
Activitats del 12 al 18 de juliol 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE VALLBONA 
Del 18 al 21 de juliol 
La plaça Primer de Maig concentrarà gran part dels actes d’aquesta nova festivitat, que inclouen tallers per 
a tothom, activitats infantils, molta música, festes d’aigua i escuma... Consulta el programa complet aquí.   
 
Divendres 12 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 10.30 h Taller intergeneracional obert “Aprenem a jugar al Rummikub” (Casal Gent Gran Roquetes) 
- 22 h Cinema a la fresca + gravació del videoclip de l’estiu (c. Llobera) 

Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
 
TALLERS, CUINA DE BARRI I CINEMA A LA FRESCA 

- 19 h Tallers de henna i bijuteria 
- 20 h Presentació del receptari “Cocinando en Zona Nord”, a càrrec de tres grups de cuina de la 

zona, i degustació d’algunes receptes 
- 22 h Cinema a la fresca amb la projecció de “Superlópez”, del director Javier Ruiz Caldera (2018).  

Més informació a http://ow.ly/kziR50uYqBv  
Organitza: Casal de Barri de Torre Baró 
Pl. Eucaliptus 
 
TARDA DE DIBUIX ALS JARDINS DE CAN VERDAGUER 
19 h 
Farem una tarda de dibuix al natural als jardins de Can Verdaguer. Les fonts, la palmera més alta de 
Barcelona, i tot el que puguin veure els teus ulls... Porta la teva llibreta i llapis o bolígraf preferits i a crear! 
A càrrec d’Arkaitz González 
Places limitades. Cal confirmació d’assistència presencialment o en línia  
Jardins de Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – XVII FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 

- 20 h Joan Pau Cumellas & Miguel Talavera: un combinat creatiu d'harmònica i guitarra-dobro, dos 
músics que duen els seus instruments cap a límits sorprenents i aposten per una gran expressivitat 
en directe. Harmònica, guitarra i veus interpretant peces originals de blues. Cançons amb aires de 
pantà de Louisiana, ritmes de shuffle i talls de booggie contundent 

-  21.45 h Keith Dunn with Balta Bordoy & The Bad Boys: el bostonià Keith Dunn és un harmonicista i 
cantant que va fundar la seva primera banda influenciat per Junior Wells i Buddy Guy. Arriba 
acompanyat d’una banda amb el millor de l'escena blues de la ciutat que inclou al mallorquí Balta 
Bordoy, un dels grans guitarristes del blues nacional, o Víctor Puertas, harmonicista i teclista 

- 23.15 h Alex Zayas Band & Mike Wheeler: Alex Zayas és un dels nostres músics més internacionals. 
En una primera etapa es va donar a conèixer amb l'explosiu nom d'Alex TNT. Mike Wheeler és un 
element bàsic de la comunitat de blues de Chicago, on toca i escriu cançons per a diversos artistes. 
També va ser membre de Big James & The Chicago Playboys, amb qui va gravar cinc àlbums  

Entrada gratuïta. Servei de bar i menjar. Obertura de portes una hora abans. 
Més informació a https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati  
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/a-vallbona-temps-de-festa-major_837180
http://ow.ly/kziR50uYqBv
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati


PROSPESTIU 
- 20 h Bingo amb Fradan  
- 22 h Monòleg d’humor, a càrrec d’Eva Cabezas 

Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
NIT D’ESTELS A COLLSEROLA 
21 h 
Passeig de capvespre de la mà de Josep Espigulé, on descobrirem quins astres i constel·lacions ens 
acompanyen a la nit. Cal portar roba còmoda i un mos pel sopar 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat, al 93 463 77 71 o presencial 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
CICLE “MÚSICS PER LA MEDITERRÀNIA”: CONCERT “DANI CARACOLA & BARSILUNA AGRAW PROJECT” 
22 h 
El Cicle de Músics per la Mediterrània és per gaudir de la festa però també per prendre consciència. Dani 
Caracola & Barsiluna Agraw Project ens presentaran les cançons del disc recentment publicat “Hamsa”. 
Aquest projecte cerca llaços històrics i culturals amb el Magreb a través de la música. 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 13 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 10 h Taller familiar “Barcelona canviant”. De 8 a 10 anys. Cal inscripció prèvia a 
castell_torrebaro@bcn.cat (Castell de Torre Baró) 

- 22 h 3a edició del Got Talent (Amfiteatre de Roquetes) 
Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
 
4a FESTA REIVINDICATIVA DE VALLBONA 

- 11.30 h Jocs d’aigua i inflables per als més petits 
- 14.30 h Dinar: amanida, paella de verdures i carn, amb beguda, postres i cafè (preu: 10 €) 
- 17 h Bingo solidari (majors de 18 anys). Jocs inflables, per reciclar saltant! Maquillatge per als més 

petits amb Melina 
- 19 h Actuació d’Alexia Luna, monologuista i actriu 

Organitza: Plataforma Vallbona Viu 
Pl. Primer de Maig i entorn del Rec Comtal 
 
CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – XVII FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 

- 20.15 h Mestres del Blues: en motiu del 10è aniversari de l'Escola de Blues de Barcelona, volem 
retre homenatge als músics fundadors del projecte. Marc Ruiz, Ivan Kovacevic, Chino, Dani Pérez, 
Mario Cobo, Santos i Victor Puertas seran els encarregats de posar ritme a una nit inoblidable 

- 21.45 h Koko Jean & The Tonics: Banda composta per Koko-Jean, Anton Jarl, Victor Portes i Dani 
Baraldés, quatre dels músics més aclamats de l'escena barcelonina que conformen quatre mons 
musicalment diferents comprimits en una única bomba plena de soul, ritme i groove 

- 23.15 h The Ramblers: grup de Rhythm and Blues assentat a Barcelona i integrat per alguns dels 
membres més destacats de l’escena bluesera de la ciutat. Una selecció d’autèntics i reconeguts 
instrumentistes trituradors de ferralla que, a la seva versió extended, es presenten amb una 
eixordadora secció de vents 

Entrada gratuïta. Servei de bar i menjar. Obertura de portes una hora abans. 
Més informació a https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati  
Organitzen: Ass. Capibola Blues, Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 

mailto:casadelaigua@scea.cat
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LES NITS DEL CASAL 
20.30 h 
Nit Rumbera amb en Daniel 
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
SCENIC ARTS: “GASTRO RIMES” 
21 h 
Un original cabaret gastronòmic de música i paraula. Cada gastro rima té la seva textura, aire, 
temperatura... però totes són per degustar amb plaer, quasi salivar i anar directes de l’orella al paladar.  
A càrrec de l’actriu Lali Feliu acompanyada per Miquel Ferret al clarinet 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
GENERATOR SUMMER 2019 
22.30 h 
Amb les actuacions de Mamá Ladilla (rock), Los Monos Voladores del Sr.Burns (punk-rock) i El Inkreíble 
Kinteto Afonia (capella) 
Més informació a https://www.canbaste.com/events/5414/?occurrence=2019-07-13  
Entrada gratuïta 
Organitzen: El Generador 9Barris, Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
CICLE DE MÚSICA EN DIRECTE 
22.30 h 
Amb l’actuació de Metraka Rumba 
Organitza: Ass. Comerç i Empreses Trinitat Nova 
Cafeteria Viki, c. Aiguablava, 71 
 
Diumenge 14 
 
CAMPANYA SOLIDÀRIA “MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE” 
Salt conjunt de 9 a 11 h 
Vine i llença’t a la piscina per participar en aquesta campanya benèfica 
Més informació: http://ow.ly/eklK50uYyPb 
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple 
CEM Artesania, c. Artesania, 63, i CEM Can Dragó, c. Rosselló i Porcel, 7 
 
BLUES AL CASTELL: CLAUSURA DEL XVII FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
De 19 a 21 h 
Jam session a càrrec dels alumnes de l’Escola de Blues de Barcelona 
Organitzen: Ass. Capibola Blues i Districte de Nou Barris 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – CONCERT DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL CONSERVATORI DE SYDNEY 
20 h 
El Conservatori de Música de Sydney és la principal institució musical d'Austràlia i té un paper fonamental 
en el panorama musical australià. La seva orquestra, la Sydney Conservatory of Music Wind Symphony, 
està considerada la millor banda simfònica d'Austràlia. El grup, sota la direcció de John Lynch, ha forjat una 
reputació d'excel·lència musical en l'escenari mundial i és capdavanter de la nova música australiana  
Entrada gratuïta. Servei de bar i menjar. Obertura de portes una hora abans. 
Més informació a https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati  
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
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OPERACIÓN SOLETE: BINGO 
22 h  
Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes 
Pl. Roquetes 
 
Dilluns 15 
 
TALLER “INFOJOBS I FEINA ACTIVA. APRÈN NOUS TRUCS PER TROBAR FEINA” 
De 18 a 20 h 
En aquesta sessió aprendràs a utilitzar Infojobs i Feina Activa, a més de conèixer trucs i estratègies que 
t’ajudaran a fer més efectiva la teva recerca de feina. 
A càrrec d’Ari Vigueras 
Adreçat a joves de 16 a 29 anys 
Inscripció prèvia a través de l’enllaç http://ow.ly/VV6K50uYzjC  
PIJ Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20 
 
