
Activitats del 29 d’abril al 5 de maig 
NOU BARRIS
 
Divendres 29 
 
PASSEJADA 
9 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4, i Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
CAMINADA HISTÒRICA “EL FÒRUM, MUSEU BLAU I MEMORIAL DEL CAMP DE LA BOTA” 
Matí 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
KASAL EN FAMÍLIA: JOCS DE TAULA 
De 17.30 a 19.30 h 
Per a famílies amb infants de 4 a 12 anys 
Cal inscripció prèvia a través de Whatsapp al 693 23 77 63 o al 691 90 29 77, indicant el teu nom i el del 
nen o nens que t’acompanyen, i un telèfon de contacte. Màxim un adult per infant 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
KARAOKE  
18.30 h 
T'agradaria passar una bona estona i en bona companyia? Vine al Karaoke del Ton i Guida! 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA: TARDA DE DANSA CONTEMPORÀNIA 
19 h 
Mostra del treball que duen a terme dues companyies residents a Can Verdaguer: 

- ValenzuelaDance: companyia moguda per la necessitat de construir un espai d’investigació, que 
permeti generar vincles i intercanviar experiències i aprenentatges amb ballarines i artistes 

- DU-ENTRO: col·lectiu creat per la Beatriz i la Matilde l’any 2019, que té com a objectiu compartir la 
seva manera de veure la dansa i de sentir-la tant com intèrprets, coreògrafes i pedagogues 

Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/dia-de-la-dansa-tarda-de-dansa-contemporania/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
ESCENA OBERTA – DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA: “JOVES PROMESES DE LA DANSA” 
19 h 
Celebrarem el dia d’aquesta disciplina artística que ens emociona i ens fa vibrar, gaudint del treball de 
l’alumnat de l’Escola de Dansa Spin. 
Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/LeMB50IUrXw 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CABARET DE CIRC SOLIDARI “POR Y PARA” 
20 h 
Diferents artistes propers a l’Ateneu oferiran un cabaret de circ amb diverses disciplines.  
Els ingressos aniran destinats a un company del món del circ que va patir un greu accident. 
Preu: 10 euros. Informació de fila 0 i reserves: http://ow.ly/3bWr50IUsri 
Ateneu Popular Nou Barris,  c. Portlligat, 11 

https://canverdaguer.com/dia-de-la-dansa-tarda-de-dansa-contemporania/
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POESIA: ESPECTACLE “LUCIFERINA” 
20 h 
“Luciferina” és un espectacle polipoètic amb les veus de Ramon Bartrina i Coral Ríos, i l’acompanyament al 
baix i la caixa de ritmes d’Ivan OG. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Més informació: https://casalprospe.org/esdeveniments/poesia-luciferina  
Organitzen: comissions Literària i de Programació del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
17a FERIA DE ABRIL DE LA PROSPERITAT 

- 21 h Quadre flamenc amb Punek Farhani (guitarra), Vanesa Cortés (cant), Ainhoa Lara i Isabel 
Gutiérrez (balls) 

- 22.30 h Actuació de Rumba y Son de Gracia 
- 00 h Actuació de Flamenkawers 

Organitzen: Associació Feria de Abril Próspera, Casal de Joves de Prosperitat, Casal de Barri de Prosperitat i 
Comando Lunares. Col·laboren: Xarxa 9 Barris Acull i Districte de Nou Barris 
Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
CONCERT DE ROCK “EL GENERADOR” 
22 h 
El segell de grunge No me’n Records presenta: 

- Mondo Beta: igual que la nata líquida en un raspall de dents. T’has quedat igual? Normal. Mondo 
Beta contra tot pronòstic no inventen res! El seu fort és el rock hardcoreta i cridaner à la Hot 
Snakes, Obits, Drive Like Jehu o qualsevol altra cosa en la que els de San Diego estiguin ficats 

- Roko Banana: projecte de música que neix l’any 2017. Amb un estil que balla entre la contundència 
de les distorsions i la calma melòdica, el trio de Banyoles ha elaborat un llenguatge propi amb el 
qual comunicar-se amb el que els envolta 

Taquilla inversa 
Entrada lliure. Més informació: http://ow.ly/69Am50IUtj1 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 30 
 
