
Activitats del 14 al 20 de maig 
NOU BARRIS
 
Divendres 14 
 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE “TRINITAT NOVA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI” 
11 h 
Presentació del projecte sobre com evitar el malbaratament d’aliments amb idees i consells saludables. 
A càrrec d’Isabel Chumillas, presidenta de l’Ass. del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova; Carmen Pérez, 
presidenta de l’Ass. de Venedors del Mercat de la Trinitat; i Raquel Derch, dietista-nutricionista. 
Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Organitza: Ass. del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
FIRA DE SANT PONÇ 

- De 17 a 20 h Fira amb mostra de productes. Participen: Som del Barri, Las Flores de Roquetes, XIC 9 
Barris, Més amb Menys (Pla Comunitari Roquetes), Xarxa de Dones Cosidores, La Llar dels Encants 

- De 17.30 a 18.30 h Activitats: xerrada “Com introduir els olis essencials en la teva vida”, a càrrec de 
La Llar dels Encants; demostració de fabricació d’espelmes amb Las Flores de Roquetes; meditació 
guiada a càrrec de Natural Toque 

- De 19 a 20 h Concert “La Voodoo” (swing & New Orleans jazz trio) 
Per a les activitats i el concert cal inscripció prèvia: info@toniguida.org, presencial al Ton i Guida 
Organitzen: Centre Ton i Guida, Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Trobada (al costat de l’Ateneu Popular Nou Barris) 
 
CELEBREM LA PRIMAVERA A NOU BARRIS! 

- 17.30 h Concert de la Banda Municipal de Barcelona (pati de la Seu del Districte) 
- De 18 a 20 h Mercat artesanal (pl. Joaquim Serra) 
- 20.30 h EXHAURIT Espectacle de màgia mentalista amb Luko Corleone (pati de la Seu del Districte) 

Activitats gratuïtes, cal reserva prèvia (excepte pel mercat artesanal). Aforament limitat 
Més informació i reserves: http://ow.ly/bbgW50ELEFW 
Organitza: Districte de Nou Barris 
 
TALLER “LES ONOMATOPEIES EN EL CÒMIC” 
18 h 
Els lectors de manga ho saben de sobres: el manga està ple d’onomatopeies. Veurem com canvien les 
onomatopeies d’una llengua a l’altra i com alguns sons, com el lladruc d’un gos, sona completament 
diferent segons si el gos és català o japonès. 
A càrrec d’Espai Daruma 
Gratuït, cal inscripció prèvia: https://bit.ly/TallerOnomatopeies   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
LOKAL DE RISC 
19 h 
Torna el cabaret sense filtres de l'Ateneu, l'escenari obert a l'experimentació. Números de 10 minuts de 
totes les disciplines possibles, i algunes d'impossibles. El preu el poseu vosaltres a través de la taquilla 
inversa. En aquesta edició anirà destinada a la caixa de resistència de Xarxes de Suport Mutu de Nou Barris. 
Taquilla inversa 
Més informació i entrades: https://ateneu9b.net/programacions/lokal-de-risc-1619518745  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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CONVERSES EN XARXA “ QUÈ PASSA AMB LA SALUT MENTAL EN TEMPS D’INCERTESES?” 
19 h 
Representants de tres entitats que treballen amb persones amb problemes de salut mental i els seus 
familiars ens explicaran quina és la seva experiència en la situació actual i com ha afectat als seus usuaris.   
Hi participen: Cristina Conejo, psicòloga reponsable dels Espais Situa't de la Federació Salut Mental 
Catalunya; Roser Busquets, psicòloga d'AREP; i Josep Aguilar, president d'AFEM de Nou Barris. 
Activitat online publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
 
Dissabte 15 
 
CELEBREM LA PRIMAVERA A NOU BARRIS! 

