
Activitats del 6 al 12 de setembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 6  
 
TALLER “MÀSCARES DELS DIABLES I ELS DRACS” 
Els divendres de setembre, de 17.30 a 19 h  
Taller de 4 sessions (no és obligatori fer-les totes). Una oportunitat per conèixer el món del foc i les seves 
llegendes; amb tecnologia digital dissenyarem una màscara de bèstia o diable  
Per a nens i nenes de 5 a 7 anys, acompanyats d’un familiar  
Activitat gratuïta 
Inscripcions al 932 695 156, ateneufcm2@gmail.com o al web http://ow.ly/AALg50vXUxh  
Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8-14 
 
Dissabte 7 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “JUSTICIA EN EL ESTADO DE PARTIDOS” 
12 h 
El llibre dona forma a una sèrie d’articles del seu autor, Pedro M. González, prolífic columnista del Diario 
Español de la República Constitucional. La submissió de l’orbe judicial a la política comença a la Transició 
espanyola i acaba a l’etapa ministerial de Ruiz-Gallardón. 
A càrrec de Julen Vileya López 
Més informació: http://ow.ly/mZFS50vXUTm  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
VERMUTSICAL 
13 h 
Actuació en format acústic de Morosito: formació barcelonina que explora nous paisatges sonors sense 
abandonar el caràcter rumber i mestís, evolucionant cap a espais creatius on sentir-se lliures 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
BLUES AL CASTELL 
De 19 a 21 h 
Jam Session a càrrec de l’Escola-Taller de Blues de Barcelona. Bona música en un entorn privilegiat.  
Organitzen: Ass. Capibola Blues i Districte de Nou Barris 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CONCERT RÀDIO RSK 
21.30 h 
Amb les actuacions de: 

- Down With The Gypsies (psych / folk / kraut / prog / blues): jove banda formada per músics de 
Polònia, Alemanya, Àustria i Espanya. Formada a finals de 2015, té la seu a Karlsruhe, Alemanya 

- Sitrâmâ (krautrock, psychedelic rock, prog rock, post rock, new wave): projecte artístic que aspira a 
recrear mons reals i onírics, situacions i vivències pròpies o arquetípiques i emocions i disfuncions, a 
través de passatges sonors que adopten la forma de “cançons” (en el sentit més ampli), 
acompanyats de recreacions audiovisuals o teatrals 

Entrada gratuïta 
Més informació: https://www.canbaste.com/events/5414/?occurrence=2019-09-07  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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Diumenge 8 
 
FESTA DE CLOENDA DEL PROJECTE “EL REC COMTAL ES MOU” 

- 17 h Festa Holi (pl. Primer de Maig) 
- 18 h Jocs infantils (c. Reixagó, 2, Can Sant Joan) 
- De 19 a 21 h Micro obert (pl. del Bosc, Can Sant Joan) 

Hi haurà Punt Lila a la pl. del Bosc i petita exposició de fotos del projecte per tot el Rec Comtal 
Organitza: Taula Comunitària del Rec Comtal 
 
Dilluns 9 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 10 
 
CAMINEM A LA ZONA NORD 
9.30 h 
Caminades suaus pels espais verds dels nostres barris 
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20 
 
TALLER PRÀCTIC “VINE AMB NOSALTRES A FER EL TEU CURRÍCULUM I LA CARTA” 
12 h 
Tenir un bon currículum és clau per superar les fases del procés de selecció. T’ajudarem a redactar-lo i a 
destacar el més important de la teva trajectòria formativa i laboral, així com les competències clau 
A càrrec d’Ari Vigueras 
Per a joves de 16 a 29 anys 
Inscripció prèvia a http://ow.ly/5ltr50vXXnW o presencialment al PIJ Nou Barris 
Punt InfoJove Nou Barris (Espai Jove Les Basses), c. Teide, 20 
 
