
Activitats del 2 al 8 de juliol 
NOU BARRIS
 
Divendres 2 
 
ESTIUEJA A LES BASSES: TALLER “IMPACTE ESCÈNIC – TRANSFORMA’T EN EL TEU ALTER DRAG EGO” 
De 10 a 12 h 
T’has plantejat mai com et veuen els altres? T’agradaria prendre el control sobre com et percep el teu 
entorn? Aprendràs tècniques de maquillatge i moviment a través de les performance transformistes o 
Drag, podràs crear un personatge propi i experimentar amb la identitat i la teva projecció cap els altres. La 
teva imatge té molt poder. La teva imaginació encara molt més! 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia. Informació i reserves: https://lesbasses.org/estiueja-a-les-basses-3/    
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20  
 
JULIOL INFANTIL: CONTACONTES “LA VERITAT DE LES PRINCESES” 
11.30 h 
A càrrec de La Boia Teatre 
Aforament limitat. Més informació i inscripcions: informacio@ateneulabobila.org  
Organitza: Ateneu la Bòbila 
Pl. Sóller 
 
CONCERT I EXPOSICIÓ DE “MÚSIQUES PER LA SALUT” 

- 17.15 h Primer torn exposició 
- 17.45 h Segon torn exposició 
- 18.30 h Concert 

Activitat interior i exterior  
Gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia, al telèfon 93 353 82 29 o presencial amb cita prèvia. 
Casal Municipal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
ESPECTACLE DE DANSA “RETAMA” 
19 i 20.15 h 
El coreògraf i les ballarines exploren a través del moviment el discurs i les emocions que pot transmetre 
una cançó. “Flor de Retama” és un tema de ritmes tradicionals d’Ayacucho (Perú) escrita amb ànima de 
protesta per denunciar la repressió policial i reivindicar les víctimes d’aquesta. 
Durada: 30 minuts aprox. Es faran dos passis: quan s’ompli el primer grup, s’obrirà el segon. 
A càrrec de ValenzuelaDance 
Taquilla inversa 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/dansa-retama/   
Retransmissió en directe del primer passi, al web https://canverdaguer.com/emissio- en-directe/ 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
19è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
20.30 h 
Actuació de Flamingo Tours 
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 
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SCENIC ARTS: “VIATJANT PER LA MÚSICA” 
20.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Un concert amb una variada selecció de peces musicals que segur coneixerem! 
A càrrec de la Coral PIM VOZES 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
Pl. Torre Llobeta 
 
Dissabte 3 
 
ITINERARI PER CAN PEGUERA “PARAULES DE FOC” 
De 10 a 13 h 
Coneixerem el passat anarquista i revolucionari d'aquest barri, acompanyant la ruta amb literatura poètica 
que il·lustrarà les parades del recorregut. Revisitarem el pistolerisme, la Guerra Civil, la postguerra i la 
Transició. Veurem l'homenatge a Facerías, localitzarem l'entrada al refugi antiaeri i algunes sorpreses més. 
Es recomana portar calçat còmode i una ampolla d'aigua. 
Places limitades. Cal reservar plaça enviant un correu a gruphistorianb@gmail.com  
Organitza: Grup d’Història de Nou Barris 
Punt de trobada: seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
Punt final del recorregut: pl. Sant Francesc Xavier amb pg. Fabra i Puig 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “¿SEGURO QUE NO PASA NADA?” 
12 h 
Pepa Nolla, presidenta honorífica de l’Associació contra la Intolerància X Gènere (AMPGYL), ens explica la 
seva trajectòria com a mare d’un fill gai i com aquesta experiència ha enriquit la seva vida. El relat de la 
Pepa entrellaça amb les vivències d’altres pares i mares heterosexuals amb filles LGTBI de l’associació. 
A càrrec de Pepa Nolla, autora del llibre, i els seus col·laboradors Ian Bermúdez i Eric Sancho 
Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
GREC FESTIVAL ALS CENTRES CÍVICS: TALLER FAMILIAR DE PERCUSSIÓ I DANSA MALINKÉ 
17.30 h 
Començarem amb un petit concert de rebuda, amb instruments melòdics, cant i dansa tradicional, 
i després ens dividirem en dos grups: mentre uns ballen, altres tocaran els instruments i després ens 
canviarem els papers i ho farem a l’inrevés! L’activitat estarà dirigida per un ballarí i dos músics, a través 
d’ells coneixerem la cultura Malinké de l’Àfrica de l’oest. 
A càrrec de Associació Cultural Inuwali Ki Fany 
Activitat familiar dirigida a infants de 5 o més anys, acompanyats de la mare o pare. 
Gratuït. Places limitades. Reserves: http://ow.ly/PQyu50FmBJz 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
GREC FESTIVAL ALS CENTRES CÍVICS: SESSIÓ MUSICAL AMB DJ OWEY 
20.30 h 
Una DJ barcelonina d’ascendència africana repassa la rica herència musical del continent, punxant estils 
que van des del dancehall i el reggae jamaicans fins a l’afrobeat de diverses zones d’Àfrica, passant per 
l’afrohouse, el trap, el soul, el funk, el house, l’R&B i el hip-hop. 
Gratuït. Inscripcions presencials 15 minuts abans de l’inici 
Pl. Can Basté 
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19è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
20.30 h 
Actuació de Red House Revival 
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 
 
