
Activitats del 5 a l’11 de juliol 
NOU BARRIS
 
Divendres 5 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 10.30 h Taller intergeneracional obert “Aprenem a jugar al Rummikub” (Casal Gent Gran Roquetes) 
- 22 h 3a edició del Got Talent + gravació del videoclip de l’estiu (Amfiteatre de Roquetes) 

Organitza: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
 
ACTIVITAT FAMILIAR “FES LA TEVA PRIMERA CIANOTÍPIA!” 
De 16.30 a 19.30 h 
La cianotípia és un procés d’impressió fotogràfica molt antic que produeix impressions en color blau cian. 
Mitjançant aquesta tècnica els nens connecten amb una activitat artesanal de gran impacte visual, i poden 
veure la formació d’imatges en pocs minuts. En aquest cas utilitzarem la botànica (fulles, flors, branques) 
A càrrec de Daniela Pafundi 
Dirigit a infants de més de 6 anys acompanyats d’una persona adulta 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia  
Jardins de Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER ANTENA MAKER “LLUMINÀRIES DE CARTRÓ INTERACTIVES (LÀSER + ELECTRÒNICA)” 
5, 15, 16 i 18 de juliol, de 17 a 19 h 
Tallers gratuïts de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilizar les eines digitals.  
En aquest taller es focalitzarà la fase d’interpretació buscant inspiracions naturals o geomètriques i creant 
una història al voltant d’un producte. Obtenir una lluminària controlada per una placa Microbit de la BBC. 
Cal inscripció prèvia i tenir carnet de biblioteques 
Preinscripcions a la Biblioteca o per internet (http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/llista_cursos.php)  
Primera sessió a la Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
Tres sessions posteriors a l’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14 
 
PROSPESTIU: HIP HOP 

- 17 h Batalla de galls i grafittis. Hi haurà break dance als descansos de les batalles  
- 22.30 h Concerts 

Organitza: Casal de Joves Prosperitat 
Pl. Verda de la Prosperitat 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
De 18 a 19.30 h 
Taller familiar “Circ a la fresca” 
Col·labora: Ateneu Popular Nou Barris 
Escola Mercè Rodoreda, c. Vesuvi, 35 
 
CINEFÒRUM 
19 h 
Projecció de la pel·lícula “Amarcord” (dir. Federico Fellini, 1973), i debat posterior  
Moderat per Xavier Benajas 
Entrada lliure, aforament limitat. Es prega confirmar assistència al 606 94 83 84 (Whatsapp) o al correu 
xbenajas@gmail.com  
AVV Torre Llobeta i Vilapicina, c. Santa Fe, 5, 1r 4a 
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CICLE “MÚSICS PER LA MEDITERRÀNIA”: CONCERT “PIERO PESCE TRIO” 
22 h 
Aquest cantant calabrès ens oferirà, en format de trio, fusió del folk del sud d’Itàlia i un repàs als temes del 
disc “Transhumus, oltre la propria terra”, de Piero Pesce & Questioni Meridionali. En aquest treball explica 
històries d’homes, dones i infants que van abandonar casa seva i la seva terra tot buscant una oportunitat. 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
Projecció de la pel·lícula “Campeones”, del director Javier Fesser (2018): Marco, entrenador professional 
de bàsquet, es troba un dia enmig d’una crisi personal, entrenant a un equip composat per persones amb 
discapacitat intel·lectual. El que comença com un problema s’acaba convertint en una lliçó de vida.   
Organitza: Casal de Barri Vallbona  
Pl. Primer de Maig 
 
CICLE DE MÚSICA EN DIRECTE 
22 h 
Actuació de “Rafadj” 
Organitza: Ass. Comerç i Empreses Trinitat Nova 
La Cafetería, c. Chafarinas, 16 
 
CONCERT “SOL ESCOBAR” 
23 h 
Sol Escobar és una cantant d’origen argentí, amb un magistral repertori musical. Vindrà acompanyada dels 
músics Fede Rimini, Fulvio Paredes, Martin Laportilla i Caspar St. Charles. 
Gèneres: Bolero / Tango / Ranchera / Soul / Blues / Jazz / Electrònica 
Preu: 2 euros 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 6 
 
FESTA MAJOR DE TORRE BARÓ 

- 12 h Activitat infantil + festa de l’escuma. Organitzen: AAVV Torre Baró i Ass. Gent Gran Torre Baró 
- 14 h Botifarrada. Preu: 2 €. Organitza: AAVV Torre Baró  

