
Activitats del 15 al 21 d’octubre 
NOU BARRIS
 
Divendres 15 
 
DIA INTERNACIONAL DEL CÀNCER DE MAMA (19-O) 
Divendres i dissabte, de 9 a 14 h 
Hi haurà voluntaris de l’AECC i qui vulgui podrà comprar gorres solidàries. 
El mercat estarà guarnit amb llaços roses i els paradistes es vestiren de rosa. 
Mercat de la Mercè, pg. Fabra i Puig, 270 
 
ÒPERA AL COMERÇ DE FABRA CENTRE 
De 17.30 a 20.30 h 
Deu joves intèrprets del col·lectiu Òpera Jove de Catalunya actuaran a les portes de deu comerços de 
proximitat pertanyents a l’eix Fabra Centre. 
Més informació: http://ow.ly/X5uc50Gm3xs 
Organitza: Barcelona Comerç. Col·labora: Fabra Centre 
 
ESPECTACLE DE CIRC “ENVÀ” 
18 h 
Després de centenars de representacions “Envà” es representarà per última vegada a l’Ateneu. És un 
espectacle de circ per a tots els públics que ens parla de les parets mentals que ens protegeixen d’un 
suposat perill emocional respecte els altres. L’únic que cal és tirar a terra l’envà que ens impedeix sentir 
plenament i comunicar-nos sense barreres. 
A càrrec de la cia. Amer i Àfrica 
Gratuït  
Més informació: https://ateneu9b.net/programacions/enva-de-la-cia-amer-i-africa-1631877949  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CONVERSES EN XARXA “UN NOU DESPERTAR DELS POBLES ORIGINARIS?” 
19 h 
Els maputxes a Xile, la Minga Indígena a Colòmbia, la cultura quítxua al Perú i Bolívia, els indis dels EUA i el 
Canadà… Cada cop més pobles originaris reivindiquen el seu paper al món i exigeixen dignificar les seves 
cultures i cuidar la mare terra. Serem capaços de sumar-nos al seu urgent crit per defensar la vida? 
Activitat online publicada al canal de YouTube del Centre Cívic: http://ow.ly/Jci050D8jbG 
Organitza: Centre Cívic Torre Llobeta 
 
CONCERT “AURA” 
19 h 
Duet sorgit a Nou Barris, format per Monique Makon a la veu i Clara Martín a la guitarra.  
Inscripció prèvia presencial al Centre Ton i Guida, trucant al 93 354 87 21, o a toniguida@toniguida.org   
Organitza: Plataforma d’Entitats de Roquetes 
Pl. Titellaires 
 
CABARET PALLASSO “10 ANYS DE NASSOS” 
Divendres i dissabte, a les 19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
El Rinclowncito fa 10 anys, una dècada formant pallasses i pallassos, conreant riures i somriures. I tenim 
moltes ganes de celebrar-ho i de compartir l'alegria que sentim per haver arribat fins aquí.  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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DANSA: PROJECCIÓ + COL·LOQUI DE “LUCÍA” 
19 h 
Peça que es submergeix en la mitologia de la màrtir i reinterpreta la seva figura a través de la dansa i el 
shibari. Les ballarines protagonitzen tot un ritual que parteix des de la puresa i evoluciona a l’erotisme, el 
rebuig, la tortura; passa per la revelació, la por, l’acceptació i culmina en la glorificació del cos de la dona. 
A càrrec de la cia. La Dama 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/dansa-lucia/  
Emissió en streaming a través del web https://canverdaguer.com/emissio-en-directe/   
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 16 
 
ESPAI REPARA: TALLER “L’ORDINADOR PORTÀTIL” 
De 10.30 a 13.30 h 
Introducció a la problemàtica dels residus. S’explicaran les parts de l’ordinador i quines millores es poden 
fer pel que fa a hardware. Manteniment i neteja de l’ordinador. Petits trucs per mantenir el sistema 
operatiu Windows en bones condicions i lluitar contra l’obsolescència programada. Com optimitzar l’ús de 
la bateria. Emmagatzematge: còpies de seguretat, neteja del disc dur. Com instal·lar i eliminar aplicacions. 
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 
 
TALLER DE COSTURA CREATIVA 
11 h 
Cosirem a mà un motiu nadalenc. 
A càrrec d’Ara Palos 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
URBAN SKETCHING “CAN GIOL: SKETCHING D’UNA CASA MODERNISTA” 
De 11 a 13 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre.  
Traslladem al quadern les línies d´una antiga casa d´estiueig de la burgesia. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
DIA DE LA PINYA 

- 17 h Entrada a la plaça: espai de memòria; activitats infantils; escalapinya 
- 20.30 h Sopar 
- 22 h Cloenda: actuacions, karaoke, dj’s... 

