
Activitats de l’11 al 17 de juny 
NOU BARRIS
 
Divendres 11 
 
CICLE “TRINITAT NOVA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI”: XERRADA-TALLER “PLANIFICACIÓ 
SETMANAL DE MENÚS SALUDABLES PER EVITAR EL MALBARATAMENT D’ALIMENTS” 
11 h 
A càrrec de Raquel Derch, dietista-nutricionista 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Cicle promogut per l’Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
LLIGA DE RAP “BATALLA DE PROMESAS” 
16.30 h 
Improvisació de rap 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/LCAx50F7e9K 
Retransmissió des del canal de Youtube https://www.youtube.com/channel/UC_l5nyXRWBwlP8ibGDtChag   
Organitza: Batalla de Promesas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TALLER DE REPARACIÓ D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 
De 17 a 19.30 h 
Reparació de petits aparells electrònics que els usuaris acostumen a usar a les biblioteques, amb la finalitat 
d’allargar la seva vida útil. Es donaran eines i consells pel bon manteniment d’aquests objectes i evitar que 
s’espatllin. 
A càrrec de Wakatobi 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia a b.barcelona.nb@diba.cat, tel. 932 91 48 50 o presencialment 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
FAMILIARTS 2021: TALLER “FEM UN PAL DE PLUJA” 
17.30 h 
Vine a crear un instrument musical amb molt de ritme! Construirem un original pal de pluja que podrem 
decorar al nostre gust. Anomenat també cascadas o bastó de paraula en d’altres indrets, la seva percussió 
fa un soroll que d’alguna manera recorda el so de la pluja quan cau. 
Per a nens i nenes de 6 a 10 anys 
Preu: 6 € 
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
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 flamenc i els ritmes llatins. 
A càrrec de Los Caballeros i Enrique Santiago 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 154, tel. 677 408 447 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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CICLE DE FOC DEL TON I GUIDA: ESPECTACLE DE MÀGIA I FOC “IL·LUSIONA’T” 
18 h 
A càrrec de Pau Segalès 
Places limitades. Inscripció prèvia presencial, al tel. 93 354 87 21, o enviant un correu a info@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dissabte 12 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 12 h 
Recorregut on coneixerem les característiques de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
TALLER DE QUILLING “MANDALES” 
11 h 
Realitzarem una mandala on caldrà fer formes simètriques seguint la tècnica de la filigrana, aprendre 
diferents formes amb colors diversos i anar seguint el format–dibuix per crear-la. 
A càrrec de Gemma Gibert 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia a b.barcelona.nb@diba.cat, tel. 932 91 48 50 o presencialment 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
JOC FAMILIAR “ELS QUATRE ELEMENTS” 
De 12 a 13 h 
Poseu-vos a prova. Amb l’ajuda de tota la família haureu d’esbrinar els enigmes que us plantejaran amb els 
quatre elements (aigua, foc, aire i terra). Segur que sereu capaços de resoldre’ls en una hora! 
A càrrec de Zum 
Per a públic familiar 
Activitat gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia a casadelaigua@scea.cat o al tel. 934 637 771 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
26è SIMBIRUTA, FESTIVAL JOVE DE LA GUINEUETA (jornada 1) 
De 12 a 18 h 
Amb les actuacions de PD Petardas, Las Periferikas, Fractalmind i Lycan 
Gratuït, entrada lliure 
Pati del Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT “11a EDICIÓ SIMFÒNIC FESTIVAL” 
18 h 
Una proposta de 100 concerts simultanis i gratuïts realitzats per 5.000 estudiants de música a 100 espais 
emblemàtics de tot Catalunya i Balears. 
A càrrec de l'orquestra infantil, la coral de càmera i un grup de pianos del projecte VOZES 
Gratuït. Cal inscripció prèvia trucant al 93 358 56 14, o al web http://ow.ly/djKP50F7flL 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “SOM LLAVORS” 
19 h 
Des del 2016 un solar buit de Nou Barris va ser ocupat per veïns que volien donar-li una altra vida més sana 
i activa. El van alliberar de les ruïnes de l'antiga casa i el van anomenar Date una huerta.  
Un documental de Mireia Alaya, Irene Jorge, Marcel Julió i Carlos Renard. 
Entrada lliure. Cal inscripció prèvia, que es realitza a la secretaria del Casal o a http://ow.ly/pWNF50F7fpe 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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Diumenge 13 
 
