
Activitats de l’1 al 7 d’octubre 
NOU BARRIS
 
Divendres 1 
 
XERRADA I SESSIÓ PARTICIPATIVA “LA SOLEDAT NO DESITJADA” 
17 h 
En el marc del Dia Internacional de la Gent Gran 
A càrrec d’Elisa Sala, investigadora social i consultora 
Aforament limitat. Inscripcions trucant al 93 350 30 27 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Sala d’actes del Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SETMANA DE LES EMOCIONS: “TAMI, EL MAQUINISTA” 
17.30 h 
Contacontes a càrrec de l’autora i l’editora, que ens presentaran al protagonista del seu llibre.  
A càrrec de Babulinka Books 
Per a infants a partir de 4 anys 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TALLER DE FABRICACIÓ D’ESTELS “ESTELS PER LA PAU” 
17.30 h 
Vine a fer el teu estel i fem-los volar juntes! Activitat solidària amb el poble de Nicaragua. 
A càrrec de la fundació Comparte 
Entrada lliure fins a completar aforament. Cal inscripció prèvia, que es pot realitzar a la secretaria del Casal 
de Barri Prosperitat, en horari d'atenció al públic, o al web http://ow.ly/tZm050GjiSQ 
Organitza: ProspeArte 
Pl. Ángel Pestaña 
 
LA TITELLADA 2021 
18 h 
Espectacle “Tròpic”, a càrrec de la cia. Teia Moner, i homenatge a la cia. Teia Moner 
Gratuït 
Més informació: www.titellada.cat   
Organitzen: Ass. Titellaire de Roquetes, Centre Ton i Guida 
Pl. Trobada (c. Nou Barris, al costat de l’Ateneu Popular Nou Barris) 
 
FESTA MAJOR DE TARDOR 
18 h 
Espectacle de màgia per a tota la família, amb el mag Alexander Main 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 420 18 43, Whatsapp al 693 237 763 
Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
DIA DE LA GENT GRAN: CONCERT DE MARC ANGLARILL 
18 h 
Un magnífic professional de la música amb una veu privilegiada, que compta amb un ampli repertori i que  
ens traslladarà als records més dolços! 
Amb la col·laboració d’Àltima Serveis Funeraris 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/tZm050GjiSQ
http://www.titellada.cat/


SAN FROILÁN 2021 
- 19.30 h Inici de la festa. Artistes de Ràdio Tele Taxi 
- 21.30 h Pregó I hissada de la bandera gallega. Actuació dels Gegants de Nou Barris i de la Banda de 

Gaitas da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro. Concert amb Orquestra La Oca Band 
Presentació: Locutors de Radio Tele Taxi i Justo Molinero 
Servei de bar, venda de productes gallecs Casa Díaz 
Actes gratuïts. Cal reserva prèvia, al Whatsapp 608 497 950 o a amigosdesanfroilan@gmail.com  
Organitza: Asociación Cultural Amigos de San Froilán 
Pl. Major de Nou Barris 
 
TRASH BASTÉ 
20 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Mostra de curts trash i gore 
Majors de 18 anys 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 2 
 
JORNADA “IOGA OM” 
Tindrem el plaer de gaudir d'un matí de Ioga a l’aire lliure. Dinamització musical de Lakshmi Mantra 

- De 9.30 a 10.30 h Kundalini Yoga 
- De 10.45 a 11.45 h Hatha Vinyasa Ioga. Ioga per Canalla 
- De 12 a 13 h Hatha Ioga 
- 13 h Concert "Viaje a través de la voz", amb Montse Medina 

Porta la teva estoreta! 
Inscripcions prèvies presencials al Centre Ton i Guida, o al tel. 93 354 87 21 
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes, Centre Ton i Guida 
Jardins de Rodrigo Caro 
 
