
Activitats del 21 al 27 de maig 
NOU BARRIS
 
Divendres 21 
 
CÀPSULA-TALLER INFANTIL “JOGUINES ÒPTIQUES” 
De 17.30 a 19 h 
Fa dos-cents anys de la creació del taumàtrop i altres joguines òptiques, però avui en dia encara ens 
sorprèn l’efecte. Perquè el nostre ull té la capacitat de guardar l’última imatge que li arriba! Dibuixarem 
escenes divertides que crearan un sorprenent efecte amb el moviment. 
Activitat dins el projecte FamiliArts de Can Basté. 
Per a nens/es de 6 a 10 anys 
Preu: 6 € (material inclòs) 
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
VI JORNADES DE SALUT INTEGRAL DE TORRE LLOBETA 
17.30 h 
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. 
Cal inscripció prèvia. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/douq50ELL4N 
Organitzen: Centre Cívic Torre Llobeta i Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONCERT “CANÇONS DE SEMPRE EN CLAU DE FELICITAT” 
18 h  
Tornem a gaudir d’un concert en directe i participatiu, amb un repertori que inclou cançó popular com 
“Rosor” o “Paraules d’amor”, sarsuela com “No puede ser”, melòdica com “Que sabe nadie” o ranxeres 
com “Cielito Lindo”. 
A càrrec del tenor Josep Aznar  
Gratuït. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencialment, per telèfon (93 354 79 04) o correu 
electrònic (casaldebarriverdun@casaldebarriverdun.cat) 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
CICLE D’ASSAJOS OBERTS “TU LA LLETRA, TU LA MÚSICA” 
De 18 a 21 h 
Assaig/actuació de bandes i músics solistes vinculades al Casal, agrupades per gèneres musicals. Aquesta 
primera sessió serà de rock. 
A càrrec de Straperlo Band, Víctor Mirete, Sergio Hernández i Los Eléctricos. 
Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CONCERT DE JULIETTE ROBLES 
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/ 
Cantant d’origen chanka expropiada d’Abyayala i nascuda a Barcelona. Amb aquest projecte vol compartir 
un viatge per les sonoritats de la cultura andina i la seva connexió amb l’aigua com a element sagrat. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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Dissabte 22 
 
DIA MUNDIAL DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA: PASSEJADA “SENTIM EL PARC” 
De 10 a 13 h 
Un passeig fins a Torre Baró per viure l’entorn amb tots els seus sentits. Un petit bany de bosc per veure, 
sentir, tastar, olorar i palpar la vegetació de l’entorn del barri. 
Per a tots els públics 
Activitat gratuïta. Places limitades i amb inscripció prèvia: casadelaigua@scea.cat, tel. 934 637 771 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
PRIMER CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE CAN BASTÉ “ART EN VIU!” 
D’11 a 17 h 
Ens ajudes a donar color a la plaça de Can Basté? Només necessites un pinzell i un llenç o suport, i molts 
colors! Et faran falta per retratar tot el que trobaràs en aquesta plaça (racons amb història, infants jugant, 
veïnes fent el cafè, botigues emblemàtiques, el santuari de Santa Eulàlia, Can Basté…). 
Hi haurà dos premis per categoria: categoria adult i categoria infantil. 
Més informació sobre les bases i els premis, i inscripcions a http://ow.ly/61c050ER9UZ 
Orgnaitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
DIA MUNDIAL DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA: TALLER INFANTIL “MENJADORA I CAIXES NIU” 
D’11 a 13 h 
Què en saps dels ocells? Per conèixer el seu comportament i alimentació, farem un taller i instal·larem una 
menjadora al voltant del Castell. A més, també aprendreu curiositats sobre el seu refugi, els nius. 
Per a infants de 8 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
URBAN SKETCHING: “SKETCHING BOTÀNIC” 
A partir de les 11 h 
Una nova masterclass sobre aquest tipus de dibuix científic, molt més definit i acurat per tal d´identificar la 
tipologia de les plantes. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Activitat online publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
 
ESPECTACLE DE CIRC “AQUÍ NO HI HA NINGÚ” 
12 h 
Dos personatges es troben en un espai on, a través de les seves relacions, ens portaran a un univers de 
somnis, il·lusions i el més difícil encara. Un espectacle de circ per a tots els públics. 
A càrrec de Desastrosus Cirkus 
Entrada lliure fins a completar aforament. Cal inscripció prèvia, que es realitza a la Secretaria del Casal de 
Barri Prosperitat o a http://ow.ly/ZoAn50ERabd 
Organitza: Raconet de la Prospe 
Pl. Ángel Pestaña 
 