- De 10 a 20 h Mercat artesanal (pl. Joaquim Serra) 
- 12 h EXHAURIT Combinat de Circ amb el CAC Rogelio Rivel (pati de la Seu del Districte) 
- 17.30 h EXHAURIT Teatre d’improvisació amb Planetaimpro (pati de la Seu del Districte) 
- 20.30 h EXHAURIT Concert amb The Goliards Collective (pati de la Seu del Districte) 

Activitats gratuïtes, cal reserva prèvia (excepte pel mercat artesanal). Aforament limitat 
Més informació i reserves: http://ow.ly/bbgW50ELEFW 
Organitza: Districte de Nou Barris 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA” 
De 10 a 12 h 
Itinerari que discorre pel vessant d’obaga de Collserola. Us acompanyarem a descobrir i a gaudir del 
paratge bell i tranquil de la Font Muguera, i coneixerem com gestiona el parc algunes de les principals 
amenaces que l’afecten: els incendis i les espècies invasores.  
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
JOCS DE TAULA: CATAN 
De 10 a 13.30 h 
Per a joves de 16 a 30 anys 
Inscripcions: Instagram @casaldejoveszonanord, Whatsapp 642 802 139 
Organitza: Casal de Joves Zona Nord 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
15 ANYS CONSTRUÏNT LA DIRECTA 
12 h 
Acollim la celebració dels 15 anys de La Directa, un projecte periodístic i cooperatiu per la transformació 
social. Un referent per molts motius que sentim molt proper. Tot un dia d'activitats amb espectacles, 
concerts i debats. Durant la jornada Reskate Studio realitzaran una intervenció artística a les parets de 
l'Ateneu en directe. 

- 12 h EXHAURIT Espectacle familiar ”Les ombres que conten contes” 
- 13 h Micròfon obert amb vermut. Gratuït. Un debat sobre la llibertat d'expressió i el paper dels 

mitjans de comunicació 
- 14.30 h Dinar a càrrec de La Deskomunal 
- 16.30 h PD Metralleta Selecta + Intervenció artística de Reskate Studio 
- 17.30 h Concert de Las Karamba. Preu: 12€ (10 per a sòcies i subscriptores de La Directa). Barreja 

multicultural entre Veneçuela, Cuba, l'Argentina, Panamà i Catalunya. Un estil musical on es 
reconeix el so, el chachachá, la salsa, la timba i la música urbana des d'una perspectiva femenina 

- 19 h EXHAURIT Concert de Rodrigo Laviña y su Combo 
Més informació i entrades: http://ow.ly/4TNr50ELFOG 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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APERITIUS MUSICALS. CONTES DE GIUSEPPE VERDI 
12 h 
Entrarem a un gran teatre d’òpera per conèixer ben bé què és el que s’hi fa: teatre, òpera? Descobrirem 
qui era en Giuseppe Verdi, la seva música i alguns dels personatges de les obres que va crear. I, finalment, 
posarem música a un conte que explicarem tot cantant i amb l'ajut de petits titelles. 
A càrrec d’Albert Estengre Manzanares 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció previa a b.barcelona.vtl@diba.cat o al telèfon 93 408 06 67 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
VERMUT MUSICAL: “SLIDE & THE FAMILY STONED” 
13.30 h 
El projecte d’El Generador torna a oferir-nos un dissabte musical en format de vermut primaveral. Blues i 
soul a càrrec d’un grup creat per a l’ocasió. La Slide & The Family Stoned neix a les aules de l’Escola 
Superior de Música Jam Session de Barcelona, a partir del projecte final de carrera del guitarrista Marc 
Carrey, membre de bandes com Ava Adore, TV Smith & The Bored Teenagers, Suzy & Los Quattro o James 
Vieco Band. 
La Banda la completen Arnau Alonso, Paola Bailey, Dani Banco, Massimiliano Gentilini i Anna Bosch. 
Activitat gratuïta amb aforament limitat i reserva prèvia: http://ow.ly/2XSQ50ELFWG 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
UNDERGROUND DEN VI 
17 h 
Exhibició de ballarins (B-boys) i ballarines (B-girls) de breaking i hip-hop. 
Activitat gratuïta, aforament reduït a 50 persones assegudes  
Cal reserva prèvia: http://ow.ly/pEOv50ELFYA 
També podeu seguir l’espectacle en directe a través de YouTube: http://ow.ly/2RA850ELG2r  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
EN FAMÍLIA: SONA LA LLUM 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre 
Espectacle familiar de música i projeccions en directe creat a partir de petits quadres sonors que fan 
referència a escenes de la natura.  
A càrrec de la cia. La Curiosa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEULADA SONORA: CONCERT AMB TRITÓN JIMÉNEZ 
19 h 
Tres paraules defineixen l’obra de Tritón Jiménez: cor, budells i carrer. Encara que fugi de missatges 
explícits, les seves metàfores beuen a la barra d’un bar, es recolzen en qualsevol cantonada i caminen pel 
barri on són els protagonistes de veritat, els que no surten als crèdits, però lliuren la seva batalla dia a dia. 
Entrada lliure, aforament limitat. Cal inscripció prèvia a la Secretaria del Casal o a http://ow.ly/Otbs50ELIX8 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CICLE SOMRIURE: “LA FINAL” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre. 
Una obra que des de l’humor ens parla de l’autoengany, de les pors al canvi i de la fragilitat de les coses. 
A càrrec de Peixospeixeres Teatre 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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Diumenge 16 
 
