlante.es. Contacte: leticia@elparlante.es, 686 797 397  
Dinamitza: El Parlante. Col·laboren: Pla Comunitari Zona Nord, Salesians PES Cruïlla, Fundació Jovent, El 68 
Bar Gastronómico. Amb el suport de Barcelona Activa i Pla de Barris Zona Nord  
Restaurant Cruïlla al Punt, av. Escolapi Càncer, 4 
 
FACC&COM: FIRA D’ART, CULTURA, CREACIÓ I COMUNITAT 

- De 16.30 a 19.30 h Fent tele! Dinamització per preparar un plató participatiu de televisió a càrrec 
de La Veïnal TV, amb la col·laboració de joves de l’IES Trinitat Nova i l’IES Barri Besòs, i la 
participació d’entitats del barri. Obert a tothom. 

- De 18.15 a 18.45 h Moure’ns, contar i cantar. El procés que ha desenvolupat Lo Relacional és un 
treball comunitari i artístic del programa Interfícies de Roquetes. Es farà una mostra del procés de 
treball i del vídeo desenvolupat. A càrrec de Transductores i Lo Relacional. Obert a tothom. 

Organitza: Artibarri 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
ESPECTACLE FAMILIAR “DATE UNA HUERTA” 
18 h 
Una creació cultivada i recolectada de manera sana i saludable. Un dels seus objectius és conscienciar 
sobre el que és ecològic i el que és transgènic, tot emmarcat en un espectacle fresc i natural 
A càrrec de Rufi 
Organitza: Raconet de la Prospe 
Pl. Ángel Pestaña 
 
CONCERT D’HAVANERES 
18.30 h 
Amb el grup “Els amics de Collserola”. En acabar hi haurà coca i cava per a tots els assistents 
Centre Cultural Els Propis, Via Júlia, 201-203 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/festa-major-de-torre-baro-3_829806
http://ocupatbcn.elparlante.es/
mailto:leticia@elparlante.es


CONCERT DE SOLISTES DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA “VOZES” 
19 h 
Recital de set joves solistes (flauta, violoncel, violins i contrabaix), acompanyats al piano per la professora 
de la Càtedra de Musica de Cambra de Vozes 
En el marc de la celebració del Centenari de la Casa de l’Aigua 1919-2019 i de la fira FACC&COM 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “ESTUDIO SOBRE LA MONARQUÍA” 
19 h 
Es convidarà als participants a un diàleg obert entorn a un tema gens fàcil com és la monarquía amb la 
voluntat de compartir idees però també de riure i fer del joc i l’humor un espai de trobada. 
Projecte becat al 15è Fòrum fotogràfic Can Basté. Més informació a http://ow.ly/clO550uOjNs  
A càrrec de l’autora de l’exposició, Marta Pareja 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TEATRE: “TONTÁNIC” 
19 h 
Una comèdia plena de personatges extravagants, ambientada a bord d’un particular creuer 
A càrrec de la cia. OTNI 
Taquilla inversa 
Espectacle en castellà 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CICLE “MÚSICS PER LA MEDITERRÀNIA”: HIP-HOP CONTRA EL RACISME I LA XENOFÒBIA 
22 h 
De la mà dels col·lectius de rapers EIHHU BCN (Escuela Internacional del HipHop Urbano BCN) i Casa Àfrica 
de Poblenou, obrim el Cicle de Músics per la Mediterrània amb un concert de HipHop amb micro lliure 
improvisant contra el racisme i la xenofòbia.    
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONCERT 
22.30 h 
Amb les actuacions de Protorritmos i Dj Paunlao 
Organitza: La Cuarta 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
CONCERT “SIFONES” 
23 h 
Mescla de rock simfònic, pop i grunge 
Preu de l’entrada: 2 euros 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 29 
 