GREC FESTIVAL ALS CENTRES CÍVICS: CONCERT “MAMA ÀFRICA” 
21 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Marga Mbande, una cantant catalana amb les arrels a l'Àfrica, i el guitarrista Albert Casanova, un català 
d'arrels caribenyes, interpreten cançons pròpies, però també versions de música africana, i temes de 
reggae i soul. Homenatge a grans intèrprets del continent africà i versions originals. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 4 
 
19è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
20.30 h 
Actuació de Mestres del Blues – Homenatge a Amadeu Casas 
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 
 
Dilluns 5 
 
TARDES DE CINEMA 
De 16.30 a 18.30 h 
Activitat interior gratuïta 
Aforament limitat, inscripció prèvia al telèfon 602 22 48 04 
Casal Municipal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Maladeta, 38 (adreça provisional) 
 
CINEMA A LA FRESCA: “CANTANDO BAJO LA LLUVIA” 
17 h 
Activitat gratuïta, aforament limitat. Inscripció presencial o telefònica, de dilluns a divendres de 10 a 13.30 
h i de 15.30 a 18.30 h 
Casal Municipal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “DESAFIANT LA FÍSICA” 
5 i 12 de juliol, de 17.30 a 19 h 
A través de diferents reptes els participants hauran de fer construccions i protegir objectes per desafiar i 
entendre les lleis de la física i desafiar-les. Seran capaços de fer-ho? 
Adreçat a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Gratuït, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/67IW50FmCyg 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d’estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües i altres 
temes. A càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades. 
Enllaç per a inscripció: https://soapi.cat/e/sg-KZeJ 
Organitza: SOAPI Nou Barris 
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ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA XARXA DE CONSUM LOCAL “PORTA’M AL COMERÇ” 
18.30 h 
Aquesta associació té com a objectius avançar cap a un model de consum més just, local, i sostenible; 
fomentar i vetllar pel comerç de proximitat del barri de Porta i promocionar les activitats i projectes dels 
agents comunitaris que hi participen (teixit associatiu, AFAS, escoles, clubs esportius, etc). 
Amb Alejandro Sanz, president de Porta’m al Comerç, i Agustí Martínez, president de l’AVV Porta. 
Aforament limitat. Reserves: http://bit.ly/presentacioportacomerç   
Més informació: www.portamalcomerç.cat  
Organitza: AVV Porta. Col·labora: Districte de Nou Barris 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94  
 
OPERACIÓN SOLETE 2021 
19 h 
Inauguració amb batucades, espectacle de circ “Mr. Fynyto” a càrrec de David Herrera i activitat de creació 
de mural “L’estiu a Roquetes” 
Inscripció prèvia presencial o telefònica a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. de les Roquetes 
 