C. Lliçà amb c. Castellví 
 
GRAN GRAELLADA DE PORTA 
A partir de les 12 h 
Porta el teu menjar i la teva barbacoa! Si no tens barbacoa no et preocupis, nosaltres posarem graelles! 
Baixa a dinar amb les teves veïnes i a gaudir d’aquest dia!  
Hi haurà música amb Gabriel Gorce, guerra d’aigua i servei de barra 
Organitza: Comissió de Festes de Porta, Ateneu la Bòbila 
Pg. Palma de Mallorca amb c. Estudiant (davant l’escola Palma de Mallorca) 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 16 h Visita guiada al Castell de Torre Baró, per a públic famiilar (cal inscripció prèvia a 
castell_torrebaro@bcn.cat)  

- 22 h Trivial (pl. Roquetes) 
Organitza: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – MÚSICA NEGRA AMB “SAY IT LOUD AL PATI” 
El festival Say It Loud és un cicle de música i cultura afroamericana que se celebra durant el mes d’octubre 
a la ciutat. Durant “l’Estiu, al Pati!” s’oferirà una edició d’estiu del festival amb la mateixa filosofia i qualitat  

- 19 h Jamaikids: un espectacle musical per a tota la família, on petits i grans poden pujar a una 
màquina del temps i viatjar a través de la història de la música jamaicana, des de l’ska dels anys 60 
fins al dancehall actual. En aquest viatge les famílies podran ballar, saltar, cantar i fer de DJ’s, així 
com aprendre sobre l’importantíssim llegat musical d’aquesta petita illa del Carib. 

- 21 h La Gozadera: l’agrupació de referència de la comunitat amant de la salsa a Barcelona. A més 
de tocar en diferents festivals internacionals, s’han guanyat un lloc a l’agenda de salsa mensual a la 
ciutat. Una autèntica orquestra de salsa brava que farà moure el cos fins i tot als més tímids! 

- 23 h Alma Afrobeat Ensemble ft Marga Mbande: Alma Afrobeat Ensemble és l’encarnació perfecta 
de la ciutat on resideix la banda (Barcelona) i la música que toca (modern afrobeat). Són nou 
membres de sis països diferents, tots ells procedents de diferents àmbits musicals i socioculturals, 
que en combinar-se creen el seu propi sabor. La música que interpreten és energètica, multicolor i 
polifacètica, a vegades frenètica i a estones tranquil·la. Per a l’Estiu, al Pati! vénen acompanyats de 
la cantant Marga Mbande, de sang africana, veu potent i llarga trajectòria sobre els escenaris.  

Entrada gratuïta. Servei de bar i menjar. Obertura de portes una hora abans. 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
DANSES ORIENTALS 
20 h 
Com ja és tradició, passarem una tarda d’estiu plena dels colors més vius i dels sons més alegres d’una part 
del món. Viatjarem a l’Índia amb ritmes de Bollywood, i a les terres d’Egipte amb mocadors de monedes. 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
Davant del Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
LES NITS DEL CASAL 
20.30 h 
Nit romàntica amb Sonia Grey 
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
SCENIC ARTS: 10a EDICIÓ “I TU QUÈ SAPS FER?” 
21 h 
Torna aquest clàssic dels estius a Torre Llobeta! Una mostra de talents amateurs que ens oferirà música, 
contes, monòlegs, balls, humor… tot per passar una nit molt especial. 
Presentat per Julia Pérez. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
SOPAR I ESPECTACLE 
21 h 
A càrrec del Grup de Teatre del Casal de Barri 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
MÚSICA: “D’ARREU” 
21.30 h 
Nova proposta que recull l’esperit de l’antic Folk’n’Basté. Una nit de música d’arrel, amb les actuacions de 
Cholo (cumbia fusió), El Pony Pisador (folk) i Introbaveritas (música antiga i tradicional) 
Més informació a https://www.canbaste.com/events/nit-de-musica-darreu/?occurrence=2019-07-06  
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
 

https://www.canbaste.com/events/nit-de-musica-darreu/?occurrence=2019-07-06
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CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – MÚSICA NEGRA AMB “SAY IT LOUD AL PATI” 
El festival Say It Loud és un cicle de música i cultura afroamericana que se celebra durant el mes d’octubre 
a la ciutat. Durant “l’Estiu, al Pati!” s’oferirà una edició d’estiu del festival amb la mateixa filosofia i qualitat  

- 19 h Lali BeGood: amb la seva banda presenta "Futur-Oh!", un espectacle que desborda energia i 
humor, amb onze temes que transiten pel funky, el kid-hop, el country, el reggae, el folk, el rock, el 
pop, la cúmbia i la música balcànica. Sense complexes ni tabús, amb lletres que parlen de vivències i 
valors familiars, la Lali va teixint un diàleg que esborra la barrera entre escenari i públic. 

