
Activitats del 17 al 23 de setembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 17 
 
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT: PARK(ing) DAY BARCELONA  
Sortim a reivindicar la necessitat d’incrementar el verd a la ciutat, els espais de jocs i l’espai públic, de 
reduir els cotxes i la contaminació i de construir altres formes de viure respectuoses amb el medi ambient. 

- D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h Espai de trobada: informació de les activitats del barri. Organitza: Casal 
de Barri Torre Baró (davant el Casal de Barri, av. Escolapi Càncer, 5) 

- D’11 a 12.30 h i de 18 a 20 h Taller infantil i xerrada sobre boscs urbans comestibles: naturalització 
de l'espai amb unes mostres de la feina feta a l'Hort Can Valent, amb una xerrada sobre boscs 
comestibles urbans i un taller infantil. Organitza: Ass. Aturats i Aturades de Nou Barris (Hort Can 
Valent, c. Pintor Alsamora, 17) 

Més informació: https://parkingdaybcn.org/ 
 
FESTA MAJOR DE VERDUN 

- 11 h Caminada “Verdum, dones i espai públic”. A càrrec de Montse Argente. Inscripció prèvia: 
arxiuhistoric@yahoo.es, 615 213 966. Organitzen: AVV Verdum, Arxiu Històric de Roquetes – Nou 
Barris. Punt de trobada: Marquesina de Via Júlia 

- La Tamborinada descentralitzada: a les 17 h, pregó de Festa Major a càrrec de l’escola Marta Mata; 
a les 17.30 h, jocs i pinta cares; a les 18.30 h, espectacle “La Xerinola d’en Rikus”. Organitza: 
Comissió Infantil, amb el suport de Fundació la Roda (pl. Francesc Layret) 

- 21.30 h Una nit amb las Lolas. Concert amb AURA i PD Periférikas. Organitza: Ass. Lola no estàs sola 
(marquesina de Via Júlia) 

Inscripcions presencials al Casal de Barri Verdun 
Organitza: Comissió de Festes Verdum 
 
CICLE “TRINITAT NOVA CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI”: TALLER DE CUINA D’ALIMENTS DE 
TEMPORADA 
11 h 
Amb Raquel Derch 
Gratuït, cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, tel. 677 408 447, tel. 677 408 154 
Organitza: Ass. del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
INAUGURACIÓ DE TEMPORADA DEL TON I GUIDA 
17 h 
Paradetes, tallers, actuacions, circ... Presentació de la temporada amb “Jofra”.  
Actuació musical de Los Herederos del Taxi. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
FESTIVAL “DESVARÍO. FLAMENCO 21 NOU BARRIS” 

- 18 h Conferència “El Flamenco. Un arte popular moderno”, a càrrec de José Luis Ortiz Nuevo. 
Gratuïta, cal inscripció prèvia (sala de plens de la Seu del Districte) 

- 20 h Concert amb Matías López “El Mati” (cant, teclat i pedal), Óscar Lago (guitarra) i Javier 
Rabadán (bateria i percussions). Preu: 15 €. (pati de la Seu del Districte) 

Més informació i reserves: www.barcelona.cat/noubarris  
Organitzen: Districte de Nou Barris, El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa 
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CONFERÈNCIA “DONES I FILOSOFIA: HISTÒRIA D’UNA ABSÈNCIA I PLA PER A UNA RECONSTRUCCIÓ” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Retransmissió en streaming a través de https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/ 
En aquesta primera conferència, s’explicaran els motius de l’absència de les dones en el cànon oficial de la 
història de la filosofia occidental i, a continuació, es procedirà a l’inici de la reconstrucció d’una història de 
la filosofia feta per dones, com a tema de reflexió. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE “IL·LUSTRATS”: PRESENTACIÓ DE PROJECTES 
19 h 
Us presentem un taller i una xerrada al voltant de la recerca del personatge. Al taller experimentarem amb 
diferents materials per deixar sortir diferents personatges que poden formar part dels nostres projectes.  
Amb la col·laboració de Nadia Giménez i Mar Leo, alumnes de l'EASD Josep Serra i Abella 
Cal inscripció prèvia, més informació: http://ow.ly/cs0z50GaYUs 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DE VIDEOCLIPS I CINEMA A LA FRESCA 