CELEBREM LA PRIMAVERA A NOU BARRIS! 

- De 10 a 20 h Mercat artesanal (pl. Joaquim Serra) 
- 12 h EXHAURIT Dansa per a infants amb Twins (pl. Major de Nou Barris) 
- 17.30 h Concert de la Banda Simfònica de Roquetes-Nou Barris (pati de la Seu del Districte) 
- 20.30 h EXHAURIT Concert de Pedro Javier González Trio i J.M. Álvarez (pati de la Seu del Districte) 

Activitats gratuïtes, cal reserva prèvia (excepte pel mercat artesanal). Aforament limitat 
Més informació i reserves: http://ow.ly/bbgW50ELEFW 
Organitza: Districte de Nou Barris 
 
Dilluns 17 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES A LA ZONA NORD: CLASSE OBERTA DE PIANO 
De 16.30 a 20.15 h 
A càrrec de l’alumnat del projecte Em Toca de la Fundació Maria Canals. 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/9CSe50ELJoX 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “ART BOT” 
Dilluns 17 i 24 de maig, de 17.30 a 19 h 
Fabricarem el nostre propi robot motoritzat i, a més, serà artista!! Ens iniciarem en la robòtica, 
descobrirem l’art vinculat a la ciència i ens divertirem creant una obra d’art. 
Adreçat a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Gratuït, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/b7wG50ELJsx 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
NOU BARRIS CONTRA L’LGTBIFÒBIA 
Acte pel Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia 

- 18 h Presentació institucional  
- 18.10 h Lectura del manifest       
- 18.15 h Recital poètic *I am Not Wrong”, a càrrec de Txus Garcia i Sònia Moll 
- 18.45 h Xerrada sobre recursos per fer front a l’LGTBIfòbia, a càrrec de Sergi Suàrez, de l’equip de 

l’Observatori contra l’LGTBIfòbia 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia: https://forms.gle/p3WtFG3PRwjTYC1CA 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
T’INTERESSA. TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
Activitat adreçada a la gent gran 
A càrrec d’Inés Simarro  
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 18 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES A LA ZONA NORD: EDUCARTS I LES ESCOLES SURTEN AL CARRER 
D’11.30 a 12.30 h 
L’alumnat de 5è de l’Escola Ciutat Comtal fa percussió. 
Pl. de la Residència de Gent Gran Vallbona, av. de l’Alzinar, 30 
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LLIBRES A ESCENA: “MONSTRES” 
17.30 h 
A la sessió de contes de Monstres, la Gisela ens obrirà la maleta més terrorífica i aconseguirem perdre la 
por gràcies a la seva màgia. Amb ella visitarem un munt d’històries: “Allà on viuen els monstres”, “Laura té 
por”, “Hi ha un ós sota l’escala”, “En Pere sense por”, “El monstre de colors” 
A càrrec de Gisela Llimona 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a b.barcelona.vtl@diba.cat o al telèfon 93 408 06 67 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
BARCELONA POESIA: “TOT RECORDANT JOAN MARGARIT” 
18 h 
Què millor que repassar els poemes d’un autor per mantenir-lo sempre viu. 
Entrada gratuïta, cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/Z9oW50ELJUf 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “L’AIGUA QUE VOLS” 
18.30 h 
Premi Sant Jordi 2020 
Amb la presència del seu autor, Víctor Garcia Tur. Presentat per Pilar Maurell 
Entrada lliure 
Organitza: Òmnium Nou Barris 
Pl. Virrei Amat 
 
PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES “SOLO PARA CORTOS” 
20 h 
Una nova sessió de la retrospectiva del festival de cinema social Solo Para Cortos que estem fent al Casal 
de Barri de Prosperitat. Una selecció de curtmetratges de diverses edicions del Solo Para Cortos que giren 
al voltant de temes com el gènere, les cures, les migracions o les persones refugiades. 
Cal inscripció prèvia, que es realitza a la recepció del Casal o a http://ow.ly/rPI250ELJX4 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dimecres 19 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 10 a 12 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES A LA ZONA NORD: EDUCARTS I LES ESCOLES SURTEN AL CARRER 

- De 10 a 11 h L’alumnat de 5è de l’Escola Elisenda Montcada fa classe oberta de Big Band (pl. Roja 
de Ciutat Meridiana) 

- De 10 a 11 h L’alumnat de 5è B de l’Escola Elisenda Montcada fa percussió (pl. Eucaliptus) 
- D’11.45 a 12.30 h L’alumnat de 2n de l’Escola Ciutat Comtal fa teatre (pl. de la Residència de Gent 

Gran Vallbona, av. de l’Alzinar, 30) 
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CONCERT DE MÚSICA MEXICANA 
17.30 h 
“Rancheras” i “corridos” cantades pels millors “mariachis” de Barcelona 
A càrrec de Mariachi Barcelona 
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia telefònica als Casals de Gent Gran de Nou Barris 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
TALLER ONLINE “FILIGRANES AMB PAPER” 
De 18 a 20 h 
Aprendràs tècniques de manipulació del paper (arrugar, enganxar, arrissar, tallar...) per construir flors que 
semblin reals. Et guiarà la dissenyadora gràfica i creativa Blanca Vigas, que amb les seves creacions ha 
omplert aparadors, dissenyat cartells... 
Activitat gratuïta. Places limitades i amb inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, tel. 934 637 771 
Organitza: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES A LA ZONA NORD: LA BANDA JOVE DE XAMFRÀ I D’EDUCARTS ES 
TROBEN 
18 h 
La Banda Jove de Xamfrà, centre de música i escena al barri del Raval i l’espai de música jove d’EducArtS 
que es fa cada dimecres a l’IES Picasso, es troben al Teatre Zona Nord. Joves de la Zona Nord! Us convidem 
a apropar-vos i compartir una estona de música i experiències. 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/7OIF50ELKBx 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
T’INTERESSA: ESCAPE ROOM 
18.30 h 
T'atreveixes a resoldre aquest Escape Room a la Biblioteca? Ajuda'ns a fer que el temps no s'aturi abans de 
resoldre el misteri! 
A càrrec d’Oliver Novelles 
Per a joves a partir dels 12 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
MONOGRÀFIC “INTRODUCCIÓ AL DIBUIX CÒMIC UTILITZANT EL PHOTOSHOP” 
18.30 h 
Introducció bàsica a Photoshop per a dibuix i còmic, un taller on s’ensenyaran les diferents eines i com 
funcionen les diferents capes del programa, nivell bàsic que serveixi a mode d’introducció al programa. 
A càrrec d'Héctor Márquez, tallerista de còmic 
Gratuït, places limitades. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/n49W50ELKRZ 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dijous 20 
 