FESTA DE LA NATURA 
11 h 
Activitats pels nens i nenes del barri: cens d’arbres i arbusts, explicació dels animals que vivien en aquests 
indrets, tala d’espècies invasores i recollida d’escombraries als jardins, jocs i tallers pels més joves i pels 
pares, esmorzar-dinar gratis pels joves assistents i participants 
Organitzen: Grup de Defensa del Medi Ambient Moguera, Mercat de Ciutat Meridiana, Heavys de la Meri 
Mercat de Ciutat Meridiana, c. Costabona, 4 

http://ow.ly/clO550uOjNs


CONCERT DEL GRUP DE CORDES DE L’ORQUESTRA BEETHOVEN DE “VOZES” 
12 h 
S'interpretaran obres de diferents estils: clàssic, romàntic i barroc, amb especial èmfasi en les danses de la 
Música Aquàtica de Haendel i alguns temes del famós vals El Danubi blau 
A càrrec de Vozes – Associació de músics per la Pau i la Integració 
En el marc de la celebració del Centenari de la Casa de l’Aigua 1919-2019 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
FACC&COM: FIRA D’ART, CULTURA, CREACIÓ I COMUNITAT 

- De 12 a 13.30 h SuperPoders. En aquesta activitat jugarem amb l’imaginari dels herois i les heroïnes 
per donar cabuda a que els superpoders i les proeses puguin trobarse en històries i realitats de la 
vida quotidiana, de persones anònimes o nostres. Activitat artística educativa per a públic familiar. 
Reserva prèvia amb nom i edat dels i les participants al telèfon de contacte 677 40 81 54. Infants a 
partir de 4 anys. A càrrec d’Experimentem amb l’ART. 

- De 13 a 16 h Vermut musical. Show musical del Bar del Casal SAGI. Sabor de Barrio amb 
rumba. Menjar popular. Obert a tothom. 

- De 16 a 20 h Fent tele! Plató participatiu de televisió en directe a càrrec de La Veïnal TV, amb la 
col·laboració de joves de l’IES Trinitat Nova i l’IES Barri Besòs, i la participació d’entitats del barri. 
Obert a tothom. 

- De 16 a 00.30 h Fusión urbana. Gran trobada Dragones del FreeStyle, competició internacional de 
rap i improvisació. Tallers de graffiti, rimes, beat box i més. A càrrec de 4 Elementos Hip-Hop i amb 
la participació del Club de la Escucha. Obert a tothom. 

Organitza: Artibarri 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
VERMUTSICAL 
13 h 
Actuació de Sergi Blanch: amb el seu nou projecte en català fusiona les seves influències més folk-blues-
acústiques americanes, però alhora es banya en les aigües sonores més mediterrànies 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
De 18 a 19.30 h 
Activitat de dinamització “Vine a practicar DAPO al pati!” 
Col·laboren: CANB, Ateneu Popular Nou Barris 
Institut Barcelona Congrés, c. Baró d’Esponellà, 1-15 
 
PROJECCIÓ “SOFIA, COPENHAGEN I ATENES” 
18 h  
Tres petites escapades hivernals a tres indrets tan diversos com Sofia, Copenhaguen i Atenes. Una mostra 
del fet que viatjar fora de temporada també porta grans satisfaccions. 
A càrrec de Manel Roca 
Organitza el Grup de viatges i fotografia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
SCENIC ARTS: “EL RINCLOWN DELS NÚMEROS PERDUTS” 
21 h 
De vegades sense voler guardem alguna cosa per recuperar-la després, i sense voler, oblidem a on l'hem 
deixat. Això pot passar també amb un número de clown, però nosaltres no volem que ens passi, no volem 
tenir números oblidats ni abandonats, és per això que us presentem aquest espectacle. 
A càrrec dels participants del Rinclowncito. Dirigit per Merche Ochoa  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 



CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – FESTIVAL DE FLAMENC DE NOU BARRIS “R(OLES)” 
- 21 h LaboratoriA (Isabelle Laudenbach, Aina Núñez, Cristina López i Ana Brenes): LaboratoriA és 

un projecte multidisciplinari que pretén ser un canal d’experimentació per a quatre dones que 
comparteixen el flamenc com a llenguatge comú i que, a banda de dialogar amb ell, pretenen 
transcendir-lo, en les formes i en el fons. Són dones i com a dones s’expressen. Celebren la seva 
feminitat i la mediten. I també estimen la tradició flamenca i li reten homenatge... a la seva manera.  