- 20 h Presentació de videoclips: “Canviar el món” (Institut Pablo R. Picasso), “Feliç” (Escola Mestre 
Morera) i “Som com som” (Escola Ferrer i Guàrdia) 

- 21 h Projecció de la pel·lícula “Jurassic World: el regne caigut” 
Gratuït. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/8JrR50Gahyn 
Organitza: Plataforma per la Llengua 
Parc de l’Aqüeducte, av. Rasos de Peguera, 151 
 
Dissabte 18 
 
EL COMERÇ DE NOU BARRIS ES MOU 
De 10 a 20 h 
Botigues al carrer i espectacles 
Organitzen: Eix Nou Barris, Eix Maragall, Fabra Centre, Comerciants Entorn Virrei 
Pl. Virrei Amat 
 
FESTA MAJOR DE VERDUN 

- 10 h El comerç surt al carrer. Organitza: Eix Nou Barris (pl. Francesc Layret) 
- 11.30 h Concert de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris. Aforament limitat, cal reserva 

prèvia a http://ow.ly/aJ7Z50Gb1tT. Organitza: Districte de Nou Barris (marquesina de Via Júlia) 
- 17 h Bingo musical. Organitza: Comissió de Festes Verdum (marquesina de Via Júlia) 
- 19.30 h Concert “Rumba y Fusión” amb Enrique Santiago. Organitza: Comissió de Festes Verdum 

(marquesina de Via Júlia) 
- 21.30 h Espectacle de foc estàtic i fi de festa. Organitzen: Comissió de Festes Verdum i Grup de Foc 

de Nou Barris (pl. Francesc Layret) 
Inscripcions presencials al Casal de Barri Verdun 
 
TALLER FAMILIAR “BARCELONA CANVIANT” 
De 10 a 12 h 
Com canvien les ciutats amb el temps? Quins esdeveniments que han transformat Barcelona al llarg dels 
anys? Aprendrem com s’ha dibuixat la ciutat que coneixem avui, tot jugant amb un trencaclosques gegant.  
Per a infants de 8 a 10 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
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LA NIT DE LES RELIGIONS: RUTA GUIADA DEL GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS DE NOU BARRIS 
- De 10.15 a 10.30 h Punt de trobada a la parròquia de Santa Engràcia (pl. de Santa Engràcia, 1)  
- De 10.30 a 11.15 h Visita a la parròquia de Santa Engràcia  
- D’11.30 a 12 h Visita al Banc d’ Aliments de l’Arxiprestat Trinitat-Roquetes (DISA) 
- De 12 a 12.45 h Visita al Centre Islàmic de Nou Barris  

Amb la participació de la parròquia de Santa Engràcia i el Centre Islàmic de Nou Barris 
Activitat amb inscripció prèvia a: https://forms.gle/nGNYsemBHtvewGG19  
 