- 20 h Karamba: set dones i set històries unides per una passió en comú, i el desig de contagiar 
alegria a través de cançons plenes de contingut, que desperten la consciència del públic. Una 
barreja cultural potent, que genera una fusió de cha-cha, bogaloo, timba i salsa amb rap i hip hop. 

- 22 h Hot 8 Brass Band: la brass band més popular de New Orleans de les darreres dues dècades 
portarà al pati de la seu del districte la seva combinació explosiva de vents, en un concert que serà 
memorable. Vuit músics dalt de l’escenari que faran ballar tothom amb la seva barreja de música 
tradicional de brass band i second line amb funk, jazz i hip hop. La festa està assegurada! 

Entrada gratuïta. Servei de bar i menjar. Obertura de portes una hora abans. 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
OPERACIÓN SOLETE: BINGO 
22 h 
Amfiteatre de Roquetes 
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CUINA D’ESTIU 
De 10 a 12 h 
Activitat intergeneracional amb el casal infantil Canyelles 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
PING PONG AL JULIOL  
De 17 a 19 h 
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 
 
TALLERS FAMILIARS CIBERNÀRIUM: ELS GUINYOLS DE SANT JORDI 
8, 9, 10 i 11 de juliol, de 17.30 a 19 h 
Al taller de màscares dels diables i els dracs, coneixerem els dracs i els diables que apareixen als correfocs 
i realitzarem una màscara amb una màquina de fabricació digital. 
Adreçat a familiars 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/wl3t50uTyKF  
Organitza: Cibernàrium de Barcelona Activa 
Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14 
 
TALLER “CUINEM SUSHI!” 
De 18 a 21 h 
Taller de cuina monogràfic: aprèn a fer sushi! 
Activitat gratuïta, places limitades. Reserva la teva al 677 40 81 54 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 

mailto:jip_noubarris@bcn.cat
http://ow.ly/wl3t50uTyKF


TALLER DE DOLÇOS 
8 i 15 de juliol, de 18 a 21 h 
Receptes fàcils i sorprenents de dolços i pastissos 
Adreçat a públic adult 
Preu: 10,50 € + cost dels ingredients. Inscripció: Casal de Barri Torre Baró, Centre Cívic Zona Nord, 
torrebaro@cczonanord.net, informacio@cczonanord.net  
Casal de Barri de Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
TALLER “FES EL TEU BATUT D’ESTIU” 
18 h 
No hi ha res que vingui més de gust que un batut de fruites al juliol! En aquesta sessió, aprendràs a fer 
smoothies naturals que es convertiran en el teu millor aliat per gaudir de l’estiu.  
A càrrec d’Alicia Orellana 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia  
Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESPAI GENT GRAN ESTIU 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
OPERACIÓN SOLETE 2019 

- 18.30 h Juguem a les places! (pl. del Metro) 
- 22 h Caminades nocturnes. Adaptat a diferents nivells (sortida: pl. Roquetes) 

 
Dimarts 9 
 
TALLER D’INICIACIÓ DIGITAL “INTRODUCCIÓ AL CORREU ELECTRÒNIC” 
De 9 a 12 h 
Aprèn les característiques, usos i funcionalitats del correu electrònic i posa en pràctica les principals 
funcions que ens ofereixen les eines de gestió de correu web. Crea el teu propi correu o aprèn a fer-lo 
servir i converteix-lo en la eina de comunicació i gestió que és.  
Activitat gratuïta 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/8Zrz50uTzjW   
Nou Barris Activa, c. Vilalba dels Arcs, 39-41  
 
CICLE DE XERRADES DE SALUT 
10 h 
“Ens estimem prou?” 
A càrrec de CEPS Salut 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLERS FAMILIARS CIBERNÀRIUM: FABRIQUEM INSTRUMENTS POPULARS 
9, 11, 16 i 18 de juliol, de 10.30 a 12 h 
La música és la protagonista de totes les festes majors, i els instruments tradicionals són molt cops grans 
desconeguts. En aquest taller reproduirem aquests instruments amb màquines de fabricació digital. 
Adreçat a famílies 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/XPsx50uTzs1 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
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TALLER DE CREACIÓ D’HISTÒRIES INTERACTIVES 
De 10.30 a 12 h 
Utilitzarem l’Scratch (programació per blocs) amb l’objectiu de crear narracions digitals i videojocs senzills 
A càrrec d’Aprentik 
Per a infants de 6 a 14 anys. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
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 
 
