
Activitats del 6 al 12 de maig 
NOU BARRIS
 
Divendres 6 
 
TALLER OBERT “TORRE BARÓ ÉS CUINA”: COLÒMBIA 
10 h 
Des del grup Projecte Cistelles, una de les usuàries compartirà les seves arrels gastronòmiques amb 
receptes tradicionals del país. 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
PRIMERES PASSES: “CONTES SOBRE LA PELL” 
11 h 
A través del tacte i les carícies, viatjarem al món dels contes per a la petita infància. 
A càrrec d’Elena Andrés 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys 
Aforament limitat 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
ATENEU AMBULANT 
17.30 h 
L’Ateneu ambulant neix amb la intenció de portar l’activitat de l’Ateneu més enllà de les seves parets. Ja 
van 6 edicions d’aquest cabaret, amb artistes de primer nivell, realitzat de forma gratuïta i a l’espai públic. 
Comptarem amb: Sarah Anglada (presentadora), Cia. La Kanija (bàscula), Kike Aguilera (màgia), Vero 
Capozzoli (verticals amb cadires), Maria Cavagnero (roda Cyr) i Tom Collins (acro dansa). 
Organitza: Ateneu Popular Nou Barris 
Entre els carrers Palamós i Tamariu, al costat de la sortida del metro de Trinitat Nova 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “PINYATES SORPRESA” 
De 17.30 a 19 h 
Antigament, les pinyates eren olles de fang amb fruites o dolços, populars a Mèxic i a l’Amèrica Llatina. Les 
pinyates fan festa! I són una bonica tradició molt popular a festes i celebracions on els infants són els 
protagonistes. Nosaltres crearem la nostra pròpia estructura per decorar-la amb papers de colors lluents. 
Cal portar una bata o davantal. 
A càrrec de Cèlia Verdugo 
Per a nens/es de 6 a 10 anys 
Preu: 6 euros. Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CINEFÒRUM: “UN MONSTRUO VIENE A VERME” 
18 h 
(Dir. José Antonio Bayona, 2016) Després de la separació dels seus pares, Connor ha de portar les regnes 
de la seva casa ja que la seva mare està malalta de càncer. El petit intentarà superar les seves pors i fòbies 
amb l’ajuda d’un monstre amb el qual es troba cada nit. 
Després de la projecció comentarem i compartirem les impressions que ens ha provocat la pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 

mailto:torrebaro@cczonanord.net


FESTA MAJOR DE PORTA 
- 18.30 h Cercavila. Sortida: jardins de Can Verdaguer 
- 19.30 h Pregó a càrrec de l’AFA Palma de Mallorca. Amb intèrpret en llengua de signes catalana (pl. 

Sóller) 
- 21 h Sopar de germanor. Porta el teu sopar i comparteix amb les teves veïnes. Hi haurà servei de 

barra (pl. Sóller) 
- 22 h Concurs de playback. Més informació a La Bòbila de Porta (pl. Sóller) 

Programa complet a http://ow.ly/YULK50J01aW 
 
CONCERT “LARRY SMITH & THE UNFINISHED BUSINESS” 
19 h 
Larry Smith és un músic de blues i blues rock que, amb la seva banda “The Unfinished Business”, ens 
interpretaran temes de ZZTop, Rory Gallagher, SRV, Willy Dixon, etc., però també alguns temes originals 
seus. Rockanrolegem el TiG! 
Entrada gratuïta 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
SHOW DE MONÒLEGS “COMÈDIA EN FEMENÍ” 
19.30 h 
Aquest acte vol ser un senzill open mic per reivindicar la presència de dones dins el món de l’espectacle. 
Penny JayG sera la conductora d’aquest acte que volem que esdevingui una plataforma de visibilització I 
creixement per a totes aquelles joves còmiques que volen fer-se un forat en el món de la comèdia. 
Amb les actuacions d’Alexia Luna, Carla Gobe, Soniecilla I Sara Arnau 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: informacio@cczonanord.net, tel. 93 359 12 51, http://ow.ly/BJzN50J01ly 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PERFORMANCE + CONCERT DE PUNK ROCK 

- Performance “Aracne”, work in progress a càrrec de La Jonka: entrada a la sala a les 20.30 h, 
tancament de portes a les 21 h. Gratuïta 

- 22 h Concert de punk-rock al BarTolo, amb el grup de versions “Substratum”. Taquilla inversa 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
CONCERT “PROSPE CREATIVA” 
Mostra de bandes del barri, amb les actuacions de: 