Organitza: Pla Comunitari de Roquetes 
Pl. Roquetes 
 
DREAM ACADEMY, EL CONCERT 
17 h 
Arriba a l’Espai Jove Les Basses part de l’elenc de la pel·lícula Dream Academy. Un espectacle musical únic 
ple de màgia, música i sorpreses a partir de la banda sonora original. Es tracta de la primera pel·lícula 
dirigida i produïda per Pamela Castro i Jose Amaya, dos joves del barri apassionats pel teatre musical. 
Preu: 11’20 euros 
Aforament limitat. Entrades a https://entradium.com/events/dream-academy-el-concierto    
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20  
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BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “ALHAYAT O LA SUMA DELS DIES” 
19 h 
La Júlia, voluntària, arriba a un camp de refugiats a Grècia i coneix en Hadi, un refugiat sirià. Comencen a 
comunicar-se amb una pissarra, mig en català, mig en anglès, mig en àrab. S’entenen com si fossin amics 
de tota la vida. A aquesta complicitat s’hi afegeix la Samura, la germana d’en Hadi. La passió que 
comparteixen per la literatura es materialitza en un projecte per construir una biblioteca al camp. 
A càrrec de la cia. La Viciosa 
Públic general. Durada: 80 minuts 
Entrada gratuïta, aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/cZYi50GribL 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
ESPECTACLE DE CIRC “PICADERØ” 
20 h 
Un espectacle que combina els llenguatges tradicionals amb els contemporanis i es desenvolupa en un 
escenari mòbil inspirat en la forma i el moviment d’una baldufa. Aquest element és alhora instrument 
musical en el qual tant l’artista sonor com els performers interactuen.  
A càrrec de la cia. Haa Collective 
Preu: 8 / 10 euros 
Aforament limitat. Més informació i reserves: http://ow.ly/x18q50Grike 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 17 
 
17è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN MUNDIAL 

- De 10 a 15 h Mercat de pagès i mostra de coop. i equipaments ambientals (pl. Joaquim Serra) 
- De 10.30 a 11.45 h i de 13 a 14.30 h Tallers de circ, a càrrec de l`Ateneu Popular Nou Barris (pl. 

Major de Nou Barris) 
- De 10.30 a 12.30 h Visites guiades a les cuines (pati de la Seu del districte) 
- 12 h Espectacle “Absurd”, a càrrec de la companyia Circ Vermut (pl. Major de Nou Barris) 
- De 13 a 15 h Distribució de les sopes (pati de la Seu del districte, per consumir a l’exterior del pati) 
- 13 h Concert amb los Combos de l’Escola de Blues (pl. Major de Nou Barris) 

Organitzen: Xarxa 9Barris Acull, XIC Nou Barris. Col·labora: Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible 2021 
 
51è APLEC DE TARDOR DE LES ROQUETES 
Amb les cobles la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat, Montgrins i Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona 

- 10.30 h Ballada de matí 
- Dinar de l’aplec (preu: 16 €) 
- 15.15 h Cafè concert: “Mites musicals del segle XX”, amb la Banda Simfònica de Roquetes – N.B. 
- 16 h Ballada de tarda 

Més informació: http://ow.ly/s8Oi50GrivV 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
ITINERARI “EL LABERINT D’HORTA” 
11 h 
El Laberint d’Horta és un dels jardins més antics de la ciutat i tot un referent per als barcelonins. Segueix la 
moda del segle XVIII respecte els jardins neoclàssics, amb una riquesa i grandiositat indiscutibles.  
Gratuït. Cal inscripció prèvia, presencialment al Casal de Barri o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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Dilluns 18 
 
ANTENA MAKER: TALLER “DISSENY I CREACIÓ D’UN JOC DE TAULA AMB TALL LÀSER” 
Dilluns 18 de 17 a 20 h, i dimecres 20 de 17 a 19 h 
L’objectiu d’aquest taller és crear amb l’ajuda d’eines digitals i materials senzills o reciclats un objecte útil. 
Crearem un joc de taula amb tall làser. S’utilitzarà el programa Inkscape, un programa d’ús gratuït que 
facilita l’aprenentatge de conceptes bàsics sobre el disseny 2d vectorial, disponible a totes les plataformes. 
Taller dividit en 2 sessions (1 a la biblioteca de duració de 3 hores i 1 de prototipat a l’Ateneu de 2 hores).  
Places limitades. Inscripcions fins al 18 d’octubre a les 10 h del matí, a http://ow.ly/EqV250GriVl 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2; i Ateneu de Fabricació Parc Tecnològic, c. Marie Curie, 8 
 