ESCAPE ROOM LILA  
De 17 a 19 h 
Escape Room de reflexió feminista + Coneixença del grup Manada Perifèrika 
Organitza: JIP Nou barris  
Inscripcions presencials al PIJ Nou Barris o a jip_noubarris@bcn.cat 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 
 
XERRADA “PROTECCIÓ SOLAR” 
De 17.30 a 19 h 
Aprèn a tenir cura de la teva pell, protegeix-te de la radiació solar i coneix la millor forma de prendre el sol.  
A càrrec de Josep María Carré 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
MIMA’T AL SOL 
17.30 h 
Art als parcs. Pintem amb els peus. Art efímer i col·lectiu 
Per a nens i nenes de 0 a 6 anys, acompanyats d’un familiar. Germans fins als 12 anys 
Organitzen: Associació L’Espiral, Ubuntu 
Pl. Eucaliptus 
 
CINEMA AL TURÓ 
17.30 h 
“Del revés”: una pel·lícula per fer gaudir als més petits i per fer pensar als més grans 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
EL CENTRE CÍVIC DELS PETITS: CASALET DIVER DIMARTS 
18 h 
Futbolí humà: escalfament divertit i partida del clàssic futbolí a mida real. 
A càrrec de Laura&Lauri 
Per a infants de 6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TALLER “CUINA SENSE FOGONS” 
De 18 a 21 h 
Idees hidratants i refrescants, fàcils i saludables. Farem la nostra pròpia orxata sense excés de sucre, 
amanides nutritives i alguna alternativa de postres amb aliments de temporada, de proximitat i ecològics. 
Activitat gratuïta, places limitades. Reserva la teva al 677 40 81 54 
Casal de Barri de Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
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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. 
Nens i nenes de 7 a 11 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
MERKADILLO CUARTERO VOL. II 
9 i 10 de juliol, a partir de les 18 h 
Organitza: La Cuarta 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
CONFERÈNCIA “GRÈCIA. LES ARRELS DE LA PÀTRIA: IDENTITAT POLÍTICA I POBLES PREROMANS DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA” 
19 h 
En aquesta darrera sessió farem un repàs de la relació de les identitats nacionals amb els pobles antics de 
la península Ibèrica: ibers, celtes i vascons. La presència d’aquests pobles, generalment idealitzats, queda 
reflectida en la literatura, la poesia i altres produccions artístiques dels s. XIX i XX, com el còmic El Jabato.  
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 
 
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. 
A càrrec del seu autor, Jordi Cabré 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER “FEM GARLANDES” 
19.30 h 
Farem un espai de manualitats aprofitant materials, per decorar el Casal de Barri de cara a la Festa Major.  
Activitat per a públic familiar. Si hi estàs interessat/da, contacta amb el Casal per reservar plaça. 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
CINEMA A LA FRESCA ’19 

- 20 h Sessió de música negra, amb DJ Nassim O i DJ Riki Undersounds 
- 22 h Projecció de la pel·lícula d’animació “Black is Beltza”, de Fermín Muguruza: Manex Unanue 

abandona els seus companys pamplonesos convertint la seva ràbia en revolució, i acaba traslladant-
se a Cuba. Allà accepta una perillosa missió que el portarà a viatjar al voltant del món  
(no recomanada per a menors de 16 anys) 

Més informació: http://ow.ly/YqeB50uTA8q  
Col·labora: Pantalla Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
MÚSICA ALS PARCS  
21 h 
Concert de música clàssica amb Leos Quartet: Ernest Martínez, violí; Sara Balasch, violí; Nina Sunyer, violí; 
Eduard Raventós, violoncel 
Gratuït. Repertori del concert i més informació a http://ow.ly/Zle050uORNZ 
Parc Central de Nou Barris 

http://ow.ly/YqeB50uTA8q
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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 10 
 