BIENNAL “CIUTAT I CIÈNCIA”: SORTIDA A LA FESTA DE LA CIÈNCIA 
De 10 a 13 h 
Vine a participar en un taller per conèixer millor els límits de sobreexplotació del planeta Terra i els seus 
recursos. A través d’una dinàmica participativa, veurem com ha evolucionat la nostra relació amb el medi 
natural al llarg del temps, en quin punt ens trobem ara i quin és el futur que ens espera.  
Per a infants de 8 a 12 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat  
Organitza: Castell de Torre Baró 
Front Marítim 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Ballada amb sardanes d’amor 
A càrrec de la cobla Lluïsos 
Inscripcions a asiclave@gmail.com o al telèfon 664 364 814 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
FESTA MAJOR DE ROQUETES 

- 18 h “A Nou Barris donem la nota”. Concert a càrrec de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou 
Barris. Cal reserva prèvia a https://inscripcions.barcelona.cat/concert_donem_la_nota-13juny2021/  

- 19.30 h Actuació de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. Organitza: XIC Nou Barris. Cal 
inscripció prèvia presencial o telefònica al Centre Ton I Guida o a la Biblioteca les Roquetes, o bé a 
través de https://forms.gle/Ehzkonj2Aw5NeEXH9 

Pl. de les Roquetes 
 
Dilluns 14 
 
FESTA MAJOR DE ROQUETES 

- 9.30 h Passejada popular. Porteu aigua, gorra, protecció solar, roba lleugera I mascareta obligatòria. 
Màxim 10 persones. Organitza: Grup de Caminaires (sortida: pl. de les Roquetes) 

- 18 h Actuació de La Trineu + espectacle “Adoro” de la cia. Alta Gama. Pregó musical a càrrec de la 
Xarxa de Suport de Roquetes + actuació de Batuviana + batucada familiar de l’IE Turó de Roquetes + 
presentació de la revista del barri “La Gazeta” + paradeta de l’armari de Roquetes (pl. Trobada) 

Cal inscripció prèvia presencial o telefònica al Centre Ton I Guida o a la Biblioteca les Roquetes, o bé a 
través de https://forms.gle/Ehzkonj2Aw5NeEXH9 
 
Dimarts 15 
 
FESTA MAJOR DE ROQUETES 

- 9.30 h Passejada popular. Porteu aigua, gorra, protecció solar, roba lleugera I mascareta obligatòria. 
Màxim 10 persones. Organitza: Grup de Caminaires (sortida: pl. de les Roquetes) 

- 17 h Batukada – portes obertes. Organitza: AMPA Turó (pati IE Turó, c. Alcántara, 22) 
- 18.30 h Havaneres amb Els Propis. Organitza: XIC Nou Barris (pl. Titellaires) 
- 18.30 h Pregó jove + jam session. Organitza: Kasal de Joves de Roquetes (Kasal de Joves Roquetes) 

Cal inscripció prèvia presencial o telefònica al Centre Ton I Guida o a la Biblioteca les Roquetes, o bé a 
través de https://forms.gle/Ehzkonj2Aw5NeEXH9 
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EL TURÓ NO S’ATURA: EXPECTACLE INFANTIL “MÀGIA XIXARAXERA” 
18 h 
A càrrec de la cia. Tàger 
Activitat gratuïta. Cal inscripció a l’inici de l’activitat 
Pl. de Les Basses 
 
“FESTA MEJOR” DE CAN PEGUERA 
18 h 
Espectacle de varietats musicals, a càrrec dels grups de teatre, ball en línia i sevillanes del Casal de Barri La 
Cosa Nostra. Homenatge a les veïnes que fan 80 anys (si tens 80 anys i vius a Can Peguera, avisa’ns) 
Cal inscripció prèvia per a totes les activitats. Inscripcions fins a l’11 de juny al Casal de Barri La Cosa 
Nostra, trucant al 93 420 18 43, o per Whatsapp al 693 237 763 
Pl. Doctor Jaén 
 
REPARAT ALS MUNICIPIS: TALLER DE PREVENCIÓ DE RESIDUS “MACRAMÉ DE DRAPET” 
18 h 
Aprendrem com treure una tira llarguíssima de samarretes que ja no fem servir, i compartirem idees 
d’usos. Coneixerem punts bàsics del macramé i elaborarem un penjador de testos amb el drapet reutilitzat. 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CICLE “EXPLORADORS I EXPLORADORES DEL MÓN”: XERRADA “SIBÈRIA: WILLEM BARENTSZ I EL SECRET 
DE L’ILLA DE VAYGACH” 
18.30 h 
El 1596, l’explorador neerlandès Willem Barentsz va descobrir uns ídols sagrats a l’illa de Vaygach, la «Terra 
Santa» dels nentsy. Es tracta d’un poble nòmada que continua vivint de forma tradicional en un dels llocs 
més inhòspits i freds del planeta, conegut com «la fi del món». 
A càrrec de Francesc Bailón, antropòleg especialitzat en cultures àrtiques i viatger polar 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
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. Però darrere de 
les idees, hi havia un home amb múltiples facetes, des del món de l’esport fins als assumptes d’estat. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 16 
 