- 23 h Nit de rumba flamenca (Esther González, Vicky Blum i Flor Inza): els flamencs i les flamenques 
sempre han tingut un peu a la rumba o molt a prop. De la mateixa manera, els rumbers i rumberes i 
els coplers i copleres no han oblidat mai la seva procedència. La Nit de rumba flamenca vol ser un 
recorregut per rumbes tendres, rumbes aflamencades i fins i tot coples per bulerías, amb un 
repertori fronterer que vol donar la benvinguda, a ser possible ballant, a la matinada. 

Entrada gratuïta 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
SOPAR SOLIDARI “AGERMANAMENT POPULAR NOU BARRIS – BORIS VEGA” 
21 h 
Preu: 12 euros 
Més informació i reserva: Casal de Barri Prosperitat (93 353 86 44), Centre Ton i Guida (93 354 87 21) 
IE Turó de Roquetes, c. Alcántara, 22-34 
 
Diumenge 30 
 
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 
 
CONCERT DE LA CAMERATA INTERNACIONAL DE BARCELONA 
12 h 
La Camerata, jove i prometedor projecte integrat al Sistema Nacional d'Orquestres de Veneçuela, oferirà 
aquest concert amb repertori de Bartók, Händel, Bach i Txaikovski, i sota la direcció de Régulo Sarmiento. 
En el marc de la celebració del Centenari de la Casa de l’Aigua 1919-2019 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
L’ESTIU, AL PATI! – FESTIVAL DE FLAMENC DE NOU BARRIS “R(OLES)” 
21 h 
BCN  💜  Antonia (Antonia Jiménez + Miriam Vallejo, Jose Maldonado, David Domínguez i Mélodie Gimard): 
Antonia Jiménez està considerada la guitarrista flamenca actual més gran. La presència de l’Antonia a 
R(OLES) és important perquè el paper de la dona en el toque no es considera encara de la mateixa manera 
que el de l’home. En aquest espectacle volem demostrar el talent, la qualitat i la capacitat d’una dona a la 
què acompanyaran artistes de Barcelona que ja han treballat amb ella anteriorment i que, de pas, 
demostraran quin és el nivell de l’arte jondo a la capital catalana. 
Entrada gratuïta 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
 
 
 
 

mailto:tallerscanvalent@gmail.com


Dilluns 1 
 
EDUCARTS SURT A LA PLAÇA 
De 19 a 21 h. Es tornarà a fer els dilluns 8, 15 i 22 de juliol 
Per gaudir d’una disciplina artística; percussió, dansa urbana, circ i capoeira 
Pl. Roja de Ciutat Meridiana 
 
PING PONG AL JULIOL  
De 17 a 19 h. Es tornarà a fer el dilluns 8 
Activitats lúdiques i treball de valors cooperatius a través del ping pong 
Inscripcions presencials al PIJ Nou Barris o a jip_noubarris@bcn.cat 
Organitza: Punts JIP de Nou barris  
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 
 
ESPAI GENT GRAN 
18 h 
Espectacle “In vino veritas”, a càrrec de Merche Ochoa 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
INAGURACIÓ “OPERACIÓN SOLETE 2019” 

- 18.30 h Cercavila inaugural (sortida des de la pl. Salvador Puig Antich) 
- 19.30 h Espectacle “La Trompeta Hipnótika”, a càrrec del Capitán Galáctico: dos actors multi-

instrumentistes  que sota l’aparença de de diferents personatges caracteritzats, ens explicaran la 
seva particular visió de la música,  els seus instruments i l’estil (jazz, tango, cha cha cha, Bossa 
Nova). El Capitán Galáctico proposa un viatge dels sentits, lúdic i didàctic (pl. Roquetes) 

Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
 
Dimarts 2 
 
TALLER D’INICIACIÓ DIGITAL “INICIACIÓ ALS FITXERS DIGITALS I EMMAGATZEMATGE” 
De 9 a 10.30 h 
Vols saber quins tipus d’arxius digitals hi ha? Quina és la millor manera d’emmagatzemar-los? Com 
organitzar-los? Vols descobrir com mantenir-los segurs? Com fer-ne còpies? Aquest taller es dirigeix a totes 
les persones que s’inicien en l’ús de l’ordinador i que vo-len aprendre com s’organitzen els arxius o fitxers 
digitals, quin tipus d’arxius hi ha i com accedir-hi, manipular-los i guardar-los.  
Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/4lNE50uOR1K  
Nou Barris Activa, c. Vilalba dels Arcs, 39-41  
 
TALLERS FAMILIARS CIBERNÀRIUM: FEM VESTUARI PEL BALL DE BASTONS 
2 i 4 de juliol, de 10 a 13 h 
Un dels balls populars de cercavila més conegut és el ball de bastons. Al taller de Fem vestuari pel ball de 
bastons coneixerem el vestuari tradicional característic i farem una rèplica amb una talladora làser. 
Adreçat a famílies amb nens i nenes de 5 a 7 anys. Us recomanem que feu totes les sessions per aprendre i 
gaudir de tot el procés de fabricació digital, tot i que no és obligatori fer-les totes. 
Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/ykZz50uORcI  
Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14 
 
CICLE DE XERRADES DE SALUT: “COM PODEM FER PER CUIDAR-NOS?” 
10 h 
A càrrec de CEPS Salut 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 

mailto:jip_noubarris@bcn.cat
http://ow.ly/4lNE50uOR1K
http://ow.ly/ykZz50uORcI


PUNT D’ASSESSORAMENT RENDA GARANTIDA 
De 10 a 12 h. Es tornarà a fer els dimarts 9 i 16 de juliol 
Espai d’assessorament individual i específic per a cada cas per consultes sobre la renda garantida ciutadana 
Organitza: Ateneu la Bòbila 
AVV Porta, c. Estudiant, 26 
 
TALLER CIBERNÀRIUM “COMENÇA A NAVEGAR PER LA XARXA” 
De 10.30 a 12 h 
Internet, web, navegador, domini, extensió del domini, adreça URL, enllaç, hipertext... Ofegar-se enlloc de 
saber navegar per la xarxa és fàcil si no es coneixen els aspectes bàsics. En aquest taller veurem tots 
aquests conceptes i més, fent-nos capaços de navegar per la xarxa i descobrint tot el que ens pot oferir. 
Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/Oaj350uORmH  
Nou Barris Activa, c. Vilalba dels Arcs, 39-41  
 
CUINA D’ESTIU 
De 15.30 a 16.45 h 
Activitat intergeneracional amb el Casal Infantil Roquetes 
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
JORNADA INTERCULTURAL DE FAMÍLIES 
16 h 
Per parlar del dol migratori de famílies d’origen cultural divers. S’emmarca dins la tretzena escola d’estiu 
organitzada pel 033Educa 
Activitat familiar 
Org. XAPO (Xarxa d’Oportunitats Zona Nord) i 033Educa (Coordinadora d’agents educatius Zona Nord) 
Gimnàs de l’Escola Elisenda de Montcada, c. Vallcivera, s/n 
 
SEX GAME I CRISPETES  
De 17 a 19 h 
Cine fòrum sobre sexoafectivitat i dinàmica del SexGame de l’ATE (joc i coneixença, anticonceptius...) 
Organitzen: Punts JIP de Nou barris  
Inscripcions presencials al PIJ Nou Barris o a jip_noubarris@bcn.cat 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 
 