CICLE DE CONCERTS “LA CULTURA ES MOU” 
13 h 
Concert amb el grup The Cangrejos (Spaguetti Rock) 
Reserva la teva entrada a https://coordinadoracultural9b.wordpress.com/ 
Organitza: Coordinadora Cultural 9Barris 
Marquesina de Via Júlia 
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SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES A LA ZONA NORD: MOSTRA DE TEATRE COMUNITARI 
18 h 
Amb les actuacions del Grup de teatre comunitari Zona Nord TRACK-A, el Grup d’adolescents i CRUÏLLA, 
(teatro como oportunidad) i el Grup de teatre comunitari de Sant Martí. 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/oGvT50ERanG  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL “TROBEM-NOS”: ROSA SÁNCHEZ 
19 h 
Un viatge humà, emocional i musical per Amèrica Llatina, tot captant el conjunt de sons de la música 
popular del continent. 
A càrrec de Rosa Sánchez i Héctor Serrano 
Aforament limitat. Per inscripcions, si us plau, contacteu amb el punt d'informació (93 358 56 14 / 
info.cctorrellobeta@esport3.org) 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 23 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Marinada 
Cal inscripció prèvia a asiclave@gmail.com o al telèfon 664 364 814. 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
CICLE DE CONCERTS “A NOU BARRIS DONEM LA NOTA” 
18 h 
Concert a càrrec de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/DDEq50ERaFd 
Pl. Primer de Maig 
 
Dimarts 25 
 
XERRADA ONLINE “CURIOSITATS DE LA HISTÒRIA” 
17 h 
Activitat de celebració del 10è aniversari del Casal de Gent Gran Can Peguera 
A càrrec de Fernando Muñiz 
Retransmissió a través de l’enllaç https://www.youtube.com/watch?v=PJ2UUL_1UKg 
Organitza: Casal de Gent Gran Can Peguera 
 
CICLE DE TITELLES DE NOU BARRIS: “LA MEVA NINA NO VOL MENJAR” 
17.30 h 
L’Elena us farà una master class per aprendre a cuinar a través del contes, els objectes i els titelles. Us 
explicarà com la Berta aconsegueix que la seva nina mengi gràcies a la inspiració de la seva àvia, als 
consells dels seus pares i a l’ajut del públic. Entre tots triaran un bon àpat que sigui deliciós, saludable i 
equilibrat. Però abans d’aconseguir-ho aprendrà que cuinar i alimentar-se no és tan fàcil com creia. 
A càrrec d’Elena Codó (cia. En Clau de Clown) 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Organitzen: Biblioteca les Roquetes, Ass. Titellaire de Roquetes 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
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CONFERÈNCIA “ESPORT POPULAR I AMATEUR ALS BARRIS. FUTBOL JUGAT PER DONES” 
19.30 h 
Xerrada sobre l’esport de base i popular, explicant la transformació des de grups i entitats locals fins a 
la situació de mercantilització actual. 
A càrrec de Dolors Ribalta, doctora en ciències de l’activitat física i l’esport, i exjugadora del RCD Espanyol; i 
Carles Viñas, historiador i escriptor especialista en temes d’esports. 
Cal inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/conferencia-historia-de-lesport-de-base-i-popular/ 
Organitza: Nou Barris Taller d’Idees 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 26 
 
CINEFÒRUM VERDUM 
16 h 
A Verdum, el cinema ens apassiona. Un cop al mes compartim aquesta passió mirant una pel·lícula a la 
biblioteca, i xerrant una estona a la finalització de la projecció. 
Entrada gratuita. Aforament limitat. 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
CLUB DE LECTURA DE CÒMIC JUVENIL 
17 h 
Per a joves a partir dels 12 anys 
A càrrec Alba Ginesta 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
MONOGRÀFIC “TALLER AUTOBIOGRÀFIC DE CÒMIC AMB HUMOR” 
18.30 h 
Introducció a l’humor gràfic a partir de vivències autobiogràfiques, a partir de les quals ens crearem la 
nostra caricatura que utilitzarem en la tira còmica. Pensa una idea divertida o còmica que t’hagi passat 
recentment i la traslladarem al còmic. 
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 27 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“La millor manera de comunicar una mala notícia” a càrrec de Cristina Borruell, 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 
 
TROBADA LITERÀRIA “POESIA PER FER CAMINS” 
18 h 
Compartirem els poemes que més ens agraden i emocionen. Porta el teu! 
Aforament limitat. Inscripcions al web o al Centre Cívic 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA “LES MILLORS INSTRUMENTISTES” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Segueixen les conferències per conèixer i posar en relleu el paper de les dones dins el món de la música 
clàssica. Ara és el torn de les instrumentistes, que ens fan gaudir de solos d’instruments com el piano o el 
violoncel. Parlarem de les més destacables i que malauradament han passat desapercebudes. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, component del grup Remor de Mar i professor de tallers de música clàssica 
No cal tenir coneixements musicals previs per assistir a aquesta sessió. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“ELS RESIDUS DELS APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS” 
Fins al 25 de maig 
A càrrec de Wakatobi 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
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 
 
“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 
 
“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 
 
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 



“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 
 
“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 
 
“DIBUIXOS. DARRERE ELS MURS DEL MENTAL” 
Fins al 28 de maig 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288-A 
 
“UNA MIRADA AL BARRI, LA TRINITAT NOVA” 
Fins al 10 de juny 
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 
 
“COLLSEROLA CREMA” 
Fins 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 
  
“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 
 
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 
 
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 
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