ESPAI REPARA: TALLER “ELECTRICITAT BÀSICA A CASA” 
De 10.30 a 13.30 h 
Pràctiques bàsiques de canalització i cablejat. Amb aquest taller podràs actuar amb responsabilitat en 
ampliacions i/o reparacions tot entenen l’ús que fem. Et familiaritzaràs amb fusibles, ICPs, diferencials, 
magneto tèrmics i els diferents circuits que composen el quadre elèctric de casa nostra.   
A càrrec de Solidança 
Taller obert a públic en general (els menors han de venir acompanyats d’un adult) 
Places limitades. Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56, ow.ly/FiuA50G9rih 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
ITINERARI “L’ARQUITECTURA DE NOU BARRIS” 
11 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre 
L’itinerari començarà al barri de Canyelles, passarà pel parc Central de Nou Barris on descobrirem diverses 
restes patrimonials i pel conjunt de cases barates de Can Peguera, i acabarà a la Seu del Districte. 
A càrrec d’El globus vermell  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
URBAN SKETCHING “CARRER DE LA JOTA: A LA RECERCA D’UNA CASA BEN MACA” 
De 11 a 13 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre 
Dibuixem una casa baixa a peu de carrer. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ESPECTACLE INFANTIL “LA MÚCIRKA” 
12 h 
El clownpositor Artpegio crea la simfonia clàssica d’aquest circ sonat del ritme constant, amb partitures en 
clau de màgia, peces musicals amb equilibri in crescendo, malabars a tempo, i, en definitiva, un xou allegro 
i appassionato per a tota la família on s’escoltarà la sintonia natural anomenada “riure”. 
A càrrec de la companyia Sonriexnarices 
Gratuït, places limitades. Cal inscripció prèvia a la secretaria del Casal, o a http://ow.ly/LfJg50Gb2F2 
Organitza: Casal de Barri Prosperitat 
Pl. Ángel Pestaña 
 
CAMPIONAT DE BREAKDANCE “STREET PEOPLE CHAMPS” 
16 h 
L'Street People Champs és un campionat de break dance en què els participants competeixen en "batalles" 
de dos contra dos, ballant al ritme que marquen els DJ, que punxen en directe, i superant eliminatòries fins 
a arribar a la gran final. 
Si voleu saber-ne més o participar-hi, podeu escriure al correu electrònic streetpeoplechamps@gmail.com. 
Organitza: Casal de Barri Prosperitat 
Pl. Ángel Pestaña, a la teulada del Casal de Barri 
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FAMILIARTS: EL RECUC I EL TRESOR DE LA BROSSA ORGÀNICA 
17 h 
Mitjançant aquest conte infantil es destaca la importància de separar els residus orgànics i llençar-los al 
contenidor corresponent per tal que es puguin transformar en un nou producte: adob. 
Programa d’educació ambiental de l’AMB (Àrea metropolitana de Barcelona) 
Per a nens i nenes de 3 a 6 anys (amb l’acompanyament d’un adult). 
Preu: gratuït. Aforament limitat amb inscripció prèvia de manera presencial, al llarg del mateix dissabte fins 
a 10 minuts abans de començar l’activitat. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
EN FAMÍLIA: “NOA Y LA EMOTIFALDA” 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Obra on viatjarem per les emocions a través de la música, els titelles, el teatre d’ombres, contes i jocs 
A càrrec de NAKUBCN 
Activitat dirigida a infants d’entre 2 i 5 anys, acompanyats d’una persona adulta. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEATRE FAMILIAR “LES SUPERTIETES” 
18.30 h 
La Queralt, una investigadora peculiar, serà tieta. Això l’alegra molt però al mateix temps l’entristeix 
perquè creu que no ho sabrà fer. Per això sol·licita ajuda a les seves amigues de sempre, tietes des de fa 
molt de temps. La Queralt descobrirà amb elles, els contes i la màgia com ser una SUPERTIETA. 
A càrrec de la cia. Les Bianchis 
Recomanada a partir de 4 anys 
L’obra també es retransmetrà en streaming 
Entrada gratuïta, aforament limitat. Reserves i peticions per veure en streaming: tel. 93 359 12 51, 
informacio@cczonanord.net, o al web http://ow.ly/5c4t50Gb2Zi 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CONCERT “MOCA’SOUND” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Presentació del disc d’Adelyne “2020 Motivos”, i altres èxits actuals. 
A càrrec de Sílvia Anton & Rebecca Rubio 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
FESTIVAL “DESVARÍO. FLAMENCO 21 NOU BARRIS” 

- 20 h Concert amb David Lagos (cante) i Alfredo Lagos (guitarra) 
- 21 h Concert amb Leonor Leal (ball) i Antonio Moreno (marimba i percussions diverses) 