FESTA MAJOR DE CANYELLES 

- 11 h “Chupinazo” anunciant l’inici de la Festa Major 
- 11.30 h Animació infantil de pallassos i titelles “Tres quarts de quinze” (parc Josep Mª Serra i Martí) 
- 12 h Homenatge a Antonio Machado. Col·locació de placa, parlaments i actuació musical ( façana 

del Mercat de Canyelles, c. Antonio Machado, 10) 
- 13 h Exhibició de tai-txi amb Els Dracs: espases, ventalls, bastons... (parc Josep Mª Serra i Martí) 
- 17 h Ball en línia, a càrrec de la professora Carmen de l’AVV (parc Josep Mª Serra i Martí) 
- 18 h Ball a càrrec del grup de Zumba de l’AVV, tot el veïnat hi pot participar (terrassa del parc Josep 

Maria Serra i Martí) 
- 21 h Festival de flamenc, amb les actuacions de Rumba Alborada (21 h) i El Vico (22.30 h) (terrassa 

del parc Josep Maria Serra i Martí) 
 
PRIMERES PASSES: “LES MEVES EMOCIONS” 
12 h 
Amb aquesta activitat els més petits obtindran eines per gestionar les seves emocions i comprovaran com 
els sentiments s'expressen a través del cos. 
A càrrec de FunBrain 
Per a nens i nenes de 3 a 6 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia per e-mail (b.barcelona.nb@diba.cat) o per telèfon (93 291 48 50) 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 

mailto:amigosdesanfroilan@gmail.com
mailto:b.barcelona.nb@diba.cat


INAUGURACIÓ DE TEMPORADA DE L’ATENEU POPULAR NOU BARRIS 
Un dia ple d’activitats gratuïtes per a totes les edats, on no faltaran riures, risc i menjar. Una temporada on 
esperem poder omplir l’Ateneu de música, circ, teatre, titelles... en definitiva, de cultura i de vida. 

- 12 h La Titellada 2021: “Circo y marionetas”, a càrrec de la cia. Títeres de la Tía Elena. Un espectacle 
variat i divertit, on destaca la bellesa de les marionetes i el virtuosisme en la seva manipulació. 

- 13 h El puro vacile, mano a mano: Niña Mai y Metralleta. Dues selectores, una del Carib i una altra 
del Pacífic colombià, es troben a Barcelona per a armar el que es diu: “El puro Vacile”. Salsa, 
cúmbia, merengue, ballenato... Millor música impossible per acompanyar l’hora del vermut. 

- 14.30 h Dinar popular. Durant tota la jornada podreu gaudir d’oferta gastronòmica, amb tapes i 
diferents tipus de vermuts. Per dinar hi haurà paella, tot amb opció vegana. 

- 17 h Las Polis. Un espectacle de pallasses en el que dues dones policies apareixen d’improvís a la 
plaça del poble. Procuraran mantenir les bones formes I preservar el control. La situació se’ls anirà 
escapant de les mans, cosa que les conduirà al més absolut caos. 

- 19 h Concert “Maldita seas! + Meconio”. Intervenció de la companyia de dansa vertical Maldita 
Seas!, acompanyades pel duet musical Meconio. Un espectacle que no podreu tornar a veure. Dues 
dones a sobre la paret, dues dones a sobre l’escenari. Contratemps i risc a parts iguals.  

- 20 h Concert “Just for funk”. Energia, ritme, bon humor i ganes irresistibles de ballar mitjançant 
temes mítics del món del soul, funk i acid jazz. El resultat és un projecte dinàmic, potent, capaç de 
transportar l’ànima i crear una energia col·lectiva. 

Gratuït. L’inscripició a les activitats es realitzarà per ordre d’arribada, l’aforament és limitat.  
Més informació: https://ateneu9b.net/programacions/inauguracio-de-temporada-1631792123 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
ÀFRICA VERMUT: MÚSICA & CULTURA 

- De 12 a 14 h Reggae per a infants, amb taller de pintacares, en suport a l'orfenat Kiridiya, a l'Àfrica 
- De 12 a 15 h Radiola Reggae (DJ) 
- De 15 a 15.30 h Presentació de la Fundació Empress Menen a Xile, a càrrec de Sista Nara 
- De 16 a 17:30 h Shardana S. S. (DJ) 
- De 17.30 a 19.30 h Open Mic 
- De 19.30 a 21 h Nany M. T. (set acústic): soul, r&b i roots reggae 