BATUCADA 
De 17.30 a 19 h. Es tornarà a fer els dimarts 9, 16 i 23 de juliol 
Pràctica de batucada per a infants, adolescents i famílies a partir de 8 anys. 
Organitza: EducArts 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
TALLERS DE TEATRE 
De 17.30 a 19 h. Es tornarà a fer els dimarts 9, 16 i 23 de juliol 
Tallers de jocs teatrals i contacontes 
Nens i nenes de 6 a 12 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
EL CENTRE CÍVIC DELS PETITS: CASALET DIVER DIMARTS 
18 h 
Gimkana H2O: Reptes i jocs passats per aigua 
A càrrec de Laura&Lauri 
Per a infants de 3 a 12 anys. Cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

http://ow.ly/Oaj350uORmH
mailto:jip_noubarris@bcn.cat


TALLER DE CÒMIC 
18 h 
Si t'agraden els còmics, aquest és el teu taller! Coneix la tècnica i els petits secrets per fer la teva pròpia 
historieta, individual o en equip. 
Per a nens i nenes de 7 a 11 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
EDUCARTS SURT A LA PLAÇA 
De 19 a 21 h. Es tornarà a fer els dimarts 9, 16 i 23 de juliol 
Per gaudir d’una disciplina artística; percussió, dansa urbana, circ i capoeira 
Zona de jocs infantils del c. Lliçà i c. Castellví (Torre Baró) 
 
MÚSICA ALS PARCS  
21 h 
Concert de música clàssica amb Olga Benito (arpa) 
Gratuït. Repertori del concert i més informació a http://ow.ly/Zle050uORNZ 
Parc Central de Nou Barris 
 
CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
A càrrec de La Cinemoteka de Ràdio RSK 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 22 h Taller de zumba (Amfiteatre de Roquetes) 
- 22 h Petanca (pl. Salvador Puig Antich) 

Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
 
Dimecres 3 
 
TALLERS FAMILIARS CIBERNÀRIUM: MIRÓ EL GRAFFITER 
3, 5, 10 i 12 de juliol, de 10.30 a 12 h 
Joan Miró ha servit d’inspiració per a molts artistes actuals. La seva obra suposa un abans i un després en 
l’art modern amb un moviment abstracte molt naïf. Al taller Miró el graffiter es relacionaran les pintures 
de Miró amb l’art urbà, creant plantilles amb una talladora làser per pintar un mural col·lectiu. 
Adreçat a familiars amb nens i nenes de 8 a 12 anys. Us recomanem que feu totes les sessions per 
aprendre i gaudir de tot el procés de fabricació digital, tot i que no és obligatori fer-les totes. 
Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/5SjT50uORVm 
Organitza: Cibernàrium de Barcelona Activa 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
CICLE DE XERRADES D’ASTRONOMIA 
11 h 
“Astronomia bàsica” 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
BATUTS DE L’HORT 
De 17 a 19 h 
Coneixem com crear un Hort Urbà a casa des del viver de les Basses i preparem batuts naturals i nutritius.  
Organitza: Punts JIP de Nou barris  
Inscripcions presencials al PIJ Nou Barris o a jip_noubarris@bcn.cat 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 

http://ow.ly/Zle050uORNZ
http://ow.ly/5SjT50uORVm
mailto:jip_noubarris@bcn.cat


TALLER ANTENA MAKER “DISSENY DE JOIERIA (LÀSER)” 
3, 19, 22 i 24 de juliol, de 17 a 19 h 
Tallers gratuïts de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals.  
El repte del taller serà fer un set de joies d’una mateixa família. En aquest cas el punt destacable del Design 
Thinking serà el procés d’ideació a partir de tècniques de creativitat per trobar una proposta interessant. 
Preinscripcions a la biblioteca o internet (http://s2.putxarxa.org/cbb/cursos/llista_cursos.php).  
Cal inscripció prèvia i tenir carnet de biblioteques 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
BALL AMB MÚSICA EN DIRECTE 
De 17 a 19.30 h 
Preu: 2,50 € 
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
EL CENTRE CÍVIC DELS PETITS: DIMECRES FAMILIARS 
18 h 
Un abric de contes: aquesta és la història d’un abric que va pertànyer a diversos personatges fantàstics. 
T’has preguntat mai que duu un mag a la màniga? O un pirata a la butxaca?  Vine i ho descobriràs! 
A càrrec de la Cia. Les Golfes 
Per a infants a partir de 3 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TALLER “EINES PER ATENDRE LA DIVERSITAT ALS CENTRES EDUCATIUS” 
18 h 
Taller participatiu i presentació de la Maleta Educativa de Diversitat de Gènere  
A càrrec d’Enruta’t 
Activitat gratuïta, adreçada principalment a persones en l'àmbit de l'educació  
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
EDUCARTS SURT A LA PLAÇA 
De 19 a 21 h. Es tornarà a fer els dimecres 10, 17 i 24 de juliol 
Per gaudir d’una disciplina artística; percussió, dansa urbana, circ i capoeira 
Pl. Primer de Maig 
 