TALLER FAMILIAR “JO TAMBÉ FORMO PART D’AIXÒ” 
De 10 a 12 h 
Activitat que combina una dinàmica introductòria a l’entorn del castell i un itinerari de descoberta per 
adonar-se de l’impacte humà al Parc Natural i per entendre com es gestiona aquest espai natural. 
Infants de 10 a 12 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
TALLER “IMATGES, LLETRES I HISTÒRIES” 
Tres sessions els dissabtes 30 d’abril, 7 i 14 de maig, d’11 a 12.30 h 
La tècnica del collage és tan senzilla que tots tenim la capacitat de practicar-la. Veurem el poder del collage 
per narrar, il·lustrar una història o potenciar les lletres i les paraules en un imaginari visual. Farem una 
visita a la feina de collagistes importants i veurem que tot és vàlid a l’hora de practicar aquesta tècnica. 
Utilitzarem imatges figuratives, inventarem formes abstractes i desenvoluparem diversos exercicis que 
estimularan la nostra creativitat amb les mans. 
A càrrec de Tita Berasategui 
Cal inscripció prèvia. Més informació i reserves: http://ow.ly/HTTM50IUtH7  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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ACTIVITAT “PARETS AL BARRI” 
- 11 h Creació en directe d’un mural de l’artista Núria Toll 
- 12 h Concert familiar de Lucía Barea 

Tindreu el luxe de veure a una artista muralista com la Núria Toll en plena acció fent un mural a la plaça. 
Gaudirem d’un concert familiar de la Lucía Barea, i si voleu prendre alguna coseta tindrem la barra oberta! 
Més informació: http://ow.ly/uICZ50IUuP8 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
APLECAT 2022 
Mostra de cultura popular 

- 12 h Sardanes amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona 
- 17.30 h Concert de música tradicional amb el grup MúsX 
- 18.15 h Concert de la Banda Simfònica de Nou Barris 
- 19.30 h Havaneres amb el grup Mar i Vent 
- 21 h Final amb el Grup de Foc de Nou Barris 

Organitzen: Centre Cultural Els Propis, Fundació ProCat 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
CONTES A CAU D’ORELLA 
12 h 
Trobades mensuals amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels 
infants. Sessió dedicada a l’alimentació infantil. 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys 
En col·laboració amb l’Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
17a FERIA DE ABRIL DE LA PROSPERITAT 

- 13 h Pregó a càrrec de la penya Huele a Despistado 
- 13.30 h Degustació de gaspatxo Mariano, i de mançanilla amb venenciador  
- 14 h Actuació de Rumba Alborada 
- De 17 a 18.30 h Concurs de sevillanes, per a totes les edats. Inscripcions el mateix dia 
- 19 h Actuació de Los Pelos del Gato 
- 21 h Actuació d’El Mismo de Antes (tribut a Gato Pérez) 
- 23 h Actuació de Tomaydaka 

Organitzen: Associació Feria de Abril Próspera, Casal de Joves de Prosperitat, Casal de Barri de Prosperitat i 
Comando Lunares. Col·laboren: Xarxa 9 Barris Acull i Districte de Nou Barris 
Pl. Ángel Pestaña 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Tornen els balls de gent gran amb música en directe 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
EN FAMÍLIA: “PUNT DE LLIBRE AMB UNA ROSA POMPÓ” 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça’t al centre. 
Amb llana, un rotlle de paper i goma EVA, crearem un punt de llibre d’allò més divertit i suau! 
A càrrec d’Alicia Santamaria 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/uICZ50IUuP8


FESTIVAL DE MÚSIQUES DE TRINITAT NOVA “NOVA FEST” 
Cicle de concerts per a promoure el talent musical de grups i joves músics del territori. 
Presentació amb: 

- 18 h Grup de guitarres del Casal (versions) 
- 19 h StraperloBand (pop – rock) 
- 20 h Los Eléctricos (rock) 
- 21 h BruceCat (rock) 
- 22 h Pez Rojo (post-rock) 
- 23 h Enrique Santiago y su banda (rumba – flamenc fusió)  