Entrada lliure fins a completar aforament. Inscripcions en el mateix moment d'arribada a l'acte. 
Organitzen: Associació Cultural Rastafari de Barcelona, col·lectius Roots Unity Project i Art-Collectiva 
Terrassa del Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
SAN FROILÁN 2021 

- 12 h Jocs tradicionals I activitats infantils. Actuacions d’associacions culturals. Sessió vermut amb 
l’orquestra La Oca Band 

- 17.30 h Actuacions: Xuntanza de Catalunya I Casas Regionales 
- 21 h Presentació a càrrec de les autoritats. Concert amb Orquestra La Oca Band I Lume 

Servei de bar, venda de productes gallecs Casa Díaz 
Actes gratuïts. Cal reserva prèvia, al Whatsapp 608 497 950 o a amigosdesanfroilan@gmail.com  
Organitza: Asociación Cultural Amigos de San Froilán 
Pl. Major de Nou Barris 
 
FESTA MAJOR DE TARDOR 
Celebració del 15è aniversari del Casal de Barri: 

- 17 h Bingolo 
- 19 h Actuació de varietats musicals, a càrrec del grup de teatre del Casal 
- 19 h Tarda jove 

Cal inscripció prèvia: tel. 93 420 18 43, Whatsapp al 693 237 763 
Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 

https://ateneu9b.net/programacions/inauguracio-de-temporada-1631792123
https://www.facebook.com/events/593394915375723
mailto:amigosdesanfroilan@gmail.com


FAMILIARTS: “CHOMÓN, MÀGIA, PÒCIMES I FADES” 
18 h 
Descobreix els secrets del cinema mut amb aquest recull de films del cineasta Segundo de Chomón, amb 
elements màgics que neixen de l’eterna dualitat entre el bé i el mal. Van rodar-se entre 1902 i 1908, quan 
el gènere de fantasmagories era molt popular i valorat. Els contes aniran acompanyats per una narració en 
directe, i també per música que s’ha composat específicament per a l’espectacle. 
A càrrec de la Federació catalana de cineclubs / Filmoteca de Catalunya 
Per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys 
Activitat gratuïta, amb aforament limitat i reserva prèvia (un adult per unitat familiar) 
Reserves presencials o a https://www.canbaste.com/events/chomon_familiarts/?occurrence=2021-10-02  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra I Puig, 274 
 
TARDA DE MICROTEATRE 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Comptarem amb tres microteatres diferents, en tres espais diferents del centre, tots de joves creadors i 
creadores, que ens faran passar una molt bona estona!  
A càrrec de diverses companyies de teatre 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE SOMRIURE: “DO DE DONES” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Judit Fuster i Anna Montserrat s’han ajuntat i els focs han esclatat! Un còctel d’humor i màgia en que es 
trenquen tots els esquemes, són dones, són de la tercera edat, independents i de fet, són parella. Amb tots 
aquests ingredients la diversió està garantida. 
A càrrec de Pòker de Iaies 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
ESPECTACLE DE CIRC “YOUGUR” 
19.30 h 
You: Tu. Gur: Instint primari de supervivència que provoca obsessió per carregar-se coses a l’esquena. 
Carlo Mô apareix amb un mur sobre la seva esquena, carregant tot el que troba, amb el seu absurd instint 
de supervivència. L’absurd dóna sentit a la seva vida i potser a la nostra. 
A càrrec de Carlo Mô 
Entrada gratuïta. Entrades online exhaurides, per a més informació truqueu al 93 359 12 51 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Diumenge 3 
 
SAN FROILÁN 2021 

- 10.30 h Jornada empresarial Barcelona-Galícia “Nou Barris, Vector empresarial Galícia”. Amb 
Aegacat i institucions de Galícia 

