
Activitats del 23 al 29 de juliol 
NOU BARRIS
 
Divendres 23 
 
JULIOL A LA FRESCA A LA GUINEUETA: ESPECTACLE FAMILIAR “ELS MÉS TUMÀCAT EN CONCERT” 
17 h 
A càrrec de la cia. Més Tumàcat 
Gratuït, aforament limitat 
Organitza: Esplai Guineueta 
Pati del Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
MUNHWA, FESTIVAL DE CULTURA SUDCOREANA 
23 i 24 de juliol, de 17 a 21 h 
Tallers, jocs, sorteigs, concurs de K-pop dance, convidats especials... 
Preus: divendres, gratuït; dissabte, 3 / 4 €  
Aforament limitat. Inscripcions a https://tinyurl.com/2fkp7erd   
Més informació: https://www.instagram.com/munhwaofficial/, munhwafest@gmail.com  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “KOINOBORIS AL VENT. ESTELS JAPONESOS” 
De 18 a 19.30 h 
Els Koinoboris són banderes tradicionals japoneses amb forma de peixos carpa que s’hissen en els dies 
especials dels infants. Posarem a treballar la creativitat per dissenyar la nostra pròpia versió de Koinoboris. 
Ens agrada molt perquè són molt acolorits. Hi podrem jugar o ens servirà com a mòbil per decorar. 
Per a nens/es de 4 a 8 anys 
Preu: 6 € (material inclòs) 
Cal inscripció prèvia presencial a Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021 
19 h 
Actuació de poesia trans amb guitarra i llengua de signes “Pelos & hogares” 
A càrrec de Bruno Cimiano 
Inscripció prèvia presencial o telefònica a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida, o bé arribant 
15 minuts abans de l’espectacle 
Pl. Titellaires 
 
VERDUM A LA FRESCA: TARDA DE MONÒLEGS AMB DAVID SAS 
20 h 
Vine a gaudir d'una tarda de rialles amb David Sas, monologuista amb més de 10 anys de trajectòria.  
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 
 
LA TRINI CONVIU A LA FRESCA!: TRIVIAL 
20 h 
Carrer Chafarinas 
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SCENIC ARTS: “I TU, QUÈ SAPS FER?” 
20.30 h 
Mostra de talents amb ball, humor, monòlegs, poesia, cançons... tot té cabuda en aquest nit "d'estrelles". 
Gratuït. Aforament limitat. 
Per inscripcions, contacteu amb el punt d'informació (93 358 56 14 / info.cctorrellobeta@esport3.org) 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PANTALLA BARCELONA: CINEMA A LA FRESCA “EL VIATGE DE LA MARTA” 
22 h 
Direcció de Neus Ballús, 2019. La Marta, de 17 anys, va de vacances a un ressort a l’Àfrica amb el seu pare i 
el seu germà petit. S’avorreix i prefereix passar més temps amb els joves que treballen a l’hotel que amb la 
seva família.  El viatge es convertirà en una experiència molt més rica del que podien arribar a imaginar. 
Gratuïta. Cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/z1W050FBlQx  
Organitzen: Centre Cívic Zona Nord, Pantalla Barcelona 
Pl. Verda de Ciutat Meridiana 
 
Dissabte 24 
 
PRESENTACIÓ DEL CÒMIC “TRANSITEM” 
11 h 
Una crònica d'algunes de les lluites i iniciatives del moviment trans en els últims anys. Inspirat en 
experiències i llocs reals, com la pròpia Biblioteca Nou Barris i el seu fons d'Identitats Trans i Gènere. Un 
relat que ens inclou i ens fa especial il·lusió, urgent i necessari. 
Amb l'autor Ian Bermúdez, la il·lustradora Lucía de Palau (via Zoom) i Jordi Panyella de Pol·len Edicions. 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia presencialment, tel. 93 291 48 50 correu b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“L’ESTIU, AL PATI!” – SAY IT LOUD AL PATI! 

- 19 h Lauren Nine & AWWZ: Naughty, així es titula l’EP amb 4 temes on la cantant Lauren Nine i la 
dj/productora AWWZ han unit forces. Del toc electrònic de “Dime qué quieres saber” als aires més 
hip-hop del seu primer single “Naughty World”, passant pel RnB en català de “Surt del meu cap” o 
el garage d’inspiració londinenca de “Tonite”, Naughty és una fusió d’estils i emocions. 

