
Activitats del 16 al 22 de juliol 
NOU BARRIS
 
Divendres 16 
 
VERDUM A LA FRESCA: TALLER FAMILIAR DE PERCUSSIÓ DE L’ÀFRICA DE L’OEST 
18.30 h 
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. Verdum 
 
FOTO A LA FRESCA ’21: XIRINGUITO AMB PUBLICACIONS & DJ 

- De 19 a 22 h Mercat de publicacions fotogràfiques 
- De 22 a 23.30 h Presentació de projectes fotogràfics 

Xiringuito és el nostre primer mercat ambulant d’estiu, a la fresca, on trobareu publicacions de fotografia. 
Paradetes on es trobaran nous projectes editorials de la ciutat, tots amenitzats per Dj’s en directe. Com a 
rematada final, les diferents editorials i autors presentaran els seus projectes. 
Participants i més informació: http://ow.ly/1dt450FwtLQ 
Organitza: Espai Fotogràfic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: CONCERT “MIMA” 
19 h  
Cançó andalusa, mediterrània i llatina en format trio 
Cal inscripció prèvia: presencial o telefònica a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida, o bé 
arribant 15 minuts abans de l’activitat. 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Titellaires 
 
CONTACONTES “ELS SECRETS DEL FONS DEL MAR” 
19 h 
La Júlia i en Pep són dos amics inseparables. Fa anys que passen els estius plegats, i una de les coses que 
més els agrada és anar a la platja, on s'adonaran que el món està en una emergència climàtica. Un 
espectacle familiar i participatiu que tracta sobre l’emergència climàtica i la protecció del medi marí. 
A càrrec de Sensedrama Teatre 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a la secretaria del Casal, o a http://ow.ly/SoFL50FwtOL 
Organitza: Raconet de la Prospe 
Teulada del Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
SCENIC ARTS: “DE LA PALABRA A LA VOZ” 
20.30 h 
Lectures dramatitzades en un espectacle ple d'amor, reflexió i joc social. Gaudirem de paraules escrites 
convertides en la veu d'uns personatges plens d'emocions i humor. 
A càrrec de Nivel 5 
Gratuït. Aforament limitat. Reserves: 93 358 56 14, http://ow.ly/iN4t50FwtT1 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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LA TRINI CONVIU A LA FRESCA!: CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
Organitza: Nou Barris Conviu 
Carrer Chafarinas 
 
Dissabte 17 
 
NOU BARRIS AMB LA GIRA ZAPATISTA 

- 11.30 h Xerrada “Qui són les zapatistes?”: context sobre el moviment zapatista, la lluita i la llei 
revolucionària de les dones i la gira europea 

- 13 h Vermut musical amb La Maga & Shan Batiste 
Paradeta amb cafè, rebel·lia i marxandatge. Hi haurà beguda i pica-pica. Tots els beneficis per a l@s 
zapatistes en la seva travessia per la vida 2021. 
Organitzen: Nou Barris Feminista, Casal de Barri Prosperitat 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
XERRADA “SAPS QUÈ FER EN CAS D’INCENDI?” 
12 h 
Els incendis són una amenaça per a la biodiversitat del Parc i per a les persones que hi viuen a prop. Per 
això ens hem de preparar per disminuir les probabilitats que succeeixin. Per saber-ne més, el bomber Oriol 
Fonts ens explicarà què hem de fer si ens sorprèn un incendi enmig de Collserola. 
Per a tots els públics 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
SAC DE RONDALLES: “250 ENDEVINALLES PER JUGAR I APRENDRE” 
12 h 
Vine a conèixer l’autor del llibre “250 endevinalles per jugar i aprendre”, juga a endevinar i participa al 
sorteig de dos llibres. 
A càrrec de Josep Mercadé 
Per a nens i nenes a partir de 7 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al tel. 932 914 850 o al correu electrònic b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021 

- 20 h Cicle “La cultura es mou”: concert amb La Ganja Regué + dj. Organitza: Coordinadora Cultural 
9Barris. Inscripcions 30 minuts abans del concert (davant l’Ateneu Popular Nou Barris) 

- 22 h Trivial. Inscripció prèvia presencial o telefònica a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i 
Guida (pl. de les Roquetes) 

Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
 
“L’ESTIU, AL PATI!” – R(OLES), FLAMENC AL PATI!: FLAMENCO QUEER + ALBA CARMONA 
Entrades exhaurides 

- 20.30 h Flamenco Queer: amb una qualitat exquisida en l’execució del baile i el cante, desmunten el 
binarisme tradicional amb l’empoderament en la diversitat i una força que arrasa amb els estigmes 

- 22.30 h Alba Carmona: excomponent de Las Migas i una de les veus amb més personalitat del 
moment. Una combinació de delicadesa, veritat, poesia i subtilesa 