OPERACIÓN SOLETE 
22 h  
Cinema a la fresca  
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dijous 4 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 10.30 h Taller intergeneracional obert “Aprenem a jugar al Rummikub” (Casal Gent Gran) 
- 19 h Berenar de Contes (pl. Roquetes) 
- 22 h Videojocs (Amfiteatre de Roquetes) 
- 22 h Espai de dones (lloc per determinar) 

 
MÚSICA EN DIRECTE 
De 16.45 a 19.45 h 
Preu: 2,5 euros 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 

http://s2.putxarxa.org/cbb/cursos/llista_cursos.php


EDUCARTS SURT A LA PLAÇA 
De 19 a 21 h. Es tornarà a fer els dijous 11, 18 i 25 de juliol 
Per gaudir d’una disciplina artística; percussió, dansa urbana, circ i capoeira 
Pl. Eucaliptus 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “L’ENTORN DEL CASTELL” 
De 10 a 11.30 h i d’11.30 a 13 h 
Itinerari per descobrir 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 
 
TALLER FAMILIAR “JUGUEM AMB LA NATURA” 
De 16 a 19 h 
Amb la talladora làser tindrem un munt de contorns de figures de la natura que treballarem perquè ens 
serveixin per fer un mòbil. Muntem mòbils amb peces dissenyades i tallades amb làser i cartolina. 
Activitat gratuïta, adreçada a infants de 6 a 14 anys 
Inscripcions: 932 695 156, ateneufcm2@gmail.com  
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av Rasos de Peguera, 232 
 
CHAMPIONS FIFA 
De 17 a 19 h 
Torneig lúdico-festiu de Play Station. 
Organitzen: Punts JIP de Nou barris  
Inscripcions presencials al PIJ Nou Barris o a jip_noubarris@bcn.cat 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 
 
TALLER “FILOSOFIA A LA FRESCA! OBRE, MIRA I... PENSA!” 
18 h 
Ens fem preguntes a partir d’imatges, pensem i reflexionem entre tots sobre el món que ens envolta. 
A partir dels llibres Wonder Ponder 
Per a nens i nenes de 7 a 11 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
4a TROBADA D’HAVANERES 
19 h 
Activitat adreçada a la gent gran 
Pl. Virrei Amat 
 
XERRADA “A LA RECERCA DE LA FELICITAT. TERÀPIES NATURALS I AUTOESTIMA” 
19 h  
Sobre les teràpies naturals i l'autoestima, aquest bé tant preuat i a vegades tant difícil de mantenir i fer 
créixer. Una xerrada molt interessant, t'esperem! 
A càrrec de Maite Corroto, terapeuta 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER “FEM SABONS NATURALS” 
19.30 h 
Aprendrem a fabricar els nostres propis sabons naturals a partir d’oli reciclat.  
Per a públic adult i/o familiar. Si hi estàs interessat/ada, contacta amb el Centre Cívic per reservar plaça.  
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Entrada del CC Zona Nord, av. Rasos de Peguera, 25 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:ateneufcm2@gmail.com
mailto:jip_noubarris@bcn.cat