Dimecres 11 
 
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 
 
Exposicions 
 
“BARCELONA, 1979. LA DEMOCRÀCIA DES DELS BARRIS” 
Fins al 5 d’octubre 
Aquesta exposició fotogràfica vol visualitzar la ciutat abans i després de les primeres eleccions municipals 
de 1979: com era la ciutat i com eren alguns dels seus barris just després de la dictadura; la formació del 
primer govern municipal democràtic; esclat de la llibertat als carrers; moviments culturals populars… 
En el marc dels actes commemoratius “40 anys d’ajuntaments democràtics” 
Organitzen: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris, Arxiu Municipal de Barcelona  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
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“ENDANGERED SPECIES (ESPÈCIES EN PERILL D’EXTINCIÓ)”  
Fins al 28 de setembre. Inauguració el divendres 6, a les 19 h 
Projecte que presenta espècies en vulnerabilitat del nostre planeta. Imatges monogràfiques, utilitzant tinta 
i només línies rectes, que no volen mostrar una imatge científica sinó la meva pròpia visió d’aquests éssers 
A càrrec de Roger Font 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“ÉSTA ES MI CARA, A NADIE SE LA PEDÍ PRESTADA”  
Del 9 de setembre a l’1 d’octubre. Inauguració el dijous 12 de setembre, a les 19 h 
Uns 30 artistes del col·lectiu Arte sin Fronteras exploren la representació de la seva pròpia cara a través de 
diversos estils i tècniques. Escrutar-se el rostre i traduir-lo en dibuix, pintura, argila o fins i tot fotografia, és 
un dels exercicis més apassionants que pot fer un artista. 
A càrrec del col·lectiu Arte sin Fronteras. Comissariada per Magnolito Priego i Albert Saura 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“FETS A MÀ, FETS AMB EL COR” 
Del 9 al 28 de setembre 
Exposició de treballs de punt de coixí i manualitats de l’Associació de Veïns de la Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova – SomLaPera, c. Garbí, 3 
 
“GRAVAT NOU” 
Del 12 de setembre al 31 d’octubre. Inauguració: dijous 12 de setembre, a les 20 h 
Exposició que reuneix nou artistes que provenen de diverses disciplines i que exhibeixen les seves primeres 
obres en fotogravat, com el començament d’un nou camí creatiu. Cada artista ha desenvolupat les seves 
obres usant el seu propi llenguatge visual 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“QUADRES DEL FRANCISCO RODRIGUEZ”   
Del 12 al 30 de setembre 
Exposició de quadres pintats per Francisco Rodríguez Berengel, veí de Ciutat Meridiana. Autodidacta, lliure 
i entusiasta de la pintura. El Francisco pinta imitacions de quadres de pintors famosos (Picasso i Miró entre 
d’altres), interpretant els quadres des de la seva pròpia mirada. Pintures d’entre els anys 2000 i 2019  
Centre Civic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“TITELLES ALS COMERÇOS” 
Del 12 al 30 de setembre 
Vinculada a la 14a edició de La Titellada 
Organitza: Ass. Titellaire de Roquetes 
Comerços de Roquetes 
 
“TRASTOCANDO, PURA EXPRESIÓN” 
Fins al 30 de setembre 
Vinculada a la 14a edició de La Titellada 
Organitza: Ass. Titellaire de Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“LA FINESTRA DELS TITELLES” 
Fins al 30 de setembre 
Vinculada a la 14a edició de La Titellada 
Organitza: Ass. Titellaire de Roquetes 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
 



“EL CASAL I LA SEVA GENT” 
Fins al 25 de setembre 
Exposició de fotografies 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
  
Activitats periòdiques 
 
VINE A JUGAR A LA PLAÇA 
Tot el setembre, de 18 a 21 h 
Jocs i activitats de dinamització diverses per passar una bona estona 
Nens i nenes de 6 a 14 anys 
Pl. Eucaliptus (de dilluns a divendres fins al 13 de setembre), pl. Roja de Ciutat Meridiana (els dilluns), pl. 
Primer de Maig (els dimecres), 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  
 
 
 

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

	El llibre dona forma a una sèrie d’articles del seu autor, Pedro M. González, prolífic columnista del Diario Español de la República Constitucional. La submissió de l’orbe judicial a la política comença a la Transició espanyola i acaba a l’etapa minis...
	Més informació: http://ow.ly/mZFS50vXUTm

