
Activitats del 4 al 10 de juny 
NOU BARRIS
 
Divendres 4 
 
CICLE DE FOC DEL TON I GUIDA: XERRADA “EL FOC, COMPANY DE VIDA!” 
18 h 
L’Enric Miró ens transportarà dels Pirineus i les cultures de muntanya fins al País Valencià, les Balears i les 
cultures dels cinc continents. Falles, pires funeràries, tècniques de cocció, formes de fer llum, foc 
revolucionari... 
Places limitades. Inscripció prèvia presencial, trucant al 93 354 87 21, o al correu info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CICLE D’ASSAJOS OBERTS “TU LA LLETRA, TU LA MÚSICA” 
De 18 a 21 h 
Assaig / actuació de bandes i músics solistes vinculats al Casal, agrupades per gèneres musicals. Aquesta 
sessió estarà dedicada al rap. 
A càrrec de Ninjazz, Utopia, Green Pandas i Tomas. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
SETMANA DEL MEDI AMBIENT - TALLER “ESTAMPACIÓ DE LEMES CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
En aquest taller aprendrem a fer i a estampar lemes contra el canvi climàtic!  
A càrrec de Patri Gómez, artista visual 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 5 
 
CAMINADA “ULTRA CLEAN MARATHON” 
A partir de les 10 h. Sortides cada 30 minuts, fins a les 11.30 h 
L'UCM és un repte esportiu i ambiental, una cursa on es corre i recullen residus abandonats, i es dona 
l’import de les inscripcions a la cursa a projectes de conservació de la natura i defensa del medi ambient. 
Paral·lelament, organitzem una caminada de recollida de residus per grups, des del Castell de Torre Baró 
fins la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova. Al final del recorregut es farà caracterització dels residus recollits. 
A partir de 18 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o trucant al 664 044 079 
Organitzen: Castell de Torre Baró, Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, Ultra Clean Marathon 
Punt de sortida: Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CONTES A CAU D’ORELLA 
11 h 
Trobada amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels infants de 0 a 3 
anys. En aquesta sessió parlarem sobre els bolquers. Esteu convidats a escoltar un conte i a xerrar una 
estona sobre aquest tema. 
Aforament limitat 
Organitza: Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288 B 
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FAMILIARTS: “FRONTERES INVISIBLES SURT AL CARRER!” 
D’11.30 A 13.30 h 
Què és per a vosaltres una frontera? Amb la instal·lació d’un joc de taula gegant, us convidem a reflexionar 
i descobrir les diferents fronteres que trobarem: geogràfiques, legals, socials i institucionals. Serem alhora 
personatges i protagonistes d’aquest joc. 
Activitat adreçada a infants a partir de 7 anys i les seves famílies 
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia i més informació a http://ow.ly/Fm9f50F1XSr 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
PRESENTACIÓ ONLINE DELS TREBALLS GUANYADORS DEL 21è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
18.30 h 
Aquest any, els treballs guanyadors del 21è Concurs de còmic de Nou Barris s’anunciaran en línia!  
No et perdis el directe a https://canverdaguer.com/emissio- en-directe/! (a les 18 h podreu seguir la 
inauguració de l’exposició amb totes les obres participants en aquest mateix enllaç) 
A càrrec de Rocío Vidal I Marta Masana 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESPECTACLE FAMILIAR “LA BRUIXA BLAVA” 
18.30 h 
Diu la llegenda que Escòcia es va formar gràcies a la Bruixa Blava i les seves germanes. Van fer les 
muntanyes i els llacs, i per viure segles i segles es banyaven en un pou secret de l’eterna joventut. Però van 
arribar els humans i cada cop quedava menys aigua. Només va sobreviure la Cailleach, la Bruixa Blava, que 
trista i ressentida amb els humans va perpetuar l’hivern i el fred. Bride, una jove valenta ens tornarà el Sol, 
les flors i la primavera. 
A càrrec de Glòria Arrufat 
Durada: 45 minuts 
Gratuït. Inscripció prèvia: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/41277/la-bruixa-blava  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE SOMRIURE: ESPECTACLE DE TEATRE GESTUAL “TRAPPED” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Mímica i efectes vocals per crear nous mons de fantàstica absurditat. 
A càrrec d’Inda Pereda 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 6 
 
CELEBRACIÓ DE CORPUS 

- De 10 a 18.30 h “Fem catifa. Fes-la teva”, amb catifa de flors representativa del barri 
- De 18.30 a 19 h Acte de desfeta de la catifa, a càrrec de la Colla Sardanista Xàldiga del Grup Maig i 

del Grup de Foc de Nou Barris 
Organitza: Centre Cultural Els Propis. Col·labora: Fundació ProCat 
Marquesina de Via Júlia 
 
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 la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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Dilluns 7 
 
BIBLIO-FILS 
11 h 
Espai de trobada on, punt a punt i lletra a lletra, gaudim de la biblioteca i teixim comunitat.  
Adreçat a persones amants dels llibres, de la lectura en veu alta i que també els agrada teixir. Quan parlem 
de teixir ens referim a ganxet, punt de mitja, sargit de mitjons o qualsevol altra tècnica que utilitzi fil. 
Organitza: Biblioteca les Roquetes 
Pl. Francesc Layret 
 
SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d’estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües... 
A càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades. 
Enllaç per a inscripció: https://soapi.cat/e/sg-rawR 
Organitza: SOAPI Nou Barris 
 
ESPAI GENT GRAN. TALLER ONLINE DE MEMÒRIA 
18 h 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimecres 9 
 