FESTA MAJOR DE ROQUETES 

- 9.30 h Passejada popular. Porteu aigua, gorra, protecció solar, roba lleugera I mascareta obligatòria. 
Màxim 10 persones. Organitza: Grup de Caminaires (sortida: pl. de les Roquetes) 

- 17 h Kasal de risc. Inscripcions al Kasal de Joves de Roquetes (Kasal de Joves Roquetes) 
- 17 h Espectacle “La llegenda de Sant Jordi” a càrrec de la cia. de titelles Txumaneia. Organitza: 

Titellaires de Roquetes (pl. Trobada) 
- 18 h Tallers I jocs en família. Tallers de reciclatge (Som del Barri), construcció de titelles (Titellaires 

de Roquetes) I jocs gegants (Casal Infantil). Organitza: Grup Motor Lleure en Família (pl. Trobada) 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica al Centre Ton I Guida o a la Biblioteca les Roquetes, o bé a 
través de https://forms.gle/Ehzkonj2Aw5NeEXH9 
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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 
 
XERRADA PRESENCIAL “CURIOSITATS DE LA HISTÒRIA” 
11.30 h 
A càrrec de Fernando Muñiz 
Dins els actes de celebració del 10è aniversari del Casal 
Places limitades. Cal inscripció prèvia al 93 429 27 75 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
“FESTA MEJOR” DE CAN PEGUERA 

- 17.30 h Tarda familiar amb futbolí humà. Equips de sis 
- 22 h Cinema a la fresca 

Cal inscripció prèvia per a totes les activitats. Inscripcions fins a l’11 de juny al Casal de Barri La Cosa 
Nostra, trucant al 93 420 18 43, o per Whatsapp al 693 237 763 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
ESPECTACLE INFANTIL “AQUAREL·LA” 
17.30 h 
Aquarel·la és un espectacle visual que juga i experimenta amb els colors, la llum, l’ombra, els sons i la 
paraula. Desenvolupa un seguit de petites històries que s’entrellacen a través de l’aigua i en un mateix 
escenari, el mar. Cada moment estimula els sentits dels espectadors amb la riquesa i diversitat de 
llenguatges plàstics, la paraula i els estímuls sonors en directe.  
Per a infants de 0 a 3 anys 
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 
 
SESSIÓ DE DEBAT PARTICIPATIU SOBRE EL PARC DEL TURÓ DE LA PEIRA 
De 17.30 a 19 h 
Detectarem usos i problemàtiques actuals i farem propostes d’usos i àmbits d’intervenció futurs. 
Es requereix de confirmació prèvia, al correu voltes@voltes.coop o al whatsapp 636.715.893 - Keren 
Organitza: Pla de Barris 
Parc del Turó de la Peira, a la zona de pícnic que es troba en un nivell superior a la zona d’esbarjo de gossos 
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: “TERÀPIES NATURALS PER CONTROLAR L’ESTRÈS” 
18 h 
A càrrec de Mónica Civit 
Activitat gratuïta, places limitades. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Col·labora: Fundació Mémora 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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Dijous 17 
 
FESTA MAJOR DE ROQUETES 

- 9.30 h Passejada popular. Porteu aigua, gorra, protecció solar, roba lleugera I mascareta obligatòria. 
Màxim 10 persones. Organitza: Grup de Caminaires (sortida: pl. de les Roquetes) 

- 18 h Karaoke. Inscripcions al Kasal de Joves de Roquetes (Kasal de Joves Roquetes) 
- 18 h Narració de contes gitanos “Contes rromane”. Organitza: Biblioteca les Roquetes (pl. 

Titellaires) 
- 21 h Cinema a la fresca amb la pel·lícula “El niño que domó el viento”, de Chiwetel Ejiofor. 