- 12 h Missa en honor de San Froilán. Ofici: pare José Antonio Ferreiro (A Milagrosa de Lugo) amb la 
coral Canticòrum i les parròquies Sant Rafael i Sant Mateu. Homenatge a San Froilán, patró de Lugo. 
Amb Xuntanza de Catalunya i Casas Regionales 

- 13.15 h Sessió vermut amb l’orquestra La Oca Band 
- 17.30 h Actuacions: Banda Simfònica de Roquetes; Xuntanza de Catalunya; Casas Regionales 
- 19.30 h Concert amb Orquestra La Oca Band i Lume 

Servei de bar, venda de productes gallecs Casa Díaz 
Actes gratuïts. Cal reserva prèvia, al Whatsapp 608 497 950 o a amigosdesanfroilan@gmail.com  
Pl. Major de Nou Barris 

https://www.canbaste.com/events/chomon_familiarts/?occurrence=2021-10-02
mailto:amigosdesanfroilan@gmail.com


FESTA MAJOR DE CANYELLES 
- D’11 a 14 h Mostra d’entitats i fira artesana. Matí de festa major amb la participació i exposició 

d’stands de les activitats que realitzen les diferents entitats del barri. Taller de reciclatge, per a 
infants i adults. Paradetes artesanes. 
Matí d’encants: participa comprant, canviant i venent tot allò que no necessitis (terrassa del parc 
Josep Mª Serra i Martí) 

- 11.15 h Xocolatada infantil. Xocolata amb melindros (terrassa del parc Josep Mª Serra i Martí) 
- 11.30 h La Festa d’Aigües. Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tauletes interactives i 

passar-te tots els nivells del cicle de l’aigua? O transportar aigua sense perdre’n ni una gota? Si tens 
entre 3 i 12 anys, vine a jugar! Col·labora: Ajuntament de Barcelona (terrassa parc Josep Mª S.M.) 

- De 16.30 a 21 h Bàsquet. Partits de les diferents seccions del Bàsquet Canyelles (Escola de Disseny 
Deià, c. Ignasi Agustí, 4) 

- 18 h Actuació de la Banda Simfònica de Roquetes (terrassa del parc Josep Mª Serra i Martí) 
- 20 h Havaneres i rom cremat, a càrrec del millor grup d’havaneres català, Les Anxovetes (terrassa 

del parc Josep Mª Serra i Martí) 
 
Dilluns 4 
 
PROJECTE SOCIAL “EM TOCA!”: PIANO DE CUA AL CARRER 
Des de les 9 h 
L’associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona col·loca pianos de cua en 
diversos espais públics de Barcelona, a disposició de qui els vulgui tocar. A la Zona Nord, a més, s’ha 
implantat un programa per permetre començar en la pràctica del piano a nens i nenes del barri. 
Organitzen: Ass. Concurs Maria Canals, Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Eucaliptus 
 
FESTA MAJOR DE CANYELLES 
De 17 a 19 h 
Activitat infantil 
Organitza: Casal Infantil 
Parc de Josep Maria Serra i Martí 
 
ESPAI GENT GRAN 
18 h 
Xerrada “L’aire que respirem” 
A càrrec d’AMB 
Per a majors de 55 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA “QUAN LES PORS ENS DOMINEN... COM PODER DOMINAR LES PORS?” 
18 h 
Vivim dies contradictoris. Volem seguretat i estabilitat en un món canviant i ple d'incerteses. Com ens 
afecta? Com intentem mantenir el control? Què ens passa quan no ho aconseguim? 
A càrrec de Miquel Miranda, psicòleg sanitari, psicoterapeuta i especialista en salut mental comunitària. 
Dins la Setmana de la Salut Mental 
Entrada lliure amb reserva prèvia presencial, al telèfon 93 354 87 21 o a toniguida@toniguida.org  
Organitza: AFEM Nou Barris 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
 
 

mailto:toniguida@toniguida.org


Dimarts 5 
 
FESTA MAJOR DE CANYELLES 

- De 17 a 18 h Activitat infantil. Organitza: Casal Infantil (parc de Josep Maria Serra i Martí) 
- 17.30 h “La meva nina no vol menjar”, a càrrec d’Elena Codó. Per a nens i nenes a partir de 4 anys. 