- 22 h Dàhlia Duran 
- 23 h Sin Frenos 
- 24 h Straperloband 

Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 7 
 
ITINERARI PER A ADULTS  “CANVI CLIMÀTIC” 
De 10 a 12 h 
Recorregut per esbrinar com està canviant el clima al nostre voltant i per analitzar alguns dels seus efectes 
principals a través de l’observació de l’entorn i el paisatge. 
Activitat gratuïta 
Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al tel. 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
 

http://ow.ly/YULK50J01aW
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http://ow.ly/BJzN50J01ly
https://dahliaduran.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9vRAvA7yViY
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FESTA MAJOR DE PORTA 
- D’11 a 14 h Mercat d’intercanvi i segona mà 
- 12 h Masterclass de “rumba-sevillanas” 
- 13 h El Vermut de la Colla  
- 13.30 h Concurs de porró  
- 17 h Correbars de festa major, amb Sâmbara beats. Venda de tiquets al Kasal de Joves de Porta 
- 19 h Sóller Fest Sound System, amb: Kram Dub Soul / Selekta Dama Opal / Crystal Wise / Mehdi / 

Dub Soul 
Programa complet a http://ow.ly/YULK50J01aW 
Pl. Sóller 
 
TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE “VERMUTS SALUDABLES I LITERARIS” 
12 h 
Tastet al carrer 
A càrrec de Silvia González 
Organitza: Taula d’Alimentació Saludable de Zona Nord 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
16è ANIVERSARI DE LA DIRECTA 
A partir de les 13 h 
Celebrem 16 anys d’un projecte clau en el periodisme a casa nostra. 16 anys de La Directa.  
Fins passada la mitjanit, l’espai exterior estarà obert a tothom que vulgui venir. Hi haurà música, taules i 
servei de barra constant. Mentrestant, a l’interior de l’Ateneu, hi haurà tres concerts en format conversa, 
amb la idea que el públic i les artistes trenquin amb la distància de l’escenari i s’atreveixin a interactuar. 

- 13 h Pol Batlle i Rita Payés 
- 17 h Adala 
- 19 h Freesismafia 
- 23 h PDs: CaraB + JokkooCollective 

Preu: 10 € cada concert, 25 € abonament 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/16e-aniversari-de-la-directa-1650447431  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CUCURUCHO MARKET 
El Generador dinamitzarà la plaça de Can Basté amb una tarda nit de dissabte especial.  

- De 15 a 21.30 h Mercat amb paradetes diverses, música en directe amb 2 Machines, The Void, 
Bobby García, Cold Beats, Rodrigo García & Thiare Clond i Ivan Szew, vermut, art i menjars 

- A partir de les 22 h, concerts de rock amb The Hombre Invisible i Acid Flores 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté, El Generador 
Pl. Can Basté 
 
FESTIVAL D’ARQUITECTURES DE BARCELONA “MODEL”: FESTA D’ARQUITECTURA DE NOU BARRIS “RE-
NATURALITZEM ELS ENTORNS DE CAN VALENT” 
La Festa d’Arquitectura d’aquest any 2022 s’ha volgut dedicar a la memòria i recuperació del patrimoni 
rural del districte, en concret enguany volem repensar l’entorn immediat de la masia Can Pere Valent. 

- 16.30 h Benvinguda COAC Barcelona  
- 16.40 h Exposició Proposta Decidim Barcelona (Horta Can Valent) 
- 17.10 h Exposició Projecte Rehabilitació Can Valent (Alea Olea Arquitectura i Paisatge) 
- De 16.30 a 19 h Taller de cistelles (Maraki en bicicleta) 
- De 16.30 a 19 h Taller de fotografies en cianotípia (Ariadna Garriga) 

Organitza: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Col·laboren: Grup d’Arquitectes de Nou Barris COAC, Horta 
de Can Valent, Ass. Veïns de Porta, Maraki en Bicicleta, Alea Olea Arquitectura i Paisatge, Ariadna Garriga 
Masia de Can Valent, c. Piferrer, 94-100 

http://ow.ly/YULK50J01aW
https://directa.cat/
https://ateneu9b.net/programacions/16e-aniversari-de-la-directa-1650447431