CAMINEM A LA ZONA NORD 
9.30 h 
Caminada suau pels espais verds dels nostres barris 
Per a gent gran, a partir de 55 anys 
Inscripcions al Casal 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
ACTIVITAT INFANTIL “UN MÓN DE BOMBOLLES!” 
11 h  
Si vols tenir l’oportunitat de realitzar bombolles de sabó gegants mitjançant diferents materials i passar 
una estona d’allò més divertida, aquesta és la teva activitat. Omplirem el carrer de bombolles!  
De la mà de la companyia DJOCS  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
CICLE DE XERRADES D’ASTRONOMIA 
11 h 
“Els fars” 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLER “DIBUIXEM AMB TISORES. L’ART DE HENRY MATISSE” 
12 h 
Ens endinsarem en les obres de la darrera etapa artística de Henri Matisse i crearem una obra a partir de la 
tècnica dels papiers découpés o papers retallats 
A càrrec de Patricia Bofill i Heinrich Kullmann 
Activitat familiar o per a nens i nenes a partir de 7 anys 
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER ANTENA MAKER “ART ELECTRÒNIC” 
10 i 17 de juliol, de 17 a 19 h 
Tallers gratuïts de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals.  
La implementació d’Arduino a projectes artístics mostra com la electrònica no només pot ser interessant 
per a perfils tecnològics, si no una oportunitat pels més curiosos i creatius. 
Preinscripcions a la Biblioteca o per internet (http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/llista_cursos.php)  
Primera sessió a la Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
Segona sessió a l’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14 
 
MEHANDI TATTOOS I GRAFFITI 
De 17 a 19 h 
Intercanvi cultural i de coneixements, a través dels tattoos de henna i el graffiti 
Organitza: JIP Nou barris  
Inscripcions presencials al PIJ Nou Barris o a jip_noubarris@bcn.cat 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 
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TALLER DE CUINA 
17.30 h 
Per aprendre a confeccionar un menú complet: primer plat, segon i postres  
A càrrec de Montse Cuines 
Nens i nenes a partir de 5 anys 
Inscripció: presencial a la Biblioteca 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
MIMA’T AL SOL 
17.30 h 
Jocs d’aigua i experimentació 
Per a nens i nenes de 0 a 6 anys, acompanyats d’un familiar. Germans fins als 12 anys 
Organitzen: Associació L’Espiral, Ubuntu 
Pl. Eucaliptus 
 
EL CENTRE CÍVIC DELS PETITS: DIMECRES FAMILIARS 
18 h 
“Lula”: Lula es presenta com un ésser màgic i entusiasta, amb gran capacitat de sorpresa i il·lusió. Fent-se 
entendre més enllà de les paraules, ens convidarà a conèixer i a compartir un univers fantàstic. 
A càrrec de la cia. Karmen Sampalo 
Per a infants a partir de 3 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “MENSTRUACIÓ SOSTENIBLE I SALUDABLE” 
19 h 
Parlarem de les alternatives sostenibles als productes d’higiene femenina tradicionals, i de l’impacte en el 
medi ambient i en la salut. Tractarem també la menstruació conscient, i donarem consells sobre com 
apropar-se al cicle de la dona, a part de desmuntar tabús i estereotips que arrossega la societat actual. 
A càrrec d’Irina i Xènia de Zero Waste Bcn 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TALLER “ESTAMPACIÓ SOBRE TELA” 
19.30 h 
Porta la teva samarreta o bossa, farem estampat i pintura sobre tela.  
Activitat per a públic adult i/o familiar  
Si hi estàs interessat/da, contacta amb el Casal de Barri per reservar 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
OPERACIÓN SOLETE: TALLER DE CISTELLES 
22 h 
Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
Pl. Roquetes 
 
Dijous 11 
 
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 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


ELABORACIÓ DE SABONS NATURALS 
10.30 h 
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
TALLER D’ESTAMPACIÓ DE SAMARRETES AMB PLANTILLES 
De 16 a 19 h 
Estampem samarretes utilitzant vinils i/o plantilles. Cal portar samarretes llises. 
Activitat gratuïta, adreçada a infants de 6 a 16 anys 
Inscripcions: 932 695 156, ateneufcm2@gmail.com  
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av Rasos de Peguera, 232 
 
DIJOUS DE BALL 
De 16.45 a 19.45 h 
Preu: 1 euro 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior) 
 
THE FINAL COUNTDOWN 
De 17 a 19 h 
Tallers de ball dirigit, guerra d’aigua i berenar 
Organitzen: Punts JIP de Nou Barrris  
Inscripcions presencials al PIJ Nou Barris o a jip_noubarris@bcn.cat 
PIJ Nou Barris, c. Teide, 20 
 