VI JORNADES DE SALUT INTEGRAL DE TORRE LLOBETA 
Dies 20 i 21 de maig 
En aquesta edició, les jornades volen posar l’accent en la millora del nostre sistema immune des del 
desenvolupament saludable del nostre cos mental, emocional i físic. Diferents espais de trobada amb eines 
per ampliar els nostres recursos i aprendre a millorar la nostra salut i benestar personal. 
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta i Grup de Dones Descobreix-te 
Cal inscripció prèvia. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/douq50ELL4N 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES A LA ZONA NORD: EDUCARTS I LES ESCOLES SURTEN AL CARRER 
De 10 a 11 h  
L’alumnat de 4rt de l’Escola Ferrer i Guàrdia fan classe oberta de música. 
Pl. davant del Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 20 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Tractament de l’ansietat i la depressió amb teràpies naturals” a càrrec de Mònica Civit, infermera 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de YouTube http://ow.ly/ne7E50EtX5m. Posteriorment també 
la podreu gaudir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17 a 19 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
SAC DE RONDALLES - CONTEN EN ANGLÈS: “THE GIANT WHO LOST HIS HEART” 
17.30 h 
Activitat infantil 
A càrrec de Mireia Juanals 
Cal inscripció prèvia. 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
VIVÈNCIES D’UN BOMBER FORESTAL 
18 h 
En Lluís Borràs explicarà les seves vivències i experiències al llarg de la seva llarga trajectòria com a bomber 
forestal 
Cal inscripció prèvia al Centre o a info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
PARLEM AMB... MIQUI OTERO 
18.30 h 
Presentació de la seva novel·la Simón. 
Amb la col·laboració de Blackie Books 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Organitza: Biblioteca Nou Barris 
Parc Central de Nou Barris davant la Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CINEFÒRUM “D’ON VE EL QUE MENGEM?” 
18.30 h 
Enguany, Barcelona serà la capital mundial de l’alimentació sostenible. Per aquest motiu, oferim la 
projecció del programa 30 Minuts “D’on ve el que mengem?” i el seu posterior debat. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia: castell_torrebaro@bcn.cat, tel. 664 044 079 
Organitza: Castell de Torre Baró. Col·labora: Casal de Barri Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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CONFERÈNCIA GRÈCIA. JUTJANT SÒCRATES 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te, a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Retransmissió online a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/ 
El judici i mort de Sòcrates encara romanen al nostre imaginari com un acte d’absoluta coherència i una 
demostració de la irracionalitat humana. Però com aquest famós filòsof va acabar bevent la mortal cicuta? 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA PROMOSALUT “IMPRESCINDIBLES PER CONVIURE AMB LA COVID (sessió 2)” 
19.30 h 
Estratègies per afrontar les angoixes i neguits sorgits arran de la pandèmia i les restriccions. 
A càrrec de la psicòloga Dolors Líria (coordinadora dels grups de suport emocional de la XARSE)  
Entrada lliure, aforament limitat. Cal inscripció prèvia a la secretaria del Casal de Barri Prosperitat o a 
http://ow.ly/F6Yb50ELLHg 
Organitza: PromoSalut Prospe 
Marquesina de Via Júlia 
 
Exposicions 
 
“COLLSEROLA CREMA” 
Del 17 de maig al 30 de juny 
La idea principal de l’exposició és reflectir que s’està cremant un pulmó verd fonamental per a Barcelona 
de manera intencionada.  
Fotografies a càrrec d’Antonio Silva 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
  
“UNA MIRADA AL BARRI, LA TRINITAT NOVA” 
Del 18 de maig al 10 de juny. Inauguració el dimecres 19 de maig, a les 17 h 
Exposició de fotografies i retrats realitzats pels alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut Escola Trinitat Nova, que 
han explorat el barri a través dels espais que el configuren i de les persones que hi viuen. 
El projecte fotogràfic ha estat acompanyat pel fotògraf Eugeni Gay, en el marc del projecte Fotografia en 
curs de l’associació cultural Abao A Qu. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“ELS RESIDUS DELS APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS” 
Del 19 al 25 de maig 
A càrrec de Wakatobi 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
  
“CITIES FOR RIGHTS” 
Fins al 17 de maig 
En ocasió de la conferència internacional Cities for Rights, celebrada el 10 de desembre de 2018, 
l’Ajuntament de Barcelona va organitzar aquesta exposició on es recullen bones pràctiques locals en drets 
humans impulsades per 24 ciutats europees. 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
“LA PREMSA DEL MOVIMENT VEÏNAL A NOU BARRIS” 
Fins al 15 de juny 
A càrrec de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 

https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/en-marxa-el-projecte-xarse-xarxes-de-resposta-socioeconomica-2_1008650
http://ow.ly/F6Yb50ELLHg