Entrada gratuïta 
Organitza: Casal de Barri Trinitat Nova 
Esplanada del Casal de Barri de Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
DISSABTES FAMILIARS: “L’EGOISME GEGANT” 
18 h 
La Martina i en Jan s’han enfadat i no saben com solucionar el seu conflicte, per això la Clara amb el violí i 
la Mercè amb els titelles els expliquen una història que els ajudarà. 
Espectacle amb música en directe inspirat en el conte “El gegant egoista”, d’Oscar Wilde 
A càrrec de Pengim-Penjam Titelles 
Per a públic familiar amb infants a partir de 4 anys 
Cal inscripció prèvia. Reserves: http://ow.ly/oUFH50IUvx8 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
28è FESTIVAL DE DANSA DE NOU BARRIS 
19 h 
El festival vol ser un reflex dels diferents estils de danses populars d’arreu del món. En aquesta edició han 
estat convidades les companyies: 
Son de México (grup folklore mexicà); Mahia Rapa Nui Barcelona (folklore de l’illa Rapa Nui – Isla de 
Pascua); Isabel Rivera Cuenca amb Iris Flamenco (flamenc); Barcelona TAIKO (Taiko tradicional Japonès); i 
un esbart dansaire per confirmar (dansa tradicional catalana).  
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: tel. 93 359 12 51, informacio@cczonanord.net o al web http://ow.ly/rr0X50IUvQB 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – CONCERT “CARAMELO A KILO” 
20 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre. 
Dolça interacció cultural entre Veneçuela, Colòmbia, l’Argentina i Barcelona, que abarca estils com el son, 
el bolero, el chachachá i la salsa, encara que la mescla de les seves diferents personalitats fa que aquests 
gèneres es fusionin amb tota naturalitat i que ens transportin a un viatge pel Carib. 
Més informació: https://www.barcelona.cat/districtecultural/agenda/caramelo-kilo  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
LOKAL DE RISC 
22 h 
Torna el cabaret sense filtres de l’Ateneu, l’escenari obert a l’experimentació. Números de 10 minuts de 
totes les disciplines possibles, i algunes d’impossibles. Un espai on descobrir nous artistes disposats a 
arriscar davant del públic. Al Lokal de Risc el preu el poseu vosaltres a través de la taquilla inversa, que en 
aquesta ocasió anirà destinada a l’Ass. Catalana d’Amics del Poble Sahrauí.  
Taquilla inversa 
Artistes participants i més informació a https://ateneu9b.net/programacions/lokal-de-risc-1649415713  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 

http://ow.ly/oUFH50IUvx8
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Diumenge 1 
 
17a FERIA DE ABRIL DE LA PROSPERITAT 

- 12.30 h “Comando Lunares por sevillanas” 
- 13 h “Al compás con sevillanas” 
- 13.30 h Actuació d’Orive 
- 15 h Migas populars 
- 16 h Actuació d’Herederos del Taxi 

Pl. Ángel Pestaña 
 
Dilluns 2 
 
PASSEJADA: JARDINS DR. PLÀ I ARMENGOL (HORTA-GUINARDÓ) 
9.30 h 
Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita. 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
BALL 
De 16.30 a 19 h 
Cal reserva prèvia 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA “LA RECEPTA QUE CANVIA EL MÓN” 
18 h 
A càrrec d’AMB 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 3 
 
LLIBRES A ESCENA: “EL SENYOR BORRA A LA BIBLIOTECA” 
17.30 h 
El senyor Borra ha estat voltant arreu del mon amb les seves històries. Ara decideix anar a la biblioteca i, 
un cop allà, ens proposa endinsar-nos amb ell amb el meravellós univers dels contes i els llibres. Quines 
noves aventures li oferirà la seva estada a la biblioteca?  
A càrrec d’Elena Mesa (companyia Micro Troupe) 
Edat recomanada: a partir dels 4 anys 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
TARDA DE JOCS “1, 2, 3, JUGUEM!” 
17.30 h 
Amb la participació dels jugadors d’escacs, domino i cartes del casal 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
FESTA MAJOR DE PORTA: TORNEIG DE MUS 
18 h 
Inscripcions a bretonesjc@hotmail.com  
Cafeteria de Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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Dimecres 4 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 10.30 a 12.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
FESTA MAJOR DE PORTA 
De 17 a 20 h 

- Serigrafia la teva samarreta de Festa Major: porta la teva samarreta (colors clars) i estampa’t el 
lema de la Festa Major 

- Masterclass de rap i trap, amb Flashy Ice Cream 
Ateneu la Bòbila de Porta, pl. Sóller 
 
CINEFÒRUM 
17 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica, a partir del 2 de maig 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CIRC A LA BIBLIOTECA 
18.30 h 
Petits números de circ que poden incloure malabars, equilibris, clown, dansa... 
A càrrec dels Alumnes del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel 
Adreçat a públic familiar 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 5 
 
