
Activitats del 30 de juliol al 5 d’agost 
NOU BARRIS
 
Divendres 30 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021 
19 h 
Concert “Gas a 3” (versions de rumba i animació) 
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 
 
LA TRINI CONVIU A LA FRESCA!: CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
Espai Benjamí, c. la Fosca amb c. Palamós 
 
Dissabte 31 
 
TALLER FAMILIAR “ITINERAPP: BARCELONA DES DE LES ALÇADES!” 
De 10 a 12 h 
Heu utilitzat mai una tauleta 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 
 
L’ESTIU, AL PATI! – CIRC AL PATI: ESPECTACLE “VoloV” 
31 de juliol i 1 d’agost, 19.30 h 
Entrades exhaurides 
“VoloV” és  un  vaixell en constant moviment, una nau que es trasllada sense rumb pel mar. Metàfora del 
viatge emocional de la vida, ens mostra el trànsit ple de sensacions i descobriments, el camí i la permanent 
exploració que suposa la vida. Un espectacle que divertirà i farà reflexionar a grans i petits. 
A càrrec del col·lectiu TQM 
Més informació: 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 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: TRIVIAL 
22 h 
Inscripció prèvia presencial o telefònica, a la biblioteca de Roquetes o al Centre Ton i Guida 
Pl. de les Roquetes 
 
Dimarts 3 
 
“VIU L’AGOST AL VERDUN”: ACTIVITATS DE CONEIXENÇA I DINÀMIQUES DE GRUP 
De 18 a 20 h 
Per a infants de 6 a 12 anys 
Gratuït. Cal inscripció prèvia al Casal de Barri Verdun, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h 
C. Luz Casanova 4-6, davant el Casal de Barri Verdun 
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ACTIVITAT INFANTIL “DIVER-DIMARTS” 
De 18 a 19 h 
Jocs, música, balls i més, per passar una estona divertida. 
A partir de 6 anys 
Cal fer reserva prèvia al web http://ow.ly/Y2ki50FG9w0, o trucant per telèfon al 93 358 56 14.  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: DANSA DEL VENTRE 
20 h 
Inscripció prèvia: somdelbarri@gmail.com  
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Trobada 
 
Dimecres 4 
 
100% ESTIU: TALLER DE CÒMIC 
17.30 h 
Treballarem tècniques d’il·lustració, utilitzarem diferents eines, materials i papers i potenciarem la 
imaginació i l’expressió de les idees creant personatges, ambients, situacions, etc. 
A càrrec de Lídia Roca 
Per a nenes i nens a partir de 7 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/kxgO50FG9LU 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
EN FAMÍLIA: ESPECTACLE DE CLOWN I MÀGIA “UN LÍO DE NARICES” 
18 h 
Un kaos de circ, una pallassa kaòtica i una regidora que intenta posar ordre. Apareixen jocs de màgia 
absurds i divertits que es barregen amb números de clown, gags i molta energia. 
A càrrec de les pallasses Lilina i Vero 
A partir de 4 anys 
Cal fer reserva prèvia al web http://ow.ly/Y2ki50FG9w0, o trucant per telèfon al 93 358 56 14.  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
100% ESTIU ADOLESCENT – MASTERCLASS DE DANSES URBANES: SEXY STYLE 
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 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dijous 5 
 
“VIU L’AGOST AL VERDUN”: OLIMPÍADES ESPORTIVES 
De 18 a 20 h 
Per a infants de 6 a 12 anys 
Gratuït. Cal inscripció prèvia al Casal de Barri Verdun, de 9 a 14 h i de 16 a 21 h 
C. Luz Casanova 4-6, davant el Casal de Barri Verdun 
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TARDES AL PATI. TERTÚLIES D’ESTIU 
De 19 a 20 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Un espai per trobar-nos, parlar de llibres, música, cinema i molt més. També per fer tallers i gaudir de la 
fresca al pati de Torre Llobeta. Anima’t i acompanya'ns-hi. 
Organitza: Grup Dones En Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
OPERACIÓN SOLETE 2021: DANSA DEL VENTRE 
20 h 
Inscripció prèvia: somdelbarri@gmail.com  
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Trobada 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Activitats de dinamització educativa obertes a tothom. Espai de lleure, educatiu i compartit 
Fins al 31 de juliol: 

- 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 
- Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): de dilluns a diumenge, de 17 a 20 h 

A partir de l’1 d’agost: 
- Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): de dilluns a diumenge, de 17 a 20 h 

 
TARDES A LES BASSES! 
Tot l’agost de dilluns a divendres, de 17 a 21 h 
No passis calor i vine amb les teves amigues i amics a jugar a ping-pong, jocs de taula i altres activitats a 
partir de les teves propostes. 
Per a joves de 12 a 20 anys 
Entrada lliure amb registre de dades a l’entrada. Aforament limitat segons mesures Covid. 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 (entrada per la pl. de les Basses de la Peira) 
 
BIBLIOCASAL 
Del 2 d’agost al 10 de setembre 
Activitats adreçades a infants. Programació lúdica i creativa. Activitats de lectura, ciència, música i altres 
disciplines. 
Per a infants de 6 a 12 anys. Places limitades. 
Horaris i inscripcions: 

- Biblioteca les Roquetes (Via Favència, 288-B): http://ow.ly/mBSL50FGa8j 
- Biblioteca Zona Nord (c. Vallcivera, 3 bis): http://ow.ly/p3Sf50FGab3 

 
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  

Activitats gratuïtes. Inscripcions in situ. Més informació: recviu@gmail.com  
Organitza: Taula Comunitària del Rec Comtal 
Pl. Primer de Maig 
 
Exposicions 
 
“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 
 
“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 
 
Concursos i convocatòries 
 
CONVOCATÒRIA IV MOSTRA COL·LECTIVA D’ART JOVE “PORTA’NS L’ART” 
Fins al 4 de setembre 
Hi pot participar qualsevol persona o col·lectiu que resideixi a Barcelona i tingui entre 15 i 30 anys, 
utilitzant qualsevol disciplina artística (pintura, dibuix, fotografia, collage…). 
Cal omplir el següent formulari abans del 5 de setembre: https://bit.ly/convocatoriaportanslart2021 
La mostra es durà a terme al Centre Cívic Can Verdaguer, de l’1 al 28 d’octubre de 2021. 
Bases completes: https://canverdaguer.com/portans-lart-2021/ 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
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