Cal inscripció prèvia (Biblioteca de Canyelles) 
 

FESTA MAJOR DE TARDOR 
17 h  
Tarda infantil amb inflables i tómbola dinàmica 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 420 18 43, Whatsapp al 693 237 763 
Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
LA CABRA SERAFINA. IL·LUSTRAT EN DIRECTE 
17.30 h 
Això era i no era una mare que tenia tres filles. Un dia els va dir que no baixessin al soterrani, però la 
curiositat va ser més forta. I, nyam!, van descobrir que hi havia una cabra que, sense preguntar a penes, se 
les menjava sense mastegar. Una versió actual d’un conte tradicional divertit i enginyós.   
A càrrec de Blai Senabre, narrador, i Anna Font, il·lustradora 
Edat recomanada: més de 4 anys. 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
HISTÒRIES DE CAFÈ I RECITAL DE POESIA 
18 h 

- Xerrada sobre com tornar a trobar la il·lusió i la esperança personal i grupal. Amb Mercedes Hidalgo 
- Recital poètic a càrrec de Cristina “Princesa Inca” 

Dins la Setmana de la Salut Mental 
Entrada lliure amb reserva prèvia presencial, al telèfon 93 354 87 21 o a toniguida@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimecres 6 
 
PRIMERES PASSES: “EL CARGOL I L’HERBETA DE PONIOL” 
11 h 
Espectacle de petit format basat en el conte homònim amb el suport de ninots de patchwork. 
En acabar el conte es dinamitzarà un petit taller d’herbes remeieres. 
A càrrec de Gina Clotet 
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 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 
 
FESTA MAJOR DE CANYELLES 

- De 17 a 19 h Activitat infantil. Organitza: Casal Infantil (parc de Josep Maria Serra i Martí) 
- 18 h “Pinzellades de psicologia: una mirada a l’ànima”, a càrrec d’Araceli Carretero, psicòloga. 

Públic jove i adult. Cal inscripció prèvia (Biblioteca de Canyelles) 
 
 
 
 
 
 

mailto:toniguida@toniguida.org
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TALLERS DE DESCOBERTA “LES INVISIBLES”: “L’HEURA I EL MISTERI DEL LLIBRE EN BLANC” 
17.30 h 
Cicle de contacontes per potenciar les vocacions científiques amb una perspectiva de gènere. Es faran a 
través de sis contacontes i la seva posterior activitat. En aquesta sessió descobrirem diverses científiques, 
el que van fer i perquè han estat ocultades. Acabarem fent visible l’invisible. 
A càrrec de Les Luciferases 
Adreçat a nenes i nens d’entre 7 i 10 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia  
Biblioteca les Roquetes, Via Favència, 288-B 
 
Dijous 7 
 
FESTA MAJOR DE CANYELLES 

- De 17 a 19 h Multi jocs. Organitza: Casal Infantil 
- De 17 a 20 h Aprèn a pintar un graffiti i fes la teva proposta per fer un mural comunitari al barri. 

Organitzen: Educas TRC i Casal Infantil 
Parc de Josep Maria Serra i Martí 
 
FESTA MAJOR DE TARDOR 
De 17.30 a 19 h  
Armari 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 420 18 43, Whatsapp al 693 237 763 
Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
TALLER “FEM UN BOC’N’ROLL? EL MILLOR RESIDU ÉS EL QUE NO ES PRODUEIX” 
18 h 
En aquest taller parlarem sobre quines pràctiques podem adoptar en el dia a dia per reduir i no 
generar residus a les nostres llars, i acabarem confeccionant, cadascú, un embolcall sostenible 
(boc’n’roll) per als entrepans. 
A càrrec de Mel Educació 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/wYPF50GjqKw 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA “APRÈN A FER LA TEVA PRÒPIA COSMÈTICA NATURAL” 
18 h 
Aprendràs a fer receptes senzilles per poder tractar afeccions típiques de la pell. Farem una demostració 
d’un massatge i ioga facial. Porteu el rostre net. 
Activitat gratuïta 
Cal inscripció prèvia prèvia al web http://ow.ly/Kx7P50GjqGf o al telèfon 93 358 56 14 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
DEBAT I CRISPETES: “ELS CENTRES DE SALUT MENTAL” 
18 h 
Us animem a fer sentir la vostra veu en les xerrades que us proposem a partir d’una projecció audiovisual. 
Dins la Setmana de la Salut Mental 
Entrada lliure amb reserva prèvia presencial, al telèfon 93 354 87 21 o a toniguida@toniguida.org  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
 