Organitza: Projecte Nou Barris Conviu (pl. Titellaires) 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica al Centre Ton I Guida o a la Biblioteca les Roquetes, o bé a 
través de https://forms.gle/Ehzkonj2Aw5NeEXH9 
 
XERRADA ONLINE “AULA MÉMORA” 
De 17 a 18 h 
“Mindfulness: aprendre a viure l’aquí i l’ara” a càrrec de Laura Casas, instructora mindfulness 
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 
 
“FESTA MEJOR” DE CAN PEGUERA 

- 17.15 h Taller de titelles, a càrrec de Titellaires de Roquetes (Casal de Barri La Cosa Nostra) 
- 17.45 h Activitat “Vecina baja tu silla”, a càrrec de “Lo relacional” (pl. Darnius) 

Cal inscripció prèvia per a totes les activitats. Inscripcions fins a l’11 de juny al Casal de Barri La Cosa 
Nostra, trucant al 93 420 18 43, o per Whatsapp al 693 237 763 
 
EL TURÓ NO S’ATURA 

- 17.30 h Jornada de comerç al carrer. Espectacle de màgia, balls i moltes sorpreses més (c. Cadí / pg. 
de la Peira) 

- 20 h Inauguració exposició “70è aniversari CCD Turó de la Peira” (Centre Cívic Can Basté) 
Activitats gratuïtes. Cal inscripció a l’inici de cada activitat 
 
TANCAMENT DEL CURS DONES EN FORMA I PRESENTACIÓ REVISTA LA VEU No. 76 
18 h 
Aforament limitat, cal reserva prèvia 
Organitza: Grup de Dones En Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
HISTÒRIES DE CAFÈ: PRIMERA TROBADA DEL 2021 DEL MEMORIAL DEL MENTAL 
19 h 
Cal inscriure's amb cita prèvia: arxiuhistòric@yahoo.es, 615 213 966 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric, Via Favència, 288-A 
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CONFERÈNCIA MÚSICA CLÀSSICA “LES MILLORS COMPOSITORES” 
19 h 
Amb aquesta sessió tanquem el cicle del paper de les dones dins el món de la música clàssica. En aquesta 
última ocasió parlarem de les compositores, les millors ments femenines que han compost melodies i 
grans temes de la música clàssica però que, malgrat tot, han passat desapercebudes. Vine a conèixer-les! 
No cal tenir coneixements musicals previs per assistir a aquesta sessió. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic i professor de tallers de música clàssica 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA “SER DONA NO ÉS UNA MALALTIA: LA MEDICALITZACIÓ DE LA VIDA I LA SALUT DE LES DONES”  
19 h 
La menopausa és una patologia o una etapa de la vida? La investigació sanitària és independent? La 
menstruació és un problema o una força? La manca de desig sexual s'arregla amb una pastilla? A la 
indústria farmacèutica l'interessa la salut de la població o fer negoci? 
A càrrec de Margarita López Carrilo, del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) 
Entrada lliure fins a completar aforament. 
Organitza: PromoSalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
“COL·LECCIÓ DE CARTELLS” 
Del 16 al 29 de juny 
Col·lecció particular de Josep Lledó i Poveda 
El 1975, amb la democràcia i el naixement dels partits polítics, es va iniciar una etapa caracteritzada per les 
reivindicacions i una forta activitat social i cultural. El Josep, com a ciutadà, es va convertir en un assidu 
d’aquest tipus d’esdeveniments, i va començar a recollir i col·leccionar els cartells dels actes on assistia. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“70è ANIVERSARI CCD TURÓ DE LA PEIRA” 
Del 17 de juny al 31 de juliol. Inauguració el 17 de juny, a les 19 h 
Exposició fotogràfica i documental en què es repassa la història de l’equip de futbol del nostre barri amb 
motiu del seu 70è aniversari. Una mirada al passat que convida a recordar els seus jugadors i membres del 
club, com també donar-lo a conèixer als nous veïns i veïnes del barri. 
Comissariada per Espai Fotogràfic Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BIENNAL “CIUTAT I CIÈNCIA”: EXPOSICIÓ “ACTUEM CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC” 
Fins a l’11 de juny 
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 
 
“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 
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“PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS” 
Fins 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 
 
“EL COLOR I LA PINTURA: FINESTRA A LA VIDA” 
Fins 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” 
Fins al 21 de juliol 
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 
  
“RELATS REVELATS” 
Fins 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” 
Fins 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” 
Fins 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 
 
“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 
  
 



“ORIGINALS DE CARTELLS DE 9 BARRIS” 
Fins 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 
 
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 
 

http://ow.ly/d3KK50EG9NP