CONFERÈNCIA “INTRODUCCIÓ AL MANGA” 
18.30 h 
Què saps del manga? Començant amb un petit quiz, a través de preguntes, veurem què sabeu del manga, i 
tots plegats aprendrem més d’aquest art, d’alguns dels títols més coneguts, aquells autors que més han 
influït o els personatges que ens van robar el cor amb l’arribada del manga i l’anime a les nostres pantalles. 
A càrrec d’Espai Daruma 
Gratuït. Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a https://bit.ly/ConferenciaManga  
Retransmissió en directe al web https://canverdaguer.com/emissio- en-directe/ 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dijous 10 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Primers auxilis emocionals per ajudar a persones properes” a càrrec de Xavi Savin, psicòleg 
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 
 
FI DE CURS GRUP DE DONES DESCOBREIX-TE 
18 h 
Entrada gratuïta, aforament limitat.  
Inscripcions al web http://ow.ly/gG6u50F28eV o al centre cívic 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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CONFERÈNCIA GRÈCIA “LES DESVENTURES DE PLATÓ” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Retransmissió en directe al web https://canverdaguer.com/emissio- en-directe/ 
Les idees filosòfiques de Plató han estat de les més influents de la història de la humanitat. De fet, segons 
el filòsof anglès Alfred North Whitehead, “tota la filosofia occidental es redueix a una sèrie de notes 
escrites al marge de les pàgines de Plató”. Però darrere de les idees, hi havia un home amb una biografia 
molt interessant i amb múltiples facetes, des del món de l’esport fins als assumptes d’estat. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga, especialista en Alexandre el Gran, l’Imperi 
persa, els diàdocs i l’Àsia central hel·lenística 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
GRAVACIÓ DEL PROGRAMA DE RÀDIO “MÀXIMUM CLATELLOT” 
20 h 
Un programa de ràdio, o alguna cosa que se li assembla. Ens carreguem de valor i tanquem a una mateixa 
sala a Roger Pelàez, Jordi Sabatés i el cantautor punk (per dir alguna cosa) Renato al Aparato. Podeu venir, 
si voleu. Serà gratis, però si sortiu amb alguna mena de trastorn no ens feu responsables. 
Més informació i reserves: http://ow.ly/QaTY50F28C7 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Exposicions 
 
“EL COLOR I LA PINTURA: FINESTRA A LA VIDA” 
Del 4 al 25 de juny 
Oli i aquarel·les en un viatge de reflexes, llums, colors, essències i energies per explorar i gaudir d’una nova 
aventura: pintar. 
A càrrec d’Isabel Maria Cabrera Llumà 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“21è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
Del 5 de juny al 21 de juliol. Inauguració en línia el dissabte 5 de juny a les 18 h: http://ow.ly/DRgU50F1XgK 
L’exposició mostra tots els treballs participants en el 21è Concurs de còmic de Nou Barris, una edició 
especial que torna amb més força que mai després d’haver hagut de cancel·lar la de l’any passat. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
  
BIENNAL “CIUTAT I CIÈNCIA”: EXPOSICIÓ “ACTUEM CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” 
Del 7 a l’11 de juny, de 9.30 a 20.30 h  
Quines són les conseqüències del canvi climàtic i què hi podem fer nosaltres.  
Destinada a públic de les etapes d’educació primària i secundària, aquesta exposició es basa en un plafó 
amb una imatge bicolor on, amb l’ajuda d’uns filtres, es pot desxifrar quines són les conseqüències del 
canvi climàtic i com fer front a aquesta emergència climàtica.  
Organitzada en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 
Del 10 al 20 de juny 
Des de Decidim Barcelona es promouen uns pressupostos participatius pel conjunt de la ciutat, per decidir 
una part de les inversions municipals als districtes. En aquesta exposició podreu repassar els 18 projectes 
finalistes corresponents al districte de Nou Barris, durant les dates del període de votacions. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94, i 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
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“RELATS REVELATS” 
Del 10 de juny al 31 de juliol. Inauguració el dijous 10 de juny, a les 18 h 
Recull un univers fotogràfic fins ara poc conegut, aquell que s’amaga darrere les històries de la gent i la 
seva activitat en els barris de Barcelona des de finals del segle XIX i durant tot el segle XX. 
Projecte de l’Arxiu Municipal, amb la col·laboració de la xarxa de centres cívics de Barcelona. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“FIRMA” 
Del 10 de juny al 29 de juliol. Inauguració el dijous 10 de juny, a les 20 h 
Una evidència és que l'Estat utilitza una sèrie de mecanismes més o menys reconeixibles amb unes 
intencions molt clares d'exercir un control sobre la població, per a evitar moviments revolucionaris i 
evidentment, alhora, perquè hi hagi una organització en la societat i aquesta no sigui un caos. 
Exposició de Paula Artés, forma part de la programació del Festival Art Photo Bcn 2021 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“TIME NOVA” 
Del 10 al 26 de juny. Inauguració el dijous 10, a les 18 h 
Exposició que tracta sobre la identitat a la Trinitat Nova a través del muralisme i conservació. Un projecte 
de Participació, Exposició, Formació i Art Mural, realitzat per B-MURALS Centre d’Art Urbà, amb Pla de 
Barris Trinitat Nova, que tindrà lloc a diversos espais del barri, entre el 21 de maig i el 26 de juny de 2021.  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“ORIGINALS DE CARTELLS DE 9 BARRIS” 
Del 10 de juny al 15 de juliol. Inauguració el dijous 10 de juny, a les 19 h 
Exposició gratuïta i oberta a tothom. Cal inscriure's amb cita prèvia 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric, 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 
  
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 
 



“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 
 
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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