Més informació i reserves per la resta del cicle: www.barcelona.cat/noubarris/estiualpati   
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
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GUINEUETA LLIURE I TROPICAL 
21 h 
Amb les actuacions de la batucada Los Chipirones, The Freedom Fighters i Que no cúmbia el pánico (dj set). 
Concurs amb premis a les millors disfresses tropicals. 
Gratuït, aforament limitat 
Organitza: Casal de Joves Guineueta 
Pati del Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
ÀFRICA SONA – DANSA: “HERENCIA AFRICANA” 
21 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Dansa afrocolombiana que recrea les principals tradicions d’un país amb una riquesa cultural inabastable.  
A càrrec de la cia. Sentimiento Cimarrón 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 18 
 
XERRADA “SENGLARS: QUAN ELS ANIMALS SALVATGES S’APROPEN A CASA NOSTRA” 
11.30 h 
Has passejat pels boscos de Collserola i has trobat un porc senglar? Una persona experta del Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB ens informarà de totes les qüestions i aspectes que necessitem 
tenir en compte en aquest tipus de situacions. 
Per a tots els públics 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
“L’ESTIU, AL PATI!” – R(OLES), FLAMENC AL PATI!: LA PRENDA ROJA 
Entrades exhaurides 
21.30 h 
Tres cantaoras, compositores i amigues ens ofereixen un repertori format per temes propis i adaptacions 
del cante més ortodox, fent servir l’electrònica i la música urbana.  
Més informació i reserves per la resta del cicle: www.barcelona.cat/noubarris/estiualpati   
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dilluns 19 
 
TALLER FAMILIAR “CONSTRUCCIÓ DE CAJONES FLAMENCS” 
Del 19 al 23 de juliol, d’11.30 a 13.30 h 
Els instruments es quedaran al servei del barri com a donatiu. Cada parella decidirà a quina entitat pública 
del barri dona el seu instrument.  
Places limitades per parelles, els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult 
Cal inscripció prèvia: gestió.educarts.zn@gmail.com, 699 002 211 
Organitza: EducArts Zona Nord 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
CINEMA A LA FRESCA: “DIRTY DANCING” 
17 h 
Activitat presencial gratuïta, amb aforament limitat. Inscripció a partir del 16 de juliol de forma 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 
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100% ESTIU: TALLER INFANTIL “L’ÀNIMA DEL PERSONATGE” 
17.30 h 
Escollirem un personatge d'una història i n’extraurem els trets bàsics per crear el seu titella. 
A càrrec de Lídia Clua 
Edat recomanada: a partir de 7 anys, acompanyats/des d'un adult 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/S1Nq50Fwv3j 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “OPERANDO STEAM” 
De 17.30 a 19 h 
Conceptualitzarem i crearem el joc “Operando” tenint en compte les diferents habilitats i disciplines 
implicades. Comprendrem nocions bàsiques de connectivitat i de programació en scratch, posarem a proba 
les nostres habilitats artístiques i finalment “operarem” al nostre pacient com cirurgians ben hàbils. 
Adreçat a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Gratuït, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/20J050Fwvaf 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 20 
 
LA TRINI CONVIU A LA FRESCA!: JOCS D’AIGUA 
De 10 a 13 h 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
REPARAT ALS MUNICIPIS: TALLER DE PREVENCIÓ DE RESIDUS “NETEJA NATURAL” 
D’11.30 a 13.30 h 
Petits trucs per fer una neteja de casa a partir de productes que tenim a la cuina. Sense contaminar el medi 
ambient, més econòmica i a la vegada respectuosa amb la nostra salut. 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: TALLER INFANTIL “FES EL TEU PRIMER CÒMIC” 
17.30 h 
Per a nens i nenes a partir de 7 anys 
Gratuït, Places limitades. Cal inscripció prèvia: b.barcelona.vtl@diba.cat, 93 408 06 67, presencialment 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TEATRE: “LA ESCUELA DE DON SILVESTRE” 
19 i 19.30 h 
Sainet ubicat en un lloc de Castella-la Manxa on hi havia l’escola de Don Silvestre “el Refranys”, un mestre 
molt peculiar. Un dia qualsevol de mil nou-cents cinquanta i tants, s’hi esperava l’arribada de l’inspector. 
L’obra té una durada d’uns 20 minuts i se’n faran dos passis. Quan s’ompli el primer grup, s’obrirà el segon. 
A càrrec de La Chincha Teatre 
Taquilla inversa 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/teatre-la-escuela-de-don-silvestre/ 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: BERENAR DE CONTES 
19 h 
“Contes anima(la)ts”: contes protagonitzats per animals, bestioles i alguna persona.  
A càrrec de Blai Senabre 
Inscripció prèvia presencial o telefònica a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Pl. Trobada 
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VERDUM A LA FRESCA: BINGO MUSICAL 
19 h 
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 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
PROJECCIONS DE CURTMETRATGES “LA CINEMOTEKA”: MOSTRA DE CURTS A LA FRESCA! (part 1) 
22 h 
Bayona, Berlanga, Almodóvar, Buñuel... Tots els grans cineastes van començar realitzant curtmetratges. 
Mentre estàvem tancats a casa, els futurs grans directors del panorama nacional han ideat nous treballs. 
Can Basté i el programa “La Cinemoteka” de Rsk Ràdio realitzem la tradicional mostra de curts a la fresca. 
Curts projectats i més informació: http://ow.ly/3hwD50FwvGy 
Organitza: Centre Cívic Can Basté, La Cinemoteka 
Pl. Can Basté 
 