 
 

http://ow.ly/wYPF50GjqKw
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CONFERÈNCIA EGIPTE “LA MEDICINA A L’ANTIC EGIPTE” 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Emissió en streaming a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/ 
Una civilització tan avançada com la faraònica havia de destacar en tots els camps. Un d’ells era la 
medicina, en la qual l’observació, l’anàlisi i el diagnòstic racional convivien amb la màgia usada per poder 
curar. Coneixerem els aspectes més científics i màgics de la medicina egípcia. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Trinitat Nova (c. Pedrosa, 2): dissabtes de 17 a 20 h, i diumenges d’11 a 14 h 
- Escola Àgora (c. Marne, 2): diumenges, d’11 a 14 h  
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19): diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 15): diumenges, d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27): diumenges, d’11 a 14 h 

 
Exposicions 
 
IV MOSTRA COL·LECTIVA “PORTA’NS L’ART” 
De l’1 al 28 d’octubre. Inauguració en línia el divendres 1 d’octubre, a les 18 h 
A la IV Mostra col·lectiva Porta’ns l’art hi podrem veure l’obra d’artistes joves, que s’han presentat a través 
d’una convocatòria oberta. Si vols saber què és el que s’està movent entre la joventut, no te la perdis! 
A càrrec de diverses artistes 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“MIRADES” 
De l’1 al 28 d’octubre. Inauguració en línia el dissabte 2 d’octubre, a les 18 h 
Diversos punts de vista i diferents maneres diferents d’utilitzar la càmera com a mitjà d’expressió. Ja sigui 
amb l’autoretrat, el retrat o el paisatge, en analògic o en digital, les fotògrafes ens mostraran quin és el seu 
treball i ens obriran les portes al seu món. 
A càrrec de diversos artistes 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“SHANGHÁI, CUESTIÓN DE PERSPECTIVA” 
De l’1 al 26 d’octubre. Inauguració el divendres 1 d’octubre, a les 19.30 h 
Passejar per aquesta ciutat xinesa és un autèntic viatge de contrasts: de la tradició més arrelada al 
capitalisme més ferotge; de la supervivència més assumida a la riquesa més descarada; del passat més 
normatiu a la modernitat més futurista; de la vellesa més conformista a la joventut més trencadora. 
A càrrec de Pedro García, “PedroClick” 
Col·labora: 9 Barris Imatge 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“CREATIVITAT, EXPRESSIÓ PLÀSTICA I SALUT MENTAL” 
Del 4 al 22 d’octubre. Inauguració el divendres 8 d’octubre, a les 18 h 
Una exposició itinerant del Premi Xarxart del 20è aniversari de la Fundació CCSM 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 

https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/


“MIGRANTS: IL·LUSTRACIONS DE L’ÀLBUM D’ISSA WATANABE” 
Fins al 29 d’octubre 
A càrrec de Libros del Zorro Rojo 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
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 
 
“L’OPINIÓ DELS ALTRES ERA MOLT MÉS IMPORTANT” 
Fins al 30 d’octubre 
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” 
Fins al 30 d’octubre 
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 
 
“ULLS DE MUSSOL” 
Fins al 30 d’octubre 
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  
 
“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  



“SOLE I ADELA PASARIN, IN MEMORIAM” 
Fins al 16 d’octubre 
Dibuixos i poesies 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288-A 
 
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 

http://www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals/