Preu: 15 €. Més informació i reserves: www.barcelona.cat/noubarris  
Organitzen: Districte de Nou Barris, El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Diumenge 19 
 
12 HORAS DE FLAMENCO 
De 12 a 00 h 
Amb l’actuació de 30 artistes 
Preu: 5 euros. També en directe al canal de YouTube “Edgar Platón” 
Més informació: https://casalprospe.org/esdeveniments/12-horas-de-flamenco  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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VII FESTIVAL DE CULTURA UCRAÏNESA “UCRANIA FEST” 
De 13 a 20 h 
Més Informació: https://ucraniafest.djerelo.eu/ 
Organitza: Djerelo 
Pl. Virrei Amat 
 
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/aJ7Z50Gb1tT 
Organitza: Districte de Nou Barris. Col·labora: AVV Turó de la Peira 
Jardins d’Ignasi Urenda 
 
FESTIVAL “DESVARÍO. FLAMENCO 21 NOU BARRIS” 
20 h 
Concert amb Jesús Méndez (cante), Dani de Moron (guitarra) i Patricia Guerrero (ball) 
Preu: 15 €. Més informació i reserves: www.barcelona.cat/noubarris  
Organitzen: Districte de Nou Barris, El Dorado Sociedad Flamenca Barcelonesa 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dimarts 21 
 
PRESENTACIÓ DE LA TITELLADA 2021 
18 h 
A càrrec de Carles Codina (Litus) 
Organitzen: Ass. Titellaire de Roquetes, Centre Ton i Guida 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “TRAMVIES DE BARCELONA I RODALIES (1872 – 2021)” 
18.30 h 
Un recordatori del desenvolupament de les línies que van existir des de 1872 i com va ser la seva evolució. 
Des dels primers vehicles de tracció de cavalls, de vapor i elèctrics, podrem apreciar no només com eren 
aquests transports, també on i com eren les cotxeres, les centrals elèctriques, el manteniment i molt més. 
A càrrec de Joan Termes Roig, autor del llibre, i Ricard Fernández i Valentí, expert en transports. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca, al telèfon 93 408 06 67 o al correu b.barcelona.vtl@diba.cat 
Col·labora: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CICLE “IL·LUSTRATS”: TALLER DE CREATIVITAT “DIBUIXAR PER CONÈIXER-NOS MILLOR” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Poques coses són tan reveladores com un dibuix. El tros de paper transformat per l’acció del llapis 
constitueix una finestra cap al nostre món interior. 
A càrrec de Marga Herrero 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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Dimecres 22 
 
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT: DIA SENSE COTXES 

- De 9.30 a 11.30 h Marxa nòrdica: sortida des del CAP Ciutat Meridiana fins a la Casa de l’Aigua. 
Organitza: CAP Ciutat Meridiana (pl. Eucaliptus) 

- De 10 a 14 h Omplim de vida els carrers: activitats de conscienciació sobre l’activitat física i el barri. 
Organitza: Col·legi Sant Lluís (c. Arítjols, entre Argullós i Joaquim Valls) 

- De 16.30 a 19.30 h Sortim a les places i carrers. La COMI es mou: jocs gegants per a infants i 
famílies, tallers estàtics i activitats amb la Biblioteca Zona Nord. Organitza: Comissió Infància Zona 
Nord (pl. Eucaliptus, av. Escolapi Càncer i pl. Roja) 

- De 17 a 19 h Xarxes urbanes: pista de trànsit per jugar i conèixer els diferents mitjans de 
desplaçament. Amb carrils bici, bus, espai per a vianants i altres vies. Organitza: Castell de Torre 
Baró 

- De 18 a 20 h Mou-te amb Duet: zumba i bodycombat. Organitza: CEM Cotxeres Borbó. (c. Felip II 
entre Costa i Cuixart i Arnau d’Oms, al costat dels jardins de Can Xiringoi) 