BALL D’ANIVERSARI AL CASAL 
16.30 h 
Amb música en directe 
Places limitades. Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
FESTA MAJOR DE PORTA 
De 17 a 20 h 
Serigrafia la teva samarreta de Festa Major: porta la teva samarreta (colors clars) i estampa’t el lema de la 
Festa Major 
Ateneu la Bòbila de Porta, pl. Sóller 
 
REFUGI D’INSECTES A L’HORT 
De 17.30 a 19 h 
Els insectes pol·linitzadors i protectors. Visitem els horts comunitaris de la Trinitat Nova i fem un refugi 
d’insectes.  
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitzen: Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, Casal de Barri Trinitat Nova 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
CREACIONS: TALLER “LLEGEIX I ESCRIU POESIA” 
Tres sessions els dijous 5, 12 i 19 de maig, de 18 a 20 h 
En aquest taller llegirem diferents estils de poesia, per així agafar millor les claus per escriure segons cada 
tipus de persona o moment vital. 
A càrrec de Cristina Company 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/JxCX50IUzof 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “LES FESTES RELIGIOSES EGÍPCIES” 
18.30 h 
Una de les característiques del panteó egipci són les processons en honor de les divinitats. Cada déu tenia 
una festa i una localitat on es desenvolupava. Ens aproparem a les festes més 
conegudes i a altres de més ocultes. Potser en trobem alguna que s’assembli a les nostres! 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/conferencia-egipte-les-festes-religioses-egipcies/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE “ARGUMENTA BCN”: XERRADA “QUAN LES QUE NINGÚ NO S’HO ESPERA PRENEN LA PARAULA” 
19 h 
Una escriptora i una veïna que ningú no s’esperava que parlessin, que escrivissin o que fessin activisme es 
troben per parlar sobre tenir veu pròpia i de com n’és, de difícil i d’important, fer-se escoltar. El classisme 
és una forma de discriminació molt imbricada a la societat, i aquesta conversa pretén abordar com 
travessa les nostres vides i alhora com podem trencar les barreres que imposa. Amb: 

- Brigitte Vasallo: va néixer a Barcelona l’any 1973, filla d’una família camperola migrada des de 
Galícia. Sense estudis universitaris, es dedica a l’escriptura i la recerca, amb especial interès en la 
diferència sexual i la construcció nacional. Acaba de presentar com a dramaturga la Trilogia de 
Naxos, sobre la condició xarnega 

- Amparo Iturriaga: va arribar de petita a les Roquetes i va viure la construcció del barri per part dels 
veïns i veïnes amb les pròpies mans. Actualment, presideix l’Associació de Veïns i Veïnes de les 
Roquetes, des de la qual participa en el pla comunitari del seu barri, i és una referent per al 
moviment veïnal de Barcelona 

Modera: João França 
Aforament limitat. Més informació i inscripció prèvia a http://ow.ly/ntvR50IUzNG 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA “REPÚBLIQUES I PROCESSOS CONSTITUENTS (II)” 
19 h 
Xerrada amb la participació d’Adelina Escandell, Jordi Serrano i David Fernández, sobre la situació històrica 
de la transició política a Espanya ,moment actua l i perspectives de futur. 
Entrada lliure 
Organitza: Associació Cultural Nou Barris Taller d´Idees 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
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Exposicions 
 
“DIBUIX I AUTOEDICIÓ A NOU BARRIS” 
Fins al 5 de juny. Inauguració el divendres 6 de maig a les 19 h, amb una taula rodona amb participació de 
diversos artistes. 
Mostra dedicada als fanzines, publicacions i il·lustracions dels nostres barris durant els anys vuitanta i 
noranta del segle XX i la primera dècada del XXI. 
Organitza: comissió de la revista del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“ÀFRICA EN FEMENÍ. LLUITES I VICTÒRIES DE DONES A NÍGER, GÀMBIA I SENEGAL” 
Del 4 al 30 de maig. Inauguració el dimecres 4 de maig, a les 18 h 
L’exposició de Ruido Photo posa el focus en les problemàtiques que viuen les dones a tres països de l’Àfrica 
Occidental (Gàmbia, Níger I Senegal), al mateix temps que mostra com aquestes dones superen les 
desigualtats, contribuint així a canviar els rols de gènere al seu país. 
Coorganitzen: Fundació Solidaritat UB I Centre Cívic Zona Nord. Col·labora: Ruido Photo 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“BICIS SENSE EDAT” 
Del 4 al 17 de maig 
Des de la Taula de Salut de Zona Nord, amb el finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 
disposarem de 2 tricicles per sortir a fer passejades durant la setmana, en horari de matí i de tarda. Ets una 
persona gran i et vols sumar? Persones voluntàries s’encarregaran de pedalar i tu podràs gaudir el passeig.  
Pots fer un cop d’ull als tricicles al Centre Cívic!  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“LA LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA” 
Fins al 30 d’abril 
Un recull pels motius i les problemàtiques que s’amaguen d’arrere les discriminacions i eines per fer-hi 
front. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2  
 