- 21 h Telewawachi Kilili: col·lectiu de 8 músics de Barcelona que, units per la seva passió per la 
música etíop, s’embarquen en un viatge exploratori pels hipnòtics sons de la banya d’Àfrica 
impregnat de colors psicodèlics, harmonies jazzístiques, ritmes llatins, sabors afroamericans i deliris 
avant-garde. Un potent directe que barreja temes propis i interpretacions de clàssics etíops. 

- 23 h Hip Horns Brass Collective feat. Juli Giuliani i Montes Turquesa: brass band barcelonina que 
combina elements del hip hop, el funk i el jazz en una poderosa mescla que infon molt bones 
vibracions. La formació, amb tres generacions de músics de jazz i música moderna, comptarà amb 
diverses col·laboracions de cantants i MC’s per acabar d’arrodonir el seu potent show. 

Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i reserves: 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 
 
“ÀFRICA SONA”: CONCERT “MANDÉ ÁFRICA” 
21 h 
Grup musical de Barcelona format el 2017 per músics de diferents països d'Àfrica, que ja havien tocat junts 
en diferents grups anteriorment i que amb els seus instruments tradicionals de música africana ens 
traslladen a les arrels del blues i el jazz i a un exquisit recorregut per la música tradicional africana. 
Gratuït, aforament limitat. Cal reserva prèvia: http://ow.ly/bELb50FBmKt 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
Pl. Torre Llobeta 
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OPERACIÓN SOLETE 2021: BINGO 
22 h 
Inscripció prèvia presencial o telefònica a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Roquetes  
 
Diumenge 25 
 
“L’ESTIU, AL PATI!” – SAY IT LOUD AL PATI! 

- 19 h Memi Sillah Group: cantant i trompetista, Memi Sillah va iniciar la seva carrera musical en el 
món de la música jamaicana. Després de descobrir el jazz, Memi Sillah Group és el projecte 
personal on vol acostar els dos gèneres. El grup està format per cinc músics que utilitzen els ritmes 
caribenys i les harmonies del jazz per crear una mescla dolça i sofisticada i un directe màgic. 

- 21 h Gregori Hollis: jove trompetista català que destaca com a intèrpret, solista, compositor i 
arranjador. Els darrers anys ha aprofundit en el gènere afrocubà, i el resultat és l’àlbum “Landing”, 
on les melodies i els ritmes llatins prenen forma mitjançant l’àmplia paleta sonora del jazz. Amb un 
repertori basat en composicions originals, el grup sorprèn per la seva frescor i autenticitat. 

- 23 h Mancha ‘E Plátano y su Corillo: grup de percussió, cant, poesia i ball enfocat a la bomba, 
música afro-descendent que neix a les hisendes sucreres del segle XVI a Puerto Rico. Les artistes 
Ámbar Rosado, Daniela Torres, Marina Molina i Isadora López tenen com a objectiu exposar 
l’experiència de la bomba a nous públics, donant a conèixer la història de les seves dones, esclaus i 
cimarrons. Ens brindaran un show en format big band, acompanyades de cinc músics. 

Entrada gratuïta. Aforament limitat. Més informació i reserves: 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 26 
 
CINEMA A LA FRESCA: “SISTER ACT” 
17 h 
Activitat presencial gratuïta, amb 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 
 
Dimarts 27 
 
VERDUM A LA FRESCA: CINEMA A LA FRESCA 
21 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 2) 
22 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Tots els grans cineastes van començar fent curtmetratges. Mentre estàvem confinats, els futurs directors 
del panorama nacional han ideat nous treballs, per això realitzem la tradicional mostra de curts a la fresca. 
Curts projectats i més informació: http://ow.ly/YyVZ50FBnCV 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté, La Cinemoteka 
Pl. Can Basté 
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Dimecres 28 
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: “RISOTERÀPIA” 
18 h 
A càrrec d’Inés Simarro 
Activitat gratuïta, places limitades. Inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 447, 677 408 154 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
100% ESTIU ADOLESCENT – MASTERCLASS DE DANSES URBANES: DANCE HALL 
De 19 a 20 h 
Per a joves de 12 a 18 anys 
Gratuïta, aforament limitat. Més informació i inscripcions: http://ow.ly/En0250FBtEA 
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 29 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: ACTIVITAT DE DONES 
22 h 
Inscripció prèvia presencial o telefònica, a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Amfiteatre de 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  
 
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)  
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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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
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