SETMANA DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 
17.30 h 
Debat i taller pràctic entorn a reduir el malbaratament alimentari 
Cal reserva prèvia: 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net 
Organitzen: Casal de Barri Vallbona, Taula d’Alimentació Sostenible Zona Nord 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
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 Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “ROBOTS EN ACCIÓ” 
Dues sessions els dilluns 18 i 25 d’octubre, de 17.30 a 19 h 
Perquè la robòtica es clau? Perquè ens permet avançar en l’àmbit de la Salut o el medi ambient? Com ens 
ajudaran a millorar el nostre entorn? Farem el nostre propi robot per descobrir-ho. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Gratuït. Places limitades, cal inscripció prèvia: http://ow.ly/WXCu50Grji2 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TALLER “LES MENTIDES AMENACEN LA SALUT” 
Dues sessions els dilluns 18 i 25 d’octubre, a les 18 h 
La desinformació ha estat una de les protagonistes de la pandèmia de la covid-19, des de la divulgació de 
remeis miraculosos per curar la malaltia, fins la disseminació de falsedats envoltant les vacunes.  
Què podem fer davant aquesta onada desinformativa? Com podem saber si una notícia és o no verídica? I, 
sobre tot, com podem tallar la cadena de desinformació? 
A càrrec de Verificat 
Per a persones majors de 55 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/Fwz050GrjoY 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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Dimarts 19 
 
TALLER “LES MENTIDES AMENACEN LA SALUT” 
Dues sessions els dimarts 19 i 26 d’octubre, a les 18 h 
La desinformació ha estat una de les protagonistes de la pandèmia de la covid-19, des de la divulgació de 
remeis miraculosos per curar la malaltia, fins la disseminació de falsedats envoltant les vacunes.  
Què podem fer davant aquesta onada desinformativa? Com podem saber si una notícia és o no verídica? I, 
sobre tot, com podem tallar la cadena de desinformació? 
A càrrec de Verificat 
Per a persones majors de 55 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/Rnvm50GrjEu 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
MÚSICA PER ALS TEUS ULLS: “TINA TURNER, UNA VIDA DE MÚSICA I AMB UN SOMRIURE” 
18.30 h 
La vida de Tina Turner dona per més d’un capítol. De fet, s’ha explicat de moltes maneres i en diversos 
formats, sigui llibres o un biopic. Però encara s’havia de veure i gaudir el documental definitiu d’una dona 
amb moltes llums musicals i també ombres a la seva vida. De tot això parla un documental que té un gran 
al·licient; la primera aparició pública de l’artista des del 2009.   
A càrrec d’Uri Altell i Toni Castarnado 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 20 
 
CICLE D’ACOMPANYAMENT EMOCIONAL: XERRADA “TU VALS, TU POTS, TU IMPORTES” 
11.30 h 
Gratuïta, aforament limitat. Cal inscripció prèvia: cbtrinitatnova@bcn.cat, 677 408 154, 677 408 447 
Col·labora: Fundació Mémora 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
LLIBRES A ESCENA: “ELS CALAIXOS DEL CEL” 
17.30 h 
Espectacle de petit format. Un conte en el què passejarem per un trosset del cel, entre els núvols, la pluja, 
els estels i la lluna! Obrirem una maleta plena de somnis i una faldilla de llum, on hi ha bocins del cel 
enganxats. Una història que parla dels somnis, la por de la nit i la màgia dels contes. 
A càrrec d’Ada Cusidó 
Per a nens i nenes de 3 a 5 anys 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 291 48 50 o al correu b.barcelona.nb@diba.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 21 
 