“POESÍA LIBRE Y AUTODIDACTA. REFLEXIONES Y PENSAMIENTOS” 
Fins al 30 d’abril 
José W. Cañamero, escriptor de Roquetes, ens mostra la seva trajectòria com a escriptor autodidacta. 
Podreu veure la seva evolució com a escriptor a través de les seves poesies, reflexions i pensaments. 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
“DONES I OFICIS DEL MERCAT” 
Fins al 30 d’abril 
L’any 2021 el Mercat de la Mercè va fer 60 anys, per commemorar-ho us presentem aquesta mostra 
fotogràfica en què trobem dones emprenedores al capdavant dels seus negocis, darrere el taulell i sempre 
amb un somriure a la cara. 
Organitza: Associació de venedors del Mercat de la Mercè  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“JUGA, CREA, EMOCIONA’T” 
Fins al 2 de maig 
Els infants exploren el valor de l’expressió artística amb total llibertat. 
A càrrec de nenes i nens d’1 a 3 anys de l’Escola Bressol de Trinitat Nova 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 



CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “DINOU. TRES. VINT-I-DOS” 
Fins al 21 de maig 
Albert Gusi desenvolupa els seus projectes a partir del territori i d’una idea expandida de paisatge, mirant-
ne la fragilitat i transformació des d’una complicitat lúdica i poètica. La fotografia és l’eix vertebrador que 
serveix com a excusa i mitjà per implicar els agents del territori, en aquest cas el veïnat, que s’implicarà en 
l’obra física a partir d’una sèrie d’accions o gestos convocats per l’artista.  
A càrrec d’Albert Gusi 
Organitza: Centres Cívics de Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
 
“EXERCICIS PER IMAGINAR UN VOLCÀ” 
Fins al 21 de maig 
Projecte que intenta documentar l’existència d’un volcà de la zona de la Garrotxa, que va entrar en erupció 
fa aproximadament 28.000 anys. A partir de les restes que en queden, el projecte busca fer aparèixer 
novament el volcà amagat a la muntanya. Com ens apropem a un fet que va tenir lloc fa milers d’anys? 
A càrrec de Lara Amat. Projecte becat al 16è Fòrum Fotogràfic de Can Basté 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“MOSTRA DE TREBALLS DE L’AULA OBERTA DE COSTURA”  
Fins al 20 de maig 
Exposarem els mantons que guarneixen les Festes Majors de la Zona Nord i altres treballs realitzats per les 
usuàries vinculades a l’aula oberta de costura del Casal de Barri Torre Baró. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola de bressol El Vent, c. Miguel Hernández, 20: dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 
anys acompanyats) 

- Escola de bressol Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 anys 
acompanyats) 

- 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 

 
Concursos i convocatòries 
 
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA “PENJ’ART 2022” 
Del 2 de maig al 25 de juliol 
Mostra de creadors i creadores del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta 
Podran participar-hi els veïns i veïnes del barri majors de 18 anys 
Envieu les vostres propostes artístiques a artistespenjats@gmail.com  
Més informació properament a https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta  
Organitzen: Centre Cívic, Casal de Gent Gran i Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta 
 
 
 

mailto:artistespenjats@gmail.com
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22è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
Fins al 17 de maig 
Hi ha dues categories, una de 9 a 15 anys, amb una Menció especial al Millor còmic en català, i una altra de 
16 anys en endavant. I per aquesta categoria tenim una novetat, i és que hi haurà premi al Millor còmic 
amb perspectiva LGTBI! 
Bases de la convocatòria a https://canverdaguer.com/projectes-culturals/concurs-de-comic-de-nou-barris/  
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer  
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