
Activitats del 25 de juny a l’1 de juliol 
NOU BARRIS
 
Dissabte 26 
 
PLANTES AROMÀTIQUES I REMEIRES 
De 10 a 13 h 
Plantes aromàtiques i medicinals. Fareu un passeig i parlarem sobre els usos culinaris i medicinals 
d’algunes de les nostres plantes. 
A càrrec de l’Escola de Natura del Corredor 
Per a tots els públics 
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 
 
TALLER FAMILIAR “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES!” 
De 10 a 12 h 
Heu utilitzat mai un Ipad per interactuar amb el medi i conèixer les seves característiques? Aprendrem 
aspectes sobre natura, història i cultura fent un itinerari pels voltants del castell i superant petits reptes 
digitals en família.  
Per a infants de 10 a 14 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
CELEBRACIÓ 70è ANIVERSARI CAMP DE FUTBOL DEL TURÓ DE LA PEIRA 

- 17 h Primer torneig llatinoamericà Equador – Paraguai 
- 20.30 h Concert amb el grup Antología 

Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. Més informació a l’Instagram @ccdturopeira 
Organitza: CCD Turó de la Peira 
Camp Municipal de Futbol Turó de la Peira, c. Beret, 5 
 
Diumenge 27 
 
LA FONT VELLA DE CANYELLES 
De 10 a 13 h 
Participareu d’una matinal de voluntariat per millorar la font vella de Canyelles, dins del programa “Vols 
col·laborar?” del Parc de Collserola i diferents entitats del Districte. 
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 
 
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. Garrigó 
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Dilluns 28 
 
XERRADES SOBRE LA SALUT “QUÈ CAL SABER SOBRE L’INSOMNI” 
De 17.30 a 18.30 h 
A càrrec del farmacèutic Fidel Rosselló 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia fins al 25 de juny, de dilluns a divendres de 9.30 a 
13 h i de 16 a 18.30 h, presencialment o per telèfon 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
Dimarts 29 
 
CICLE “TRINITAT NOVA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI”: TALLER DE CUINA D’ALIMENTS DE 
TEMPORADA 
11 h 
A càrrec de Raquel Derch, dietista-nutricionista i educadora alimentària 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Organitza: Ass. del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
REPARAT ALS MUNICIPIS: TALLER DE PREVENCIÓ DE RESIDUS “APEDACEM AMB BORO SASHIKO” 
18 h 
El Boro-Sashiko és una tècnica de costura japonesa que repara la roba amb pedaços brodats visibles. Neix 
de la necessitat dels camperols de fer durar el màxim la seva roba, ho fa sense amagar el pedaç, més aviat 
li dóna protagonisme amb puntades que destaquen i li donen originalitat a la peça. 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CINEMA A LA FRESCA: PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES LGTBI+ “QUEER AS SHORT” 
22 h 
Projecció amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull que se celebra cada 28 de juny, amb l’objectiu de 
visibilitzar les diferents identitats i orientacions sexuals i de gènere. La integració de tots els col·lectius 
socials es fa present amb la seva pròpia cultura i visió del món. 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Cal reserva prèvia: http://ow.ly/Og9750FgBlV 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté i La Cinemoteka, el programa dedicat al cinema de Ràdio RSK 
Pl. Can Basté 
 
Dimecres 30 
 
CASAL D’ESTIU “DIGIJOVES” 
Del 30 de juny al 3 de juliol, de 10 a 14 h 
Vine i durant quatre dies podràs experimentar, crear i explorar com un maker. 
Per a joves de 14 a 18 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia: ateneufcm1@gmail.com, 93 269 51 56 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232  
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: “AFRONTAR LA FATIGA PANDÈMICA AMB ACTIVITAT FÍSICA 
SALUDABLE” 
18 h 
A càrrec de Mónica Cintas 
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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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LINDE” 
18 h 
Linde, un llibre d’Arnau Bach i Myriam Meloni, és una recopilació fotogràfica i testimonial de la gent i la 
vida dels barris de Canyelles, Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana. Publicada per l’Ajuntament de 
Barcelona, aquesta obra és fruit d’un any i mig de treball de camp dels dos fotògrafs, i ens ofereix un 
passeig fotogràfic i sociològic ple de vida, d’orgull de barri i de comunitat.  
Més informació: https://www.canbaste.com/events/presentacio-de-llibre-linde/?occurrence=2021-06-30  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONCERT “OJALÁ ESTË MI BICI” 
18.15 h 
Doble programació del col·lectiu Ojalà Estë mi Bici. En aquesta ocasió comptarem amb Tilde i Remedios. 
Preu: 5 € 
Reserva anticipada: https://ojalaestemibici.blogspot.com   
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dijous 1 
 
