
Activitats del 28 de maig al 3 de juny 
NOU BARRIS
 
Divendres 28 
 
ERRÀTIK, FESTIVAL D’ART JOVE ITINERANT 
17.30 h 
Serà un Erràtik una mica diferent, ja que no hi haurà espai de tallers, però comptarem amb teatre-fòrum 
amb el Kasal de Joves Roquetes, teatre musical amb En Tàndem Verdum, circ amb l’Ateneu Popular Nou 
Barris, combo de guitarra, piano i cant amb el Kasal de Joves Roquetes, break dance... 
Gratuït. Cal inscripció prèvia a https://forms.gle/aL7TPTYNH6tZHQwn9 
Més informació: https://ateneu9b.net/programacions/erratik-1621590068 
Organitza: Franja Jove 9Barris. Col·laboren: Consorci Sanitari de Barcelona, Agència de Salut Pública, 
Ateneu Popular Nou Barris 
Pistes Esportives Antoni Gelabert, Via Favència, 121 
 
TAULA RODONA ONLINE “L’HUMOR VE EN ESCALA DE GRISOS” 
18 h 
Retransmissió online a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/ 
Les quatre il·lustradores parlaran de les diferents maneres de fer humor, de l’autocensura i de la 
llibertat d’expressió en aquesta taula rodona en línia. 
A càrrec de Marta Masana, Maribel Carod i Irene Márquez. Moderat per Rocío Vidal 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
 
XERRADA “ELS MONSTRES DE LA LITERATURA PORTATS AL CINEMA” 
18.30 h 
Xerrada sobre cinema i novel·la gòtica, fantàstica i de terror: de Whalpole a Lovecraft, passant per Stoker, 
R.L. Stevenson, Mary Shelley... 
A càrrec de l’escriptor Toni Galindo 
Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí,3 
 
ESCENA OBERTA: “CLOWNTIGO, PAN Y CEBOLLA” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre.  
Un grapat de números que ens faran reflexionar sobre l’amistat, la necessitat de contacte, la resiliència i  la 
fragilitat humana. Sempre amb molt d’amor i humor! 
A càrrec d’El Rinclowncito 
Espectacle en castellà 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA “L’ESCOLA I GUARDERIA PLA DE FORNELLS. DE L’OBRA SOCIAL “LA MUNTANYA” AL BARRI 
DE LES ROQUETES DE BARCELONA, 1966-1994” 
19 h 
Places exhaurides. Retransmissió a través del canal de Facebook de l’Arxiu: http://ow.ly/drVr50EWB6O 
A càrrec de Roser Solà i Montserrat 
Inclou la presentació del monogràfic de l’Arxiu “L’Escola i guarderia Pla de Fornells” 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Sala de plens de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
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CONCERT “LOS PERLAS” 
19 h 
Taquilla inversa 
Cal inscripció prèvia a https://linktr.ee/cjguineueta 
Organitza: Casal de Joves Guineueta 
Pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CINEMA – PELI SURPRISE!!! 
20 h 
Aquesta vegada la peli anirà de música… 
Activitat per a majors de 18 anys 
Activitat gratuïta amb aforament limitat i reserva prèvia a http://ow.ly/jXIi50EWBhZ 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 29 
 
“L’HORT. BARCELONA CAPITALITAT DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE” 
10.30 i 11.30 h 
Visita a la mostra d’agricultura urbana dels horts comunitaris. Per veure el seu funcionament, el que s’hi 
cultiva i un petit joc per conèixer el cicle de la matèria orgànica. 
Activitat gratuïta. Places limitades amb inscripció prèvia 
Inscripcions i més informació: casadelaigua@scea.cat, tel. 934 637 771 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
NOU BARRIS MEETS NEW ORLEANS 
Per segon any consecutiu us proposem una trobada amb la cultura de Nova Orleans, un homenatge 
musical a aquesta gran ciutat amb qui compartim la diversitat i la reivindicació de l’ús de l’espai públic per 
part dels veïns com a element cohesió enfront de la gentrificació i l’especulació que comporta. 

- 12 h PLACES EXHAURIDES Xerrada “Jazz i el moviment pels drets civils”. A càrrec de Pau Fuster 
- 14 h Dinar amb gastronomia de Nova Orleans 
- 17 h Second Line Dj’s. Sota aquest nom, i des de Borriana, punxaran els organitzadors del Maig di 

Gras. Gratuït 
- 17.30 h Sorpresa (Cxrc_vl4??) 
- 19 h PLACES EXHAURIDES Concerts amb The Shu Shu’s feat. Samuel Marthe i Lost Souls Brass Band 

Més informació: https://ateneu9b.net/programacions/nou-barris-meets-new-orleans-1620044127 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
XERRADA-TALLER “ENVERDIM BARCELONA” 
17 h 
Enverdim és un projecte que té per objectiu reconnectar-nos amb la natura que ens envolta de la manera 
més senzilla: salvant les llavors. Descobrirem com fer front al canvi climàtic des de casa nostra. 
Cal inscripció prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o bé trucant al 664 044 079. 
Més informació a www.enverdimbarcelona.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
DISSABTES FAMILIARS: FESTA DE LA PRIMAVERA 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre cívic. 
Espectacle infantil a càrrec de Jaume Barri 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta. Col·labora: Associació de veïns i veïnes de Torre Llobeta i Vilapicina 
Pl. Torre Llobeta 

https://linktr.ee/cjguineueta
http://ow.ly/jXIi50EWBhZ
mailto:casadelaigua@scea.cat
https://ateneu9b.net/programacions/nou-barris-meets-new-orleans-1620044127
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
http://www.enverdimbarcelona.cat/