Més informació: http://ow.ly/CwjZ50Gbblj 
 
SAC DE RONDALLES. CONTES ORIENTALS 
17.30 h 
Els contes són catifes màgiques que ens fan volar a través del temps i l’espai. En aquest espectacle de 
contes, l’abella Catalina ens descobrirà personatges meravellosos que són a milers de kilòmetres de 
distància: a Corea, Les Filipines o el Japó. I també arribarem a la misteriosa Turquia. 
A càrrec de Sensedrama Teatre 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: b.barcelona.nb@diba.cat, telèfon 93 291 48 50 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “DANZA PARA CUALQUIERA” I XERRADA 
19 h 
A càrrec d’Álvaro de la Peña, de la cia. de dansa Iliacan 
Cal reserva prèvia: http://ow.ly/MeCf50GbbwS, tel. 93 359 12 51, informacio@cczonanord.net  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Dijous 23 
 
CONCERT “SENIORS EN ALLEGRO” 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
Tornem de les vacances amb el tradicional concert dels nostres Seniors en allegro! 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TEATRE: “QUIÉN VIVE. ESTAMPAS DEL DESIERTO” 
21 h 
Obra contemporània de creació pròpia per a una sola actriu; una desconstrucció escènica, dividida en 
quatre actes i dotze estampes, en la qual es van habitant i revelant algunes qüestions sobre els vincles de 
poder i submissió. Què és el que fa falta per a despertar de la indiferència? Les paraules acaben gastant-se 
a força de repetir-les. La protagonista no vol usar pretextos: paraules mortes com a dones mortes; paraules 
mortes com a terres desertitzades. No vol fer un discurs per a no mirar-se. Només vol transitar un camí pel 
desert de l’ànima, assedegada d’amor. 
A càrrec de Mónica Aguiar 
Gratuït, places limitades. Cal inscripció prèvia a la secretaria del Casal, o a http://ow.ly/FBTM50GbbTF 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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Exposicions 
 
“DONES I MANS” 
Fins al 8 d’octubre 
Fotografies de Jesús Atienza. Un projecte de Cristina Robledillo, titellaire i antropòloga 
Forma part de les activitats de La Titellada 2021 
Organitza: Ass. Titellaire de Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6  
 
“L’OPINIÓ DELS ALTRES ERA MOLT MÉS IMPORTANT” 
Del 22 de setembre al 30 d’octubre. Inauguració el dijous 22 de setembre, a les 20 h 
La Clara Nubiola ens proposa crear un relat col·lectiu dels nostres carrers, dels nostres paisatges a través 
de les opinions que els veïns i veïnes tenen del seu barri. Una “fotografia” coral que es construeix a través 
de les opinions que durant dos mesos s’han anat recol·lectant i que ens mostra al barri des del barri. 
A càrrec de Clara Nubiola 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“POEPLE” 
Del 22 de setembre al 30 d’octubre. Inauguració el dijous 22 de setembre, a les 20 h 
El projecte “Poeple” consisteix en una sèrie de retrats d’estètica aparentment costumista. Tot i això, lluny 
de plasmar la quotidianitat d’un folklore concret, reflexen una mena de costumisme abstracte, atemporal i 
situat en un ampli espai de la cultura occidental. 
A càrrec de Clara S. Prous 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“SOLE I ADELA PASARIN, IN MEMORIAM” 
Del 16 de setembre al 16 d’octubre. Inauguració el dijous 16 de setembre, a les 19 h. Cal inscripció prèvia: 
arxiuhistoric@yahoo.es, tel. 615 213 966 
Dibuixos i poesies 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288-A 
 