Dimarts 6 
 
TALLER “CONSTRUÏM UN MOLINET DE VENT” 
12 h 
Taller ludicopedagògic on es pintarà, retallarà i s’acoblarà un molinet de vent i s’aprofitarà per parlar de la 
problemàtica associada a la generació d’energia. També es reforçaran els hàbits de consum responsable. 
A càrrec d’AMB, Servei d’Educació Ambiental  
Adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys. 
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 291 48 50 o al correu electrònic b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
ANTENA MAKER: TALLER “LÀMPADES DE CARTRÓ TALLADES AMB LÀSER” 
6, 8, 14 i 15 de juliol, de 17 a 19 h 
Aprendràs a dissenyar una lluminària de cartró i tallar-la amb una làser. Coneixeràs el software de disseny 
3D i les característiques de la fabricació digital. Els usuaris es podran endur el projecte. 
Aquest taller consta de quatre sessions, de dues hores cada una. Sessions del 6 i 8 de juliol a la biblioteca 
Nou Barris, sessions del 14 i 15 de juliol a l'Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic. 
Places limitades. Inscripcions: http://ow.ly/gRgs50FmDdk 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
100% ESTIU ADOLESCENT: ESCAPE ROOM FEMINISTA 
17 h 
A través d'un Escape Room és descobriran i treballaran diferents referents feministes que han marcat la 
història universal. 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/973485 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CONCERT TRIBUT A NINO BRAVO I CAMILO SESTO 
18 h 
El tenor José Alberto Aznar ens proposa un concert tribut per retrobar-nos amb les cançons de tota la vida. 
Gratuït  
Aforament limitat, cal reserva prèvia: 93 359 12 51 (entrades online exhaurides) 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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OPERACIÓN SOLETE 2021: BERENAR DE CONTES 
19 h 
“Contes en secret” a càrrec de Susagna Navó, i intervenció al carrer “Perdó, però algú ho havia de dir!” 
Inscripció prèvia presencial o telefònica, a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Trobada 
 
BINGO 
19 h 
Obert a tots els públics 
Activitat en col·laboració amb Nou Barris Conviu, dins el programa “Nou Barris conviu a la fresca” 
Activitat gratuïta, places limitades. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TEATRE: “NINGÚ NO EM VA AVISAR” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Ningú no em va avisar del que em trobaria al començar a ser adulta: “Sigues productiva, queda bé amb 
tothom, estigues llesta i bonica, tingues sexe, compleix amb el que se’t demana, estigues sempre 
disponible”. Ningú no em va avisar de tot el que se m’exigiria.  
A càrrec de La Confusa, cia. resident a Can Verdaguer 
Taquilla inversa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 7 
 
PATI PETIT: CLOWN GESTUAL “JUGUEM!!” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
A càrrec de la cia. Expressa’t 
Infants a partir de 4 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “PITÀGORES: FILÒSOF, MATEMÀTIC, MÍSTIC” 
19 h 
Pitàgores ha quedat immortalitzat en la cultura popular a través del seu famós teorema. No obstant això, 
les matemàtiques no eren més que una part de tot un sistema íntimament entrelligat en què coneixement 
científic, misticisme i filosofia formaven un tot. L’hermetisme de la seva escola va fer que, des de 
l’Antiguitat, múltiples llegendes i rumors hagin sorgit al voltant de l’obscura figura de Pitàgores de Samos. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga 
Gratuïta, places limitades. Més informació i reserves: http://ow.ly/aosJ50FmDTV 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
VERDUM A LA FRESCA: CONTACONTES 
19 h 
A càrrec de BoRaquel 
Inscripcions online a https://forms.gle/o2w5stnARjqHM4XU8, o presencialment al Casal de Barri Verdun o 
a la Biblioteca les Roquetes. 
Organitzen: Pla Comunitari Verdum, Comissió de Festes Verdum, Nou Barris Conviu, Biblioteca les 
Roquetes, Casal de Barri Verdun, Lola no estàs sola 
AVV Verdun, c. Robert Robert, 2 
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19è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
20.30 h 
Actuació de Big Dani & Albert Bello Quintet 
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 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
Inscripció prèvia presencial o telefònica, a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dijous 8 
 
ACTIVITATS INFANTILS GRATUÏTES 
De 10 a 12 h 
“Contes”, “Fes el teu propi gel hidroalcohòlic” i “Gran mural amb globus i pintura” 
Aforament limitat 
Organitza: Grup de voluntaris Magdala. Col·labora: Casal de Barri Prosperitat 
Teulada del Casal de Barri Prosperitat, c. Santa Engràcia, 89 
 