CERIMÒNIA DE LLIURAMENT DE PREMIS “34è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS” 
19 h 
Un any més ens trobem per celebrar la festa de la literatura i l’escriptura i atorgar els premis a les millors 
creacions d’aquesta edició, en la que estrenem la “Modalitat de l’any 2022”: els microrelats.   
Presentada per Judith Navarro i Rosa Pinyol 
Entrada gratuïta 
Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/SUzB50J02o9 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CÍTRIC 2022 – CONCERT: “JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC” 
21 h 
Cloenda d’aquest cicle de cultura crítica i popular, aquest any dedicat a les alteritats.  
Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és una figura clau per entendre 
l’evolució de la música popular del segle XXI feta a Catalunya. El co-descobridor de la Rúmbia –barreja de 
rumba i cúmbia- acaba de debutar al seu nom amb un àlbum que apunta a clàssic instantani. 
Preu: 10 / 12 € 
Més informació i reserves: http://ow.ly/mABh50J02uK 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 8 
 
MERCAT SOLIDARI AMB AMBIENTACIO MUSICAL 
Tot el dia 
Organitza: parròquia de Sant Sebastià 
Marquesina de Via Júlia 
 
LA CULTURA VA DE FESTA 2022 (40a EDICIÓ) 
Espai Superior: 

- D’11 a 13 h Tallers infantils i jocs 
- De 13 a 14 h Actuació musical “Encara farem salat!” 

Espai Central: 
- D’11 a 14 h Mostra d’entitats 
- D’11 a 14 h Tallers de circ i tallers oberts 
- 12.30 h Vermut i pregó a càrrec del Sindicat d’Habitatge de Nou Barris. Actuació de Blues Social 

Club i jam session (porta el teu instrument!) 
- 14.30 h Dinar popular a càrrec de Cruïlla (amb opció vegana). Preu: 7 euros 
- 18 h Espectacle de circ “White Bottom”, a càrrec de Ramiro Vergaz 
- 19 h “Popurrí de musicals de sempre”, a càrrec de l’ass. teatral Xerinola 
- 20 h Concert a càrrec d’Els Infumables 
- 21.15 h Cercavila i ball de foc amb el Grup de Foc 9 Barris i les Bruixes i Bruixots de la Trinitat Nova 

Espai Inferior: 
- D’11 a 14 h Bibliofilms, tastet i club de lectura, a càrrec de la Biblioteca les Roquetes – R. Juncadella 

Hi haurà Punt Lila, servei de bar i entrepans tot el dia. Porta el teu got! 
Organitza: Coordinadora Cultural 9 Barris 
Parc de la Guineueta 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Ciutat de Cornellà 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Plaça Joaquim Serra 
 

http://ow.ly/SUzB50J02o9
http://ow.ly/mABh50J02uK


CICLE DE MÚSICA DE BANDA “A NOU BARRIS DONEM LA NOTA” 
14 h 
Amb l’actuació de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris 
Entrada gratuïta 
Col·labora: Societat Coral l’Ideal d’en Clavé 
Parròquia de Santa Engràcia, pl. Santa Engràcia, 1 
 
Dilluns 9 
 
TALLER PUNTUAL “REDACCIÓ DOCUMENT VOLUNTATS ANTICIPADES” 
10.30 h 
A càrrec de DMD (Dret a Morir Dignament) Catalunya: https://dmd.cat  
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 
Ruta d’exposicions del barri: 

- 17.15 h Centre Cívic Can Verdaguer 
- 18 h Casal de Gent Gran Casa Nostra 
- 18.45 h La Bòbila 

Programa complet a http://ow.ly/YULK50J01aW 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “POSA’T A PROVA AMB L’STEAM” 
Dues sessions els dilluns 9 i 16 de maig, de 17.30 a 19 h 
Farem moltes proves d’enginy, lògica i matemàtiques, haurem de superar reptes i desafiaments de manera 
cooperativa. En aquells reptes o proves més complicats obtindrem una recompensa, un líquid que haurem 
d’utilitzar a l’última prova i demostrar les nostres habilitats científiques. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/TJlu50J031f 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA “PREVENCIÒ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE” 
18 h 
Què és el càncer de còlon i recte? A qui afecta més? Com es pot prevenir? 
A càrrec de Jaume Grau, del Programa de detecció precoç de càncer de colon i recte 
Adreçada a persones d’entre 50 i 69 anys 
Més informació: www.prevenciocolonbcn.org/contacte/, tel. 93 227 17 02 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 10 
 
SANT PONÇ: PÍNDOLA-TALLER “PLANTES MEDICINALS AL SERVEI DE LA SALUT” 
11 h 
A càrrec de Llorenç Teixè, herbolari (Manantial de la Salud) 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SORTIDA CULTURAL: LA PEDRERA 
11 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 

https://dmd.cat/
http://ow.ly/YULK50J01aW
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TALLER DE CISTELLES 
De 17.30 a 19.30 h 
Activitat en el marc del Dia Internacional del Poble Gitano 
Organitzen: Centre Ton i Guida, Nou Barris Conviu 
Pl. Roquetes 
 
FESTA MAJOR DE PORTA 
Els bucs d’assaig de La Bòbila! 