“ULLS DE MUSSOL” 
Del 22 de setembre al 30 d’octubre. Inauguració el dijous 22 de setembre, a les 20 h 
Reflexió visual sobre la dualitat. A l’exposició es presentaran un conjunt d’imatges que assenyalen 
l’existència poètica de diversos caràcters o diferents fenòmens en una mateixa ocurrència. L’ànim de les 
fotografies és projectar el caos i l’ordre de l’entorn percebut, d’allò observat.  
A càrrec de Lluís Tudela 
Aquesta exposició forma part de la 9a edició del Festival de Fotografia Analògica REVELA’T 2021. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“NOW YOU SEE ME MORIA” 
Fins al 30 d’octubre 
A l’agost de 2020 Amir, refugiat afganès, i Noemí, editora gràfica espanyola, van començar a publicar 
imatges i testimonis sobre la vida al camp de refugiats de Moria a Instagram. Qutaiba, refugiat sirià, Ali i 
Mustafa, de l’Afganistan, s’hi van sumar més endavant, i en pocs mesos van reunir desenes de milers de 
seguidors, en un compte que funciona com a plataforma de denúncia de les seves condicions de vida. 
A càrrec d’Amir, Noemí, Qutaiba, Ali, Mustafa i Raoul 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
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CICLE “IL·LUSTRATS”: EXPOSICIÓ DE L’OBRA FINAL “ÀLBUM IL·LUSTRAT” 
Fins al 2 d’octubre 
L’àlbum il·lustrat és el conjunt de la imatge gràfica i el relat literari; les dues manifestacions artístiques es 
complementen i interactuen entre si. L’àlbum és gairebé un objecte d’art. 
A càrrec de l’alumnat del Cicle Superior d’Il·lustració de l’EASD Serra i Abella. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“RECUPERANDO LA VIDA Y EL AMOR” 
Fins al 27 de setembre 
Aquesta exposició pictòrica, a càrrec de Leticia Sabrina, pretén ser una mirada a l'interior, a les fondàries 
de l'ànima i dels processos de sanació personal, on la dona és la principal protagonista. 
Col·labora: Lola no estás sola 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“DANZA PARA CUALQUIERA, UN RECORREGUT VITAL (2010-2021)” 
Fins al 29 de setembre 
“Danza para cualquiera” és el paraigües sota el que s’acullen projectes com Pobles en Dansa, Ciutats en 
Dansa i Barris en Dansa. Es tracta d’un recorregut fotogràfic pels diferents projectes i espectacles que han 
realitzat al llarg d’aquests anys. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“CALLEJEANDO” 
Fins al 28 de setembre 
Antonio Limpo porta fent fotos de tot tipus des de la dècada dels 70, però la foto de carrer d’alguna 
manera ha estat sempre present en la seva obra. Callejeando és un passeig per la seva particular història 
fotogràfica. I és que la imatge hi és, tant és amb quin instrument la capturis, el cas és veure-la i capturar-la. 
A càrrec d’Antonio Limpo 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“AIXÍ VA SER EL PORTA REVIU!” 
Fins al 28 de setembre 
Al maig es van celebrar les festes del barri de Porta, i en aquesta mostra podreu veure com es van viure 
des de Can Verdaguer! 
A càrrec del Centre Cívic Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“IL·LUSTRACIONS A TINTA I AQUAREL·LA” 
Fins al 28 de setembre 
Sèrie de dibuixos i pintures que l’autor ha anat acumulant al llarg del temps en els seus quaderns 
personals. Aquestes il·lustracions estan inspirades en diferents motius o imatges captades i no tenen cap 
més pretensió que la de gaudir de l’afició de dibuixar i pintar. Les tècniques utilitzades en aquestes 
il·lustracions són el dibuix a tinta negra i l’aquarel·la. 
A càrrec de Jordi Pagès 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EXPOSICIÓ EN LÍNIA “MISCELÁNEA” 
Fins al 28 d’octubre 
Darrere del nom de Zisis s’amaga una artista polifacètica. Fotografia, il·lustració, pintura... res se li resisteix, 
ni els tatuatges! A Miscelánea, l’artista ens proposa un viatge a través del seu art. 
A càrrec de Zisis 
Al web www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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