“PUBER” 
Fins al 29 de maig 
Específicament concebuda per ocupar tot Can Basté, arriba la nova temporada de PUBER, i la proposta 
continua sent una mena de simfonia de col·laboracions mitjançant les quals l’autora explora l’adolescència 
i les seves pràctiques socioculturals, que va començar a La Virreina Centre de la Imatge. 
A càrrec de Tanit Plana 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE IL·LUSTRATS: “PERSONATGES IL·LUSTRATS” 
Fins al 29 de maig  
Hola! Em dic Rachel Polo i sóc una il·lustradora de Barcelona. En aquesta exposició hi podem trobar 
personatges com el del conte "El Príncep Feliç", "El Rei Cabellera", las meninas de Velázquez una miqueta 
boges o personatges de la meva pròpia invenció. 
A càrrec de Rachel Polo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“ANIMALS DE FUSTA” 
Fins al 31 de maig 
Escultures d’Antonio Barroso, veí del barri de Torre Baró, que uneixen naturalesa i reciclatge, donant una 
segona vida a material i objectes que han servit per crear figures d’animals. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
MOSTRA DEL TALLER DE CÒMIC DE CAN VERDAGUER 
Fins al 28 de maig 
Veurem el resultat final de dos trimestres trobant-se cada divendres a la tarda per aprendre les tècniques 
que envolten el món del còmic i evolucionar cap a un treball final que reflecteix tot allò que han après. 
A càrrec de l’alumnat dels tallers de còmic de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“US” 
Fins al 28 de maig 
Sara Soler presenta US, una novel·la gràfica en la qual parla de l’experiència que van viure la seva parella i 
ella quan aquesta es va adonar que era una dona i va començar la seva transició de gènere. A l’exposició 
podràs veure alguns fulls de la novel·la, així com esbossos. 
A càrrec de Sara Soler 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“20 ANYS DEL CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
Fins al 29 de maig 
Una exposició especial, produïda l’any 2019, per celebrar la vintena edició del Concurs de còmic 
de Nou Barris. En aquesta exposició es podrà veure una recopilació dels treballs guanyadors des 
dels inicis del concurs, l’any 2000, fins a l’edició número vint. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“DIBUIXOS. DARRERE ELS MURS DEL MENTAL” 
Fins al 28 de maig 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288-A 
 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “TESTIMONIS D’UN BARRI DE CASETES I HORTETS” 
Fins al 27 de maig 
Organitza: Comissió de Memòria i Patrimoni de Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 



EXPOSICIÓ EN LÍNIA “CIRC (COL·LECTIU D’IL·LUSTRADORS DE RUBÍ CITY)” 
Fins al 30 de juny 
CIRC és un col·lectiu d’il·lustradors de Rubí, tant amateurs com professionals, que neix de la necessitat de 
tenir un espai on compartir experiències, ajuda i recursos entre els membres. 
A càrrec de diversos artistes del col·lectiu CIRC 
Visitable al web www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals/    
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
Concursos i convocatòries 
 
21è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
PRORROGAT fins al 17 de maig 
La 21ª edició del Concurs de Còmic de Nou Barris es va haver de cancel·lar l’any passat a causa de la covid-
19. El certamen és, sens dubte, una gran oportunitat per a totes les persones dibuixants aficionades del 
món d’optar a algun dels premis convocats i, qui sap, donar-se a conèixer entre el sector. 
Hi ha dues categories. La categoria 1 per a participants de 9 a 15 anys; i la categoria 2, a partir dels 16 anys. 
Més informació i bases del concurs: http://ow.ly/grvr50DVsvQ 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer  
 
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA “PENJ’ART 2021” 
Fins al 17 de juliol  
6a mostra de creadors i creadores del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta 
Podran participar-hi els veïns i veïnes del barri majors de 18 anys.  
Trobareu les bases completes a http://ow.ly/d3KK50EG9NP 
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta, Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, Biblioteca Vilapicina 
i la Torre Llobeta 
 

https://t.co/YYdw47mnpq
http://ow.ly/d3KK50EG9NP