MIMA’T AL SOL 
17.30 h 
Parcs musicals. Descoberta de la música i els instruments musicals 
Per a nens i nenes de 0 a 6 anys, acompanyats d’un familiar. Germans fins als 12 anys 
Organitzen: Associació L’Espiral, Ubuntu 
Pl. Verda 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 18 h Taller d’orxates i begudes vegetals + gravació del videoclip (pl. Titellaires) 
- 19 h Berenar de Contes (pl. Titellaires) 
- 22 h Videojocs (Amfiteatre de Roquetes) 
- 22 h Espai de dones (lloc per determinar) 

 
TALLER “DONA JOC AL LLIBRE!” 
18 h 
Son jocs? Son llibres? Son paraules o narració? Els puc llegir sol o amb companyia. Miris com te’l miris, te’l 
llegeixis com te’l llegeixis, el llibre et dona joc! 
Adreçat a nens i nenes de 7 a 11 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CONCERT: “MIMA” 
19.30 h 
MiMa és un projecte musical format per Mati Pando (veu), Miguel Aranda (guitarra) i Mario Vélez 
(percussió) que presenta un repertori obert de cançons d’arrel andalusa i llatina des de la tendresa i la 
delicadesa. La seva actuació ofereix una personal interpretació d’autors de la copla, el flamenc, la cançó 
tradicional, el bolero o el tango.   
A càrrec de Mati Pando (veu), Miguel Aranda (guitarra) i Mario Vélez (percussió) 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Jardins de Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

mailto:ateneufcm2@gmail.com
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TALLER “FEM BOSSES I CLAUERS” 
19.30 h 
Convertirem samarretes en pràctiques bosses i aprendrem a fer clauers amb roba reutilitzada. Porta la teva 
samarreta per participar al taller.  
Activitat per a públic adult i/o familiar. Si hi estàs interessat/da, contacta amb el Centre Cívic per reservar. 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Entrada del CC Zona Nord, av. Rasos de Peguera, 25 
 
MÚSICA ALS PARCS  
21 h 
Concert de jazz amb Quartet Arrels: Aura Mauri, veu; Biel Harper, piano; Juan José Herrera, contrabaix; 
Nicolás Reinosa, bateria 
Gratuït. Repertori del concert i més informació a http://ow.ly/Zle050uORNZ 
Parc Central de Nou Barris 
 
FOTO A LA FRESCA: MOSTRA D’ALUMNES DE CAN BASTÉ 
22 h 
Un any més, la plaça d’Humberto Ribas s’omplirà de molta fotografia amb els treballs dels alumnes del 
trimestre de primavera de l’Espai Fotogràfic Can Basté. Veurem una selecció d’imatges dels cursos de 
Fotografia nivell II, Passejades fotogràfiques i Street Photo. 
I a més, comptarem amb la música en directe dels també alumnes del taller d’Ukelele! 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Humberto Rivas 
 
Exposicions 
 
“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 
 
“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 
 
“EL RAVAL EN BLANC I NEGRE” 
Fins al 20 de juliol 
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 
  
“JO, LO IMPORTANT ÉS LO QUE NO ES VEU” 
Fins 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  

http://ow.ly/Zle050uORNZ


“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 
 
“PINTEM LA FAÇANA? – ELIAN CHALI A BOSTIKMURALS” 
Fins 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 
 
“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 
 
“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 
 
EDUCARTS SURT A LA PLAÇA 
Fins al 26 de juliol, de 19 a 21 h  
Per gaudir d’una disciplina artística; percussió, dansa urbana, circ i capoeira 
Pl. Roja de Ciutat Meridiana (els dilluns), zona de jocs infantils del c. Lliçà i c. Castellví (els dimarts), pl. 
Primer de Maig (els dimecres), pl. Eucaliptus (els dijous), pl. Verda de Ciutat Meridiana (els divendres) 
 



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 
Fins al 27 de juliol 
25a edició del ProspeBeach, amb els seus Matins Infantils, Tardes de Sorra, Cinema a la Fresca, Torneig 
de Vòlei 2x2 i 4x4, Torneig de Tennis 2x2 i moltes altres sorpreses. Casals infantils de dilluns a divendres 
Més informació a www.prospebeach.org  
Organitzen: Casal de Barri Prosperitat, Casal de Joves Prosperitat, Comissió Prospebeach 
Pl. Ángel Pestaña 
 
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  
 
JUGA A FUTBOL A L’ESTIU 
Juliol i agost. De dilluns a divendres, de 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 
 
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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