BCN FILM FEST – RETROSPECTIVA CHARLES CHAPLIN: PROJECCIÓ “EL GRAN DICTADOR” 
18 h 
1940 / Estats Units / Comèdia /125 min. Escrita, dirigida i protagonitzada per Charles Chaplin. 
Un barber jueu excombatent de la Gran Guerra torna a la seva llar després d’anys recuperant-se d’una greu 
ferida en un hospital estranger. En arribar a casa s’adona que el país està en mans de Hynkel, un dictador 
feixista partidari de la marginació dels jueus en guetos.  
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia a http://ow.ly/bZMm50EWC77  
Organitza: Barcelona FilmFest 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TEULADA SONORA: CONCERT AMB ATOMIC LEOPARDS 
19 h 
Atomic Leopards és un grup format el 2005 per Santi i David Lluch, a la vegada membres dels mítics 
Hellbilly Club. L’estil del grup té força influència del rock’n’roll clàssic, però també s’hi pot trobar rockabilly, 
blues, country, swing, instrumentals o fins i tot tango, tot això fusionat amb el seu estil característic.  
Gratuït, aforament limitat. Cal inscripció prèvia a la Secretaria del Casal o a http://ow.ly/HurW50EWCVx 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Diumenge 30 
 
PASSEJADA POPULAR NIN-LAYRET-PESTAÑA 
11.30 h 
Passejada popular per diferents espais significatius del districte, amb parades al passeig d’Andreu Nin, la 
plaça Francesc Layret i la plaça Ángel Pestaña 
Durada: 60 minuts 
Inscripcions: 9barris.taller.idees@gmail.com  
Organitza: Nou Barris Taller d’Idees. Col·labora: Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris 
Punt de trobada: pg. Andreu Nin amb c. Rosselló Pòrcel 
 
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 
Pati de l’escola Víctor Català, c. Font d'en Canyelles, 35 
 
Dilluns 31 
 
XERRADA INFORMATIVA “EL LABERINT DE LA REGULARITZACIÓ” 
De 17.30 a 19.30 h 
A càrrec de Lourdes Ponce, de l’equip de coordinació de la Xarxa 9Barris Acull  
Entrada lliure, aforament limitat 
Organitzen: Xarxa 9Barris Acull, Xarxa de Suport de Verdum 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA “SALUT, ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT” 
18 h 
Aquesta xerrada ens ofereix pautes per millorar la nostra forma física i salut. 
A càrrec del Grup de recerca en salut, activitat física i esport de la Universitat Ramón Llull – Blanquerna 
Places limitades, cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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SETMANA DEL MEDI AMBIENT: CONFERÈNCIA “COM ESTALVIAR ENERGIA A CASA TEVA?” 
18.30 h 
Una bona part de l’energia que es consumeix als habitatges es perd a través de parets i finestres o es 
malbarata pel consum excessiu de calefacció, electrodomèstics o sistemes d’enllumenat poc eficients. 
Aprèn a fer un millor ús de l’energia a casa! Sessió dinamitzada amb un divertit qüestionari participatiu. 
A càrrec de Marta Gudiol, cap d’Unitat de l’Institut Català d’Energia 
Activitat gratuïta, places limitades. Cal reserva prèvia a http://ow.ly/zMZG50EWDUX 
Retransmissió online a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/ 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimarts 1 
 
SETMANA DEL MEDI AMBIENT: TALLER “EL MILLOR RESIDU ÉS EL QUE NO ES PRODUEIX!” 
18.30 h 
En aquest taller parlarem sobre quines pràctiques podem adoptar en el dia a dia per REDUIR i no generar 
residus a les nostres llars, i acabarem confeccionant, cadascú, un embolcall sostenible (boc’n’roll) per als 
entrepans. 
A càrrec de MEL Educació ambiental 
Activitat gratuïta, places limitades. Cal reserva prèvia a http://ow.ly/eyVN50EWEFN 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 2 
 
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 DEL MEDI AMBIENT - TALLER “DIBUIXEM L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA” 
18.30 h 
Aprendre el procés de creació, metodologia i eines de feina d’un il·lustrador quan té l’encàrrec de crear un 
cartell sobre l’emergència climàtica.  
A càrrec de Jordi Barenys i Haya, il·lustrador 
Activitat gratuïta, places limitades. Cal reserva prèvia a http://ow.ly/2aUI50EWELL 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dijous 3 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Afrontar la fatiga pandèmica amb activitat física saludable” a càrrec de Mònica Cintas, 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.  
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
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CONCERT “ORQUESTRA VOZES” 
18 h 
Gratuït. Aforament limitat, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/lz4f50EWESz 
Organitza: Associació de Voluntaris de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “UN DO DEL NIL” 
18 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/ 
Egipte és un do del Nil. Així ho deien els antics viatgers i així ho veien els propis egipcis. La natura 
implacable els envoltava: la crescuda del Nil marcava les collites, el desert inhòspit estava ple de perills i les 
muntanyes perfilaven el paisatge. Passejarem per Egipte per conèixer la natura del país dels faraons. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“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 
 
“DIBUIXOS. DARRERE ELS MURS DEL MENTAL” 
Fins al 28 de maig 
Seu de l’Arxiu Històric Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288-A 
 
“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 
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“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 
 
“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 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Fins al 27 de juny 
Activitats de dinamització educativa obertes a tothom. Espai de lleure, educatiu i compartit 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): els dissabtes d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27-29): els dissabtes de 17.30 a 20.30 h 
- Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): els diumenges de 17 a 20 h 

 
 



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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