IMPACTE DRAG – TRANSFORMA LA TEVA VERGONYA! 
De 10 a 13 h 
T’agradaria prendre el control sobre com et percep el teu entorn? Aprèn tècniques de maquillatge i 
moviment a través de les performance transformistes o Drag, crea un personatge propi i experimenta amb 
la identitat i projecció cap els altres. La teva imatge té molt poder. La teva imaginació encara molta més! 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Més informació: https://lesbasses.org/estiueja-a-les-basses-3/  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20  
 
CICLE “EXPLORADORS I EXPLORADORES DEL MÓN”: “ELS DESERTS D’ORIENT MITJÀ QUE VAN FASCINAR 
GERTRUDE BELL” 
18.30 h 
Aventurera, viatgera, estudiosa, arqueòloga, espia, política, fundadora del Museu de Bagdad... la britànica 
Gertrude Bell es pot definir de moltes maneres. Però, sobretot, fou una dona excepcional que va arribar on 
no havia arribat mai cap dona, i es va convertir en personatge clau en la història del Pròxim Orient modern. 
L'acompanyarem per les arenes dels deserts orientals per descobrir els paisatges que la van enamorar. 
A càrrec de Felip Masó, arqueòleg i orientalista 
Aforament limitat, places per ordre d’arribada 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TROBADA JUVENIL “I ARA QUÈ FEM AMB EL CAMPILLO I EL PARC DE L’AQÜEDUCTE?” 

- 18.30 h Parc de l’Aqüeducte 
- 20 h Campillo de la Virgen 

Els dos parcs s'inauguraran en breu i volem saber com vols utilitzar-los. Si tens entre 16 i 30 anys i vius a la 
Zona Nord, vine a la trobada presencial per conèixer l'espai i parlar sobre les propostes. Passarem les 
vostres propostes a l'equip que dinamitzarà els dos parcs una vegada inaugurats. 
Organitza: Dinamització Joves Zona Nord 
 
TARDES AL JARDÍ: CONCERT “CANELA’N’DRAMA” 
19.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Un repertori de versions i de temes propis, bossa, bolero i rumba amb tocs de jazz, tango, flamenc, rock i 
pop. Un calaix, una guitarra i dues veus transmetent des de l’humor i l’amor. T’ho perdràs? 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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19è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
20.30 h 
Concert inaugural amb l’actuació de Rambalaya 
Preu: 10 euros. Aforament limitat. Reserves a http://ow.ly/PCCj50FgD86  
Organitza: Capibola Blues 
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Del 28 de juny al 31 de juliol 
Activitats de dinamització educativa obertes a tothom. Espai de lleure, educatiu i compartit 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): de dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. Biblioteca oberta 
dimecres i dissabtes, en el mateix horari 

- Escola Calderón (c. Nil, 27-29): de dilluns a diumenge, de 17.30 a 20.30 h 
- Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): de dilluns a diumenge, de 17 a 20 h 

 
TERRASSA OBERTA 
De dilluns a dijous, de 16.30 a 20 h 
Vine a passar la tarda, escoltant música, fent jocs de taula, ping pong, prenent el sol o el que et vingui més 
de gust, estem obertes a tot tipus de propostes 
Accés lliure amb aforament limitat 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20  
 
Exposicions 
 
“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 
 
“TIME NOVA” 
Fins al 26 de juny 
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 
 
“COL·LECCIÓ DE CARTELLS” 
Fins 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 
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“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 
 
“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 
 
“FIRMA” 
Fins al 29 de juliol 
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 
 
“RELATS REVELATS” 
Fins al 31 de juliol 
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 
 
“70è ANIVERSARI CCD TURÓ DE LA PEIRA” 
Fins al 31 de juliol 
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 
 
“ORIGINALS DE CARTELLS DE 9 BARRIS” 
Fins al 15 de juliol 
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 
 
 



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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