CONCERT “EL SOBRINO DEL DIABLO” 
19.30 h 
Juan Gómez González, exllibrer i exprofessor de batxillerat, va canviar les aules i els llibres per l’escenari i 
va adoptar el pseudònim d’El Sobrino del Diablo el 1999. En aquests vint anys ha realitzat més de 2500 
concerts arreu del territori, tocant sol amb la seva guitarra o bé acompanyat, amb un repertori que es 
caracteritza per estar ple de textos àcrates i divertits, i melodies de procedència molt diversa. 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Jardins de Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
MÚSICA ALS PARCS  
21 h 
Jazz amb Ernest Pipó – Edu Pons Duo (Ernest Pipó, guitarra elèctrica; Edu Pons, saxofon alt i tenor) 
Gratuït. Repertori del concert i més informació a http://ow.ly/Zle050uORNZ 
Parc Central de Nou Barris 
 
Exposicions 
 
“EL RAVAL EN BLANC I NEGRE” 
Del 28 de juny al 20 de juliol. Inauguració: divendres 28 de juny, 19 h 
Un dels barris de Barcelona amb més contrastos i mescles, amb olors i colors diferents. Aquestes imatges 
en blanc i negre tracten de ressaltar aspectes com les perspectives, els volums... les ombres i la llum.  
Fotografies de Kike Guamis 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
  
“PINTEM LA FAÇANA? – ELIAN CHALI A BOSTIKMURALS” 
Del 29 de juny al 31 de juliol 
Obra realitzada per acompanyar la intervenció a la façana de la Nau Bostik. Vídeo de Nica Facio amb el 
procés de treball comunitari i educatiu amb l’escola 30 Passos i estudiants del Cicle Formatiu d’Animació 
Sociocultural i Turística del centre Bemen-3, a partir de l'obra i trajectòria mural de l'artista Elian Chali. 
Material facilitat per l’entitat Difusor 
Casal de Barri Trinitat Nova - SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
“JO, LO IMPORTANT ÉS LO QUE NO ES VEU” 
Del 3 al 25 de juliol 
9è Concurs de Fotografia 2019 d'Hospitals de dia Infantojuvenil de Salut Mental de Catalunya.  
Exposició cedida per l'Hospital de Dia de Nou Barris de Barcelona, amb imatges que expressen el punt de 
vista de cada jove en relació a la temàtica que dona títol a la mostra 
Casal de Barri de Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
  
“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 
 
“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 
 

http://ow.ly/Zle050uORNZ


“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 
 
“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 
  
“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 
 
 “20è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
Fins al 20 de juliol 
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 
 
“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 
 
 
 



“NOU BARRIS M’AGRADA” 
Fins al 25 de juliol 
Fotografies del districte a càrrec de Marga Sánchez 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288 A 
 
“AIGUA VIVA” 
Exposició permanent 
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 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI – VACANCES D’ESTIU 
Fins al 31 de juliol. De dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30 h 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 
Escola Mercè Rodoreda, c. Vesuvi, 35, i Institut Barcelona Congrés, c. Baró d’Esponellà, 1-15 
 
PROSPEBEACH 2019 
25a edició del ProspeBeach, amb els seus Matins Infantils, Tardes de Sorra, Cinema a la Fresca, Torneig 
de Volei 2x2 i 4x4, Torneig de Tennis 2x2 i moltes altres sorpreses. Casals infantils de dilluns a divendres 
Inscripcions obertes. Més informació a www.prospebeach.org  
Organitzen: Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Prosperitat, Comissió Prospebeach 
Pl. Ángel Pestaña 
 
JUGA A FUTBOL A L’ESTIU 
Juliol i agost. De dilluns a divendres, 17 a 21 h 
Activitats diverses, tornejos i campionats amb acompanyament de monitors 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Organitza: CEU Ciutat Meridiana 
Camp de futbol Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 222-242 
 
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  

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


MEGAPUZZLE COL·LABORATIU 
A partir del 25 de juny i fins que s’acabi 
Has provat mai de fer un trencaclosques gegant, gegant? Us esperem a la biblioteca amb una proposta de 
moltes, moltes peces… 
Biblioteca de Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
VINE A JUGAR A LA PLAÇA 
Fins al 13 de setembre. De dilluns a divendres, de 18 a 21 h 
Activitats de dinamització per a nens i nenes de 6 a 14 anys 
Organitzen: AV Els Eucaliptus i Fundació Jovent 
Pl. Eucaliptus 
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