- 18 h José Manuel (guitarrista) 
- 18.45 h Working Class (rock) 
- 19.45 h 031 (rap) 
- 21 h Micro obert de freestyle 

Programa complet a http://ow.ly/YULK50J01aW 
La Bòbila de Porta, c. Estudiant, 1 
 
CINEFÒRUM “ALIMENTACIÓ CONSCIENT” 
18 h 
L’objectiu és fomentar una alimentació conscient i saludable en la societat, donant a conèixer la varietat 
gastronòmica del país, posant el valor els conceptes de sostenibilitat i salut. 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “NOVA ÀREA VERDA D’ESTACIONAMENT A CAN PEGUERA” 
18 h 
Sessió presencial sense retransmissió online. Per assistir-hi no cal reserva prèvia. 
Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MIGRAR Y RESISTIR” 
18.30 h 
“Migrar y resistir” és un testimoni vital i imprescindible, necessari per conèixer la realitat de la crisi 
humanitària que està succeint en aquests moments al nostre continent. 
A càrrec de Mónica Parra Ràfols 
Entrada lliure 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimecres 11 
 
TALLER DE RISOTERÀPIA 
9.30 h 
Col·labora: Ass. Stop Accidents 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
PRIMERES PASSES: “DALT DEL CEL” 
11 h 
Què passa quan plou i fa sol, quin soroll fa el vent o quins colors te l’arc de Sant Martí? Històries 
explicades, cantades i interpretades per tal que petits i grans s’embolcallin de la màgia del cel. 
A càrrec de Cristina Noguer 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys 
Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 

http://ow.ly/YULK50J01aW
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FESTA MAJOR DE PORTA 
- 12.30 i 13.15 h Visites guiades al Centre Cívic Can Verdaguer (inscripció prèvia a Can Verdaguer) 
- 17 h Festa de la gent gran. Boixets i Patchwork en directe. Exposicions de treballs dels tallers de 

l’Ateneu i el Casal de Gent Gran. Sevillanes, sardanes, ball en línia i concert mariachi. Festa… i 
berenar! (La Bòbila) 

- De 17 a 20 h Masterclass de rap i trap, amb Lildami (La Bòbila) 
Programa complet a http://ow.ly/YULK50J01aW 
 
FIRA DE SANT PONÇ A ROQUETES 
17 h 
Enguany tornem a celebrar la fira de Sant Ponç, hi podreu trobar parades, tallers i activitats relacionats 
amb les herbes remeieres de la ma de veïnes, comerços i entitats de Roquetes.  
I per arrodonir la jornada, també gaudirem d’un concert de música folk celta amb el grup Slàinte. 
Organitza: Centre Ton i Guida 
C. Romaní 
 
TALLER DE CUINA “CROQUETES SENSE GLUTEN” 
18 h 
Vols aprendre a fer croquetes diferents? En aquest taller prepararem unes croquetes delicioses, sense 
necessitat de fer beixamel, sense làctics ni ou, I sense gluten! 
Gratuït  
Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
Dijous 12 
 
FESTA MAJOR DE PORTA 

- 17 h Espai de trobada del Kasal de Joves de Porta al carrer (pl. Sóller) 
- 18 h Concert “Les festes ja són aquí”, amb Seniors en allegro. Cal inscripció prèvia (Can Verdaguer) 
- 21 h Cinema interactiu a la fresca: “Grease”. Cinema per cantar, ballar disfressades els temes de 

Grease a ple pulmó! Venda de crispetes (pl. Sóller)  
Programa complet a http://ow.ly/YULK50J01aW 
 
CINEFÒRUM AL TURÓ 
17 h 
Una pel·lícula i debat a càrrec de Florencia de Maio 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
LLIBRES A ESCENA: “TEMPS D’UN BOