Activitats del 19 al 25 de juliol
NOU BARRIS
Festes Majors
FESTA MAJOR DE VALLBONA
Fins al 21 de juliol
La plaça Primer de Maig concentra 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 19
MIMA’T AL SOL
10 h
Dansa en família. Connectem amb el nostre moviment
Per a nens i nenes de 0 a 6 anys, acompanyats d’un familiar. Germans fins als 12 anys
Organitza: Associació L’Espiral - Ubuntu
Pl. Verda de Ciutat Meridiana
PROSPESTIU: TALLERS OBERTS
17 h
Tallers gratuïts i oberts de swing, circ i salsa
Organitza: Casal de Joves Prosperitat
Pl. Verda de la Prosperitat
TEATRE: “ATEMPTATS CONTRA LA SEVA VIDA”
18 h
Obra que gira entorn de la identitat individual i la seva deriva dins del sistema capitalista global. Escrita per
Martin Crimp, presenta diverses escenes que aparentment no tenen cap més fil conductor que el nom d’un
personatge absent: l’Anne. Ben aviat, però, descobrirem que les aparences ens han enganyat un cop més.
A càrrec de Les Fepipes
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
OPERACIÓN SOLETE
- 19 h Espectacle de clown i percussió “Olicòpter”
- 22 h Trivial
Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes
Pl. Roquetes
CICLE DE MÚSICS PER LA MEDITERRÀNIA: CONCERT “YACINE BELAHCENE”
22 h
Després de liderar projectes com Cheb Balowski, Nour, Rumba Amazigha o Oriental Groove, Belahcene ara
es presenta acompanyat de quatre músics fusionant sons del nord d’Àfrica amb raï, reggae, funk, electro i
rock psicodèlic. Les seves lletres solen ser crítiques amb temes com la crisi de refugiats o la xenofòbia. Una
nova proposta atractiva que convida a la festa i a la diversitat amb majúscules.
Entrada gratuïta
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta
Pl. Torre Llobeta

Dissabte 20
OPERACIÓN SOLETE
- 10 h Cinefòrum familiar “Petit FICMA al Castell” (Castell de Torre Baró)
- 22 h 3a edició del Got Talent (Amfiteatre de Roquetes)
TALLER OBERT DE CIANOTÍPIA TRIDIMENSIONAL
De 10.30 a 14 h
Aprofundirem en la tècnica de la cianotípia utilitzant plantes, fotografies i objectes. Treballarem aquesta
tècnica artesanal de fotografia per experimentar un blau màgic que després podrem canviar de color.
Estamparem les nostres cianotipies sobre paper i acabarem el taller creant figures tridimensionals.
A càrrec d’Alejandra Morales, autora de l’exposició “Cuerpos de Lewy”
Cal portar llapis, cúter i taula de tall
Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia. Més informació a http://ow.ly/Oz1q50v1XnB
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274
11a FESTA “AIRES LATINOS”
14 h
Balls i gastronomia tradicionals de Llatinoamèrica.
Organitza: Ballet Folklórico “Renacer Boliviano”
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83
FUSSION URBANA
- De 16 a 20 h Tallers gratuïts: graffiti, beatbox, producció musical
- 21 h Actuacions de rap i Mc dins la gira #AnónimoTour, amb Acru, Jaloner i altres artistes
Entrada: 8 €. Anticipada: 6 €
Més informació i venda d’entrades: https://hiphoptickets.es/ca/events/acru-jaloner-anonimotour
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20
CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – COOP DE CIRC AL PATI!
19 h
Cabaret de CoopdeCirc: espectacle amb artistes i companyies de CoopdeCirc, cooperativa d’artistes de circ
amb fort caràcter assembleari, creada el 2009. Ricky, el professor de tennis, ens presenta diferents
números i tècniques: malabars, clown, equilibris acrobàtics, manipulació d’objectes i aeris.
Amb Irene Estradé (corda llisa), Lluís Gómez (pal xinès), Berta Junyent (trapezi), Sergio López (boleadores),
Leticia Garcia i Celso Pereira (mà a mà)
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
GUINEUETA LLIURE I TROPICAL
- 19 h Correbars amenitzat per Buskant el To. Preu: 11 € (+ 1 € got). Sortida des del pati del Casal
- 22 h Concerts amb La Ganja Regué, Potoma, PD Periferikas i PD Modern Puretys
Inscripcions pel correbars i més informació: https://www.facebook.com/events/2502143430016518/
Organitzen: BarTolo Guineueta, Casal de Joves Guineueta
Pati del Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4
LES NITS DEL CASAL
20.30 h
Nit de màgia amb Juan Genlot
Organitza: Ass. Comerç i Empreses Trinitat Nova
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3

SCENIC ARTS: FESTA EIVISSENCA
21 h
Ball i sopar. Tothom vestit de blanc!
Ball en línia a càrrec de Fran Salvador
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis
Diumenge 21
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.
Imparteix: Jorge (artesà)
Col·laboració per als materials (ferro reciclat i carbó): 10 €
Places limitades. Inscripcions: tallerscanvalent@gmail.com
Hort Can Valent, c. Pintor Alsamora, 17
CICLE “L’ESTIU, AL PATI!” – COOP DE CIRC AL PATI!
- 19 h Teatro d’Argenio: “In Itinere”: performance sensorial-participativa i de compromís artístic: per
una sola persona per passi. L’espectador es desplaça amb l’artista en un quadricicle de pedals i fa
un viatge acústic (amb auriculars) de 7 minuts. Una migració amb el cos i la imaginació. La
celebració del viatge i dels somnis en una història que no és el que sembla
- 20 h Cia. Cuncurulla: “Circant”: un triangle de personatges que es necessita, es rebutja, s’ajuda des
de la força, la lleugeresa i s’uneix mitjançant el so i la música. Equilibris, música i poesia visual
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
OPERACIÓN SOLETE: BINGO
22 h
Pl. Roquetes
Dilluns 22
TALLER FAMILIAR “FABRIQUEM INSTRUMENTS POPULARS”
22, 24, 29 i 31 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/ySgx50v1ZNk
Organitza: Cibernàrium de Barcelona Activa
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232
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. de les Dones de Nou Barris)
- 22 h Caminades nocturnes. Adaptat a diferents nivells (sortida: pl. Roquetes)

Dimarts 23
CICLE DE XERRADES DE SALUT
10 h
“Buscant l’equilibri per deixar de fer equilibris”
A càrrec de CEPS Salut
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
TALLER D’INICIACIÓ DIGITAL “CONEIXES EL TEU ORDINADOR?”
De 12 a 14 h
Aprèn què és, què conté i com està fet un ordinador a partir dels conceptes de programari (sistema
operatiu i programes) i maquinari (disc dur, RAM, etc). Coneix els perifèrics més usuals, la forma de
connectar-los i les possibilitats de connectivitat amb les xarxes (cablejades o Wifi). Utilitza l’escriptori de
l’ordinador identificant les icones i els elements més comuns.
Activitat gratuïta. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/kkGs50v2039
Organitza: Cibernàrium de Barcelona Activa
Nou Barris Activa, c. Vilalba dels Arcs, 39-41
MIMA’T AL SOL
17.30 h
Jocs d’aigua i experimentació. Piscines i minimons
Per a nens i nenes de 0 a 6 anys, acompanyats d’un familiar. Germans fins als 12 anys
Organitza: Associació L’Espiral - Ubuntu
Pl. Eucaliptus
CINEMA AL TURÓ
17.30 h
Projecció de “Las mujeres de verdad tienen curvas”: la història d’una dona dividida entre les seves
ambicions personals i la seva tradició cultural
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39 (interior)
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI
De 18 a 19.30 h
Taller familiar “Circ a la fresca”
Col·labora: Ateneu Popular Nou Barris
Institut Barcelona Congrés, c. Baró d’Esponellà, 1-15
TALLER “TARDE BATI2”
19 h
Aprèn a preparar batuts súper fàcils i refrescants per l’estiu!
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100
CINEMA A LA FRESCA ‘19
- 21 h Sessió musical de música negra i rock dels anys 50-70, amb DJ Riki Undersounds
- 22 h Projecció del documental “Petitet”, de Carles Bosch, dins el cicle Pantalla Barcelona
Més informació: http://ow.ly/ZEyZ50v20qm
Façana del 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)

Dimecres 24
TALLER “REBICICLEM”
De 10 a 12 h
Vols iniciar-te en la mecànica, mantenir la bicicleta en bon estat o simplement saber com fer una bona
neteja? Una única sessió per iniciar-te en el món de la mecànica de la bicicleta.
A càrrec de Biciclot
A partir de 10 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
GRAN CINEMA
17 h
Projeccions de cinema adreçades a la gent gran: aquesta setmana, “Los puentes de Madison”
Entrada gratuïta
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B
MIMA’T AL SOL
17.30 h
Parcs literaris. Contes i creació d’un poema col·lectiu
Per a nens i nenes de 0 a 6 anys, acompanyats d’un familiar. Germans fins als 12 anys
Organitza: Associació L’Espiral - Ubuntu
Pl. Verda de Ciutat Meridiana
TALLER ANTENA MAKER “CIRCUITS SIMPLES”
De 18 a 20 h
Una primera aproximació als circuits elèctrics i electrònics amb exemples de fàcil comprensió,
experimentant amb el control de circuits a partir d’exemples pràctics.
Gratuït. Preinscripcions a la biblioteca o a l’enllaç http://s2.puntxarxa.org/cbb/cursos/llista_cursos.php
Cal inscripció prèvia i tenir carnet de biblioteques
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2
CIRC SHOW “LOS AGÜIZOTES”
21 h
A càrrec del Colectivo El Nido de las Artes (Estelí, Nicaragua)
Entrada gratuïta
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña
OPERACIÓN SOLETE: TALLER DE CISTELLES
22 h
Organitzen: Nou Barris Conviu, entitats de Roquetes
Pl. Roquetes
Dijous 25
OPERACIÓN SOLETE
- 10.30 h Taller intergeneracional obert “Aprenem a jugar al Rummikub” (Casal Gent Gran)
- 19 h Berenar de Contes (pl. del “Cenicero”)
- 22 h Videojocs (Amfiteatre de Roquetes)
- 22 h Espai de dones (lloc per determinar)

TERTÚLIA “LES PORS DE LES PERSONES GRANS. COM AFRONTAR-LES EL MILLOR POSSIBLE?”
11 h
Entre tots i totes intentarem trobar camins que ens ajudin a portar millor les nostres pors, i a distingir les
que (fins i tot) ens poden ser útils i les que directament ens perjudiquen.
A càrrec d’Àgora Events
Activitat gratuïta
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38
TALLER “FEM UN MAPAMUNDI”
De 16 a 19 h
Dissenyem i construïm un mapamundi amb tall làser, un mapamundi per situar-nos en el món, que ens
servirà per estudiar i somniar.
Activitat gratuïta, adreçada a infants de 10 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)
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
Organitza: Associació L’Espiral - Ubuntu
Parc Rec Comtal de Vallbona
CONCERT “SURF AND FAT”
19.30 h
Surf&Fat és la desenfadada expressió musical de dues amigues de la universitat unides pel so de bandes
com Le Tigre, Stereo Total o Arctic Monkeys. Un grup barceloní a dues veus, amb so enèrgic, impetuós i la
força femenina que aporten una bateria i una guitarra que ataquen els cinc sentits. Els acompanyen unes
lletres lleugeres però fermes, amb subtils tocs d’humor i sense pretensions buides. Una fórmula que tan
aviat genera moments d’arravatament com transporta a l’eufòria del dance floor.
A càrrec de Barbara Eisele (guitarra) i Maria Morell (bateria)
Entrada gratuïta amb taquilla inversa
Jardins de Can Verdaguer, c. Piferrer, 94
SESSIÓ MUSICAL
20.30 h
A càrrec de PD Patxo-K
Quinto i tapa a 1 euro, amb alternatives veganes i sense alcohol
Organitza: La Cuarta
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100

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
“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
“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

“AIGUA VIVA”
Exposició permanent, visitable de dilluns a dissabtes, de 10 a 14 h; i de dilluns a divendres, de 16 a 18:30 h
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 de dilluns a dissabtes, de 10 a 14 h; i de dilluns a divendres, de 16 a 18:30 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.
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