XERRADA FEMINISTA 
De 17 a 18.30 h 
Xerrada amb entitat especialitzada sobre temàtica 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia a pijnoubarris@bcn.cat  
Més informació: https://lesbasses.org/estiueja-a-les-basses-3/  
Organitza: Punt InfoJove Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20  
 
CONCERT D’ESTIU. ROSA SÁNCHEZ CANTA “CUPAIMA, HOMENATGE A CHAVELA VARGAS” 
18.30 h 
Activitat exterior 
Aforament limitat, cal inscripció prèvia al telèfon 602 22 48 04 
Casal Municipal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Maladeta, 38 (adreça provisional) 
 
TARDES A LA FRESCA: CONCERT D’ESTIU 
19 h 
Cançons d’avui i de sempre en un concert pel retrobament.  
A càrrec de Coral Cantem  
Aforament limitat, cal reserva prèvia: http://ow.ly/xttZ50FmKf8 
Organitza: Grup de Dones en Forma  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
VERDUM A LA FRESCA: CONCERT “UNA TARDA AMB LAS LOLAS” 
19 h 
Amb les actuacions d’Aura i PD Periférikas 
Inscripcions online a https://forms.gle/o2w5stnARjqHM4XU8, o presencialment al Casal de Barri Verdun o 
a la Biblioteca les Roquetes. 
Organitzen: Pla Comunitari Verdum, Comissió de Festes Verdum, Nou Barris Conviu, Biblioteca les 
Roquetes, Casal de Barri Verdun, Lola no estàs sola 
Pl. Francesc Layret 
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TARDES AL JARDÍ: DANIEL HIGIÉNICO PRESENTA “ESPERANDO A ROBIN HOOD” 
19.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Presentació en acústic del seu nou disc. Daniel Higiénico interpretarà les noves cançons i versions dels seus 
anteriors discos. Cançó francesa, música celta, ranxera, romanç medieval…, fins a una jota mediterrània. 
Taquilla inversa 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
19è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
20.30 h 
Actuació de Koko-Jean & The Tonics 
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 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: JOCS EN FAMÍLIA 
22 h, 
Inscripció prèvia presencial o telefònica a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Pl. de les Roquetes 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Fins 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  
 
EL REC COMTAL ES MOU! 

- Espai de joc lliure i creatiu en família: els dissabtes de juliol, de 18 a 20 h  
- Exercicis saludables per a la gent gran: els dimecres de juliol, a les 18.30 h  

Activitats gratuïtes. Inscripcions in situ. Més informació: recviu@gmail.com  
Organitza: Taula Comunitària del Rec Comtal 
Pl. Primer de Maig 
 
Exposicions 
 
“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 
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“TRES GENERACIONS, TRES MIRADES SOBRE GÀMBIA” 
Fins al 24 de juliol. Inauguració el dijous 1 a les 19.30 h, amb la música en directe del grup Roure. Cal 
inscripció prèvia: http://ow.ly/EjjP50FmA9d 
Una família, fill, pare i avi que comparteixen la seva afició pels viatges i la fotografia i en aquesta ocasió 
també una experiència vital. Veurem paisatges i gent a través de les seves imatges que són el testimoni 
d'un viatge inoblidable. Exposició solidària amb l'ONG Solid Motards i el seu projecte d’adquirir un remolc-
ambulància per a la població de Gambo (Etiòpia). 
A càrrec de Quim i Albert Vinyes i Albert Viñas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“LUCHAR POR UNA VIDA MÁS BONITA Y MÁS LIBRE” 
Del 7 al 30 de juliol 
Presentada per l’Associació Acció Internacional per la Pau, narra la història de nou homes i dones líders 
socials a Colòmbia, amb la finalitat de descobrir la seva relació amb el territori i les comunitats, i entendre 
el treball col·lectiu que realitzen per una veritable pau amb justícia social a tots els racons de Colòmbia. 
Fotografies realitzades per Javier Sulé 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“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 
 
 
 
 
 
 

http://ow.ly/EjjP50FmA9d


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