Dimecres 21 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: TALLER INFANTIL “DONA JOC AL LLIBRE JOC” 
17.30 h 
Per a nens i nenes a partir de 7 anys 
Gratuït, Places limitades. Cal inscripció prèvia: b.barcelona.vtl@diba.cat, 93 408 06 67, presencialment 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
PATI PETIT: CONTES I MÚSICA “CONTES MUSIKALITZATS” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
A càrrec d’Àfricaespromociona 
Infants a partir de 4 anys 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
29a MOSTRA INTERNACIONAL FILMS DE DONES BARCELONA: “CORTOS EN FEMENINO” 
22 h 
Programa itinerant de curtmetratges de realitzadores de tot l’estat Espanyol, elaborat per la  
coordinadora de mostres i festivals de cinema, vídeo i multimèdia realizat per dones TRAMA. 
Curts programats i més informació a https://www.mostrafilmsdones.cat/project/cortos-femenino-21/  
Entrada gratuïta, aforament limitat 
Organitza: Drac Màgic. Col·labora: Districte 
Pati de la Seu del Districte, 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 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Amfiteatre de Roquetes 
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Dijous 22 
 
MONOGRÀFIC DE COSTURA “SACS TÈRMICS MENSTRUALS” 
18.30 h 
Confeccionarem un sac artesanalment amb teixit de cotó farcit de llavors, que es podrà fer servir tant en 
fred com en calent. 
Cal reserva prèvia: 933 53 03 58, 608 406 528 (només whatsapp), torrebaro@cczonanord.net 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
TARDES A LA FRESCA: BALLEM LA VIDA 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Un taller amb música I cançons per recordar. 
A càrrec de Marga Herrero i Cesca Cintas 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
TARDES AL JARDÍ: ”TABLAO SUR” 
19.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça´t al centre. 
Grup que fusiona gèneres com flamenc, jazz, pop i folklore llatinoamericà amb dansa flamenca i tap.  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
FOTO A LA FRESCA ’21: PROJECCIONS I MICRO OBERT AMB ALUMNES DELS TALLERS 
22 h 
L’alumnat de diferents tallers de fotografia realitzats durant l’any presentaran els projectes que han 
realitzat. És una trobada on tothom està convidat a veure les projeccions dels alumnes/as, també hi haurà 
micròfon obert pels protagonistes i assistents. 
Més informació: https://www.canbaste.com/events/foto-a-la-fresca21_alumnes/?occurrence=2021-07-22   
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
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. 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 
Tot el juliol 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  
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ACTIVITATS PER A JOVES I ADOLESCENTS “100% ESTIU”  
De dimecres a diumenge, de 18 a 21 h. Fins al 29 d’agost 
Lleure, cultura, esports, hàbits saludables, jocs de rol, skate, zumba, autodefensa, art-teràpia, ioga... 
Activitats d’accés lliure i gratuïtes. No cal inscripció prèvia 
Més informació: www.pladebarris.barcelona   
Organitza: Pla de Barris 

- A la Prosperitat: Institut Nou Barris, c. Badosa, 10 
- Al Turó de la Peira i Can Peguera: Escola el Turó, c. Peñalara, 19-55 (juliol) i Casal de Barri La Cosa 

Nostra, c. Beret, 83 (agost)  
 
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 
 
“PROSPE BEACH” 
Fins al 22 de juliol 
Recull de fotografies de diverses edicions del Prospe Beach. 
Organitza: 9Barris Imatge 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“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 
 
“FIRMA” 
Fins al 29 de juliol 
L'Estat utilitza una sèrie de mecanismes amb intencions molt clares d'exercir un control sobre la població, 
per evitar moviments revolucionaris i perquè hi hagi una organització en la societat i no 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 
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“TRES GENERACIONS, TRES MIRADES SOBRE GÀMBIA” 
Fins al 24 de juliol  
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” 
Fins 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 
 
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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