CONTACONTES “EL SENYOR BORRA A LA BIBLIOTECA” 
17.30 h 
El senyor Borra ha estat voltant arreu del món amb les seves històries. Ara decideix anar la biblioteca i, un 
cop allà, ens proposa endinsar-nos amb ell en el meravellós univers dels contes i els llibres. Quines noves 
aventures li oferirà la seva estada a la biblioteca? 
A càrrec de Micro Troupe 
Aforament limitat. Places per ordre d’arribada 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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DEBAT I CRISPETES: “LES RESIDÈNCIES DE LA TERCERA EDAT” 
18 h 
Us animem a fer sentir la vostra veu en les xerrades que us proposem a partir d’una projecció audiovisual. 
Entrada lliure amb reserva prèvia presencial o al telèfon 93 354 87 21 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
TAULA RODONA “DES DE L’AUTOOCUPACIÓ” 
18.30 h 
Ponents: Mensakas, Sindicat Manter/Top Manta i Ser Barri SCCL 
Moderador: David Fernández, periodista i activista social  
Reserva prèvia a través de https://eu.jotform.com/build/212773279855065/publish  
Organitzen: projecte Lliures, Òmnium Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
TALLER – MAPATGE COL·LECTIU “LA TRANSFORMACIÓ DE LES PLANTES BAIXES I EL PAISATGE URBÀ A 
CAUSA DE LA COVID-19” 
De 18.30 a 20.30 h 
Sessió participativa i oberta al veïnat a càrrec del col·lectiu d'arquitectes El Tinglado, al voltant de l'impacte 
de la covid-19 en la transformació del paisatge urbà al barri de la Prosperitat. 
Entrada lliure fins a completar aforament.  
Cal inscripció prèvia, que es pot realitzar a http://ow.ly/yAHd50Grkbj 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
SETMANA DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 
19 h 
Cinefòrum amb els curtmetratges “Dones de camp” i “Dones de mar”, i xerrades amb dones entorn de la 
identitat i l’alimentació.  
Cal reserva prèvia: 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net 
Organitzen: Casal de Barri Vallbona, Taula d’Alimentació Sostenible Zona Nord 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
Exposicions 
 
“CASTANYADA VS HALLOWEEN A LA TRINI” 
Del 18 al 31 d’octubre 
Dues festes populars que convergeixen en el mateix territori, omplint el barri de tardor, carabasses i 
castanyes. Ressenya fotogràfica de la celebració de cadascuna i la seva expressió artística. 
L’exposició comptarà amb una versió inèdita d’un conte sobre la Casa de les Bruixes. 
A càrrec de Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“40 ANYS DEL CENTRO CULTURAL GARCÍA LORCA” 
Del 18 d’octubre al 17 de desembre 
En commemoració dels 40 anys del Centro Andaluz García Lorca realitzarem un recorregut fotogràfic pels 
diferents esdeveniments que han impulsat la cultura andalusa al barri de Verdun i al districte.  
En col·laboració amb el Centro Cultural García Lorca 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
  
“SOLE I ADELA PASARIN, IN MEMORIAM” 
Fins al 16 d’octubre 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288-A 
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“XAPÓ” 
Fins al 29 d’octubre 
L’alumnat de 1er de Batxillerat Plàstic de l’institut Pablo Ruiz Picasso (curs 2020-2021) han treballat la 
realització d’un logo per XAPO (Xarxa d’oportunitats per la infància i l’adolescència de la Zona Nord).  
L’exposició és una mostra de tots aquests treballs, que tot i estar plantejat en forma de concurs, ha estat 
un treball col·laboratiu en les diferents fases d’elaboració.  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“CREATIVITAT, EXPRESSIÓ PLÀSTICA I SALUT MENTAL” 
Fins al 22 d’octubre 
Una exposició itinerant del Premi Xarxart del 20è aniversari de la Fundació CCSM 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“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 
 
“SHANGHÁI, CUESTIÓN DE PERSPECTIVA” 
Fins al 26 d’octubre 
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 
 
“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  
 
“PENJ’ART” 
Fins al 30 d’octubre 
Mostra d’artistes del barri, en el marc de la Festa Major de Vilapicina i la Torre Llobeta 
En col·laboració amb la Biblioteca i el Casal de Gent Gran de Vilapicina i la Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“MIRADES” 
Fins al 28 d’octubre 
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 
 
IV MOSTRA COL·LECTIVA “PORTA’NS L’ART” 
Fins al 28 d’octubre 
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 
 
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 
 
Concursos 
 
31è CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO 
Presentació de treballs fins al 22 de novembre  
Categories:  A.- Fotografia color amb tema lliure. 

B.- Fotografia blanc/negre amb tema lliure. 
C.- Premi Josep Anton Cordoncillo (color i b/n). Tema: "Vacances, temps lliure". 

Premis:  Premi del jurat: 100 € per les categories A, B i C. 
Premi del públic: 100 €. (període de votació del 2 al 16 de desembre). 

Bases completes a http://ow.ly/SGO850Grerg 
Organitzen: Casal de Barri Prosperitat, 9Barris Imatge 
 
 
 

http://www.canverdaguer.com/blog/exposicions-virtuals/
http://ow.ly/SGO850Grerg


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 

 