ESPAI GENT GRAN ESTIU 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 18.30 h Juguem a la plaça! (pl. Roquetes) 
- 20 h Taller per a dones “Totes juntes compartim i afrontem les pors” + pica-pica (pl. del Raïm) 
- 22 h Caminades nocturnes. Adaptat a diferents nivells (sortida: pl. Roquetes) 

 
Dimarts 16 
 
CICLE DE XERRADES DE SALUT 
10 h 
“Pas a pas per aconseguir el benestar emocional” 
A càrrec de CEPS Salut 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLER DE ROBÒTICA I ELECTRICITAT 
De 10.30 a 12 h 
Resoldrem reptes utilitzant kits de robòtica i les plaques makey-makey 
A càrrec d’Aprentik 
Per a infants de 6 a 14 anys. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
TALLER D’INICIACIÓ DIGITAL “PRACTICA AMB EL TECLAT I EL RATOLÍ” 
De 12 a 14 h 
Aprèn a dominar l’ús de dos elements imprescindibles per treballar amb un ordinador: el ratolí i el teclat. 
Mitjançant exercicis pràctics i divertits, utilitzarem el teclat i el ratolí per interactuar i introduir informació 
a l’ordinador. D’aquesta manera podrem iniciar-nos sense por ni inseguretats en l’ús de l’ordinador i obrir 
un món de possibilitats per aplicar en el nostre dia a dia. 
Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions:  
https://cibernarium.barcelonactiva.cat/web/guest/ficha-actividad?activityId=912361  
Nou Barris Activa, c. Vilalba dels Arcs, 39-41  
 

http://ow.ly/VV6K50uYzjC
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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 
 
EL CENTRE CÍVIC DELS PETITS: CASALET DIVER DIMARTS 
18 h 
Ritmes d’estiu: jocs i dinàmiques musicals 
A càrrec de Laura&Lauri 
Per a infants de 3 a 10 anys. Cal inscripció prèvia 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TARDA DE MICROTEATRE 
19 h 
No és només una obra de teatre, en són quatre. Gaudirem de quatre microobres (cada una dura uns 15 
minuts) en diferents espais del centre.  
A càrrec de Peixospeixeres Teatre, la Companyia Distraccions i La Brimonda 
Sinopsis de les obres a https://canverdaguer.com/blog/teatre/731-teatre-tarda-de-microteatre  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PROJECCIÓ DOCUMENTAL “IRIRIA. NIÑA TIERRA” 
19 h 
(Itàlia, 2014. Direcció: Carmelo Camilli). Des de la cosmovisió de la comunitat indígena BriBri-Cabecar, a la 
reserva natural de l’Alta Talamanca, Costa Rica, reflexionen sobre la difícil relació entre l’humà i la terra.  
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
CINEMA A LA FRESCA ‘19 

- 20 h Sessió musical funk-afro-latin amb DJ Wagner Pa 
- 22 h Projecció de la pel·lícula “Superlópez”, dins el cicle Pantalla Barcelona 

Més informació: http://ow.ly/X0Mr50uYAuh 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
MÚSICA ALS PARCS 
21 h 
Concert de música clàssica amb Mercè Font (guitarra clàssica) 
En el marc de la celebració del Centenari de la Casa de l’Aigua 1919-2019 
Entrada gratuïta. Repertori del concert i més informació a http://ow.ly/Zle050uORNZ 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
OPERACIÓN SOLETE 

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

 
Dimecres 17 
 
VISITA GUIADA A LA FÀBRICA DEL SOL 
9.45 h 
Un edifici que és exemple d’eficiència energètica 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

https://canverdaguer.com/blog/teatre/731-teatre-tarda-de-microteatre
http://ow.ly/X0Mr50uYAuh
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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 pel vessant d’obaga de Collserola. Descobrirem el paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i 
coneixerem com gestiona el Parc 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 
 
CICLE DE XERRADES D’ASTRONOMIA 
11 h 
“Situar-se amb les estrelles” 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
GRAN CINEMA 
17 h 
Projeccions de cinema adreçades a la gent gran. Avui, el clàssic musical “Cantando bajo la lluvia”  
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 
TALLER “HEM CAMINAT DAMUNT LA LLUNA” 
17.30 h 
Activitat commemorativa del 50è aniversari de l’arribada de l’home a la lluna. Coneixerem el nostre 
satèl·lit i quins van ser els primers homes a trepitjar la lluna. També farem el nostre propi coet de cartó. 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Nens i nenes a partir de 6 anys 
Cal inscripció prèvia a la biblioteca 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
MIMA’T AL SOL 
17.30 h 
Art als parcs. Pintem amb bombolles 
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 
 
EL CENTRE CÍVIC DELS PETITS: DIMECRES FAMILIARS 
18 h 
“La sirena i els amics del mar”: a través d’aquest preciós conte musical, representat en format de concert 
de violoncel, flauta travessera i veu, ens submergirem en alguns dels valors més importants a aprendre 
durant la infantesa: l’amistat, el respecte, la generositat, l’agraïment i  la valentia. 
A càrrec d’Anna Martínez Norberto, (composició, veu i instruments), Carmen Enjamio (violoncel) i Lucía 
Ferrer (flauta travessera) 
Per a infants a partir de 3 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TALLER #ESTÀSON “DISSENYA EL TEU PROPI HEROI O HEROÏNA” 
De 18 a 20 h 
Sobre un model blanc i pla de nino o nina, dissenyarem i crearem el nostre propi superheroi o 
superheroïna. Passarem d’un full de cartolina a un model de figura en tres dimensions, decorat pels propis 
nens i nenes. Incorporarem l’electrònica perquè s’il•lumini un LED, a banda d’un sistema per encendre’l i 
apagar-lo. El resultat serà un nino o nina amb el circuit i el LED incorporat per emportar-se a casa. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Cal inscripció prèvia a l’enllaç http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/llista_cursos.php  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
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SESSIÓ DJ AMBIENT 
21 h  
Música ambient per amenitzar la “terrassa a la fresca” 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
Pel·lícula a concretar. Tu porta el sopar, nosaltres posem les crispetes! 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
OPERACIÓN SOLETE: CINEMA A LA FRESCA 
22 h  
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dijous 18 
 
ELABORACIÓ SABONS NATURALS 
10.30 h 
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
TALLER “FEM FLORS DE FELTRE” 
De 16 a 19 h 
Fem flors amb paper de feltre. Cal portar feltre 
Activitat gratuïta, adreçada a infants de 8 a 12 anys. Inscripcions: 932 695 156, ateneufcm2@gmail.com  
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av Rasos de Peguera, 232 
 
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) 
 
TALLER “PINTURA ORGÀNICA” 
17 h  
Taller artístic per aprendre a extreure els pigments de plantes, hortalisses i fruites amb l’objectiu de poder 
pintar sobre tela o paper de manera estable.  
A càrrec de Pepe Bocanegra, de l’hort comunitari de Can Valent 
Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys  
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 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
De 18 a 19.30 h 
Taller familiar “Atletisme en família” 
Col·laboren: CANB, Ateneu Popular Nou Barris 
Escola Mercè Rodoreda, c. Vesuvi, 35 
 
MASTERCLASS DE MÚSICA 

- 18 h Baix, a càrrec de Fèlix Serra 
- 20 h Guitarra, a càrrec de Fulvio 

Oberta a tothom i gratuïta 
Organitzen: Kasal de Joves Roquetes, Casal de Joves Prosperitat 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 

mailto:ateneufcm2@gmail.com
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OPERACIÓN SOLETE 
- 19 h Berenar de Contes (pl. de les Dones de Nou Barris) 
- 22 h Videojocs (Amfiteatre de Roquetes) 
- 22 h Espai de dones (lloc per determinar) 

 
PRESENTACIÓ DEL NOU NÚMERO DEL BUTLLETÍ “L’ARXIU” 
19 h 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 A 
 
CONCERT “RØ” 
19.30 h 
RØ, alter ego de Roger Abella, presenta la seva proposta en solitari amb cançons intimistes amb el punt de 
mira en la dualitat entre l’ombra i la llum de l’ésser. 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Jardins de 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/ada, contacta amb el C.C. per reservar plaça 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Entrada del CC Zona Nord, av. Rasos de Peguera, 25 
 
FOTO A LA FRESCA: ESPECIAL FOTOGRAFIA DE VIATGES 
22 h 
Projecció en pantalla gran. En la darrera sessió d’enguany, comptarem amb fotògrafs i fotògrafes 
reconeguts que ens explicaran en imatges un viatge que els va marcar, un indret proper o llunyà, un país al 
que tornarien sense pensar, un recorregut especial, una experiència en solitud o acompanyats… hi ha tants 
viatges com viatgers! 
Amb Gary Manrique, Joan Manuel Baliellas, Krzysztof Brudlo, etc. 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Humberto Rivas 
 
Exposicions 
 
“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 
 
 



“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  
 
“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 
 
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 
 
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) 
 
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 
 

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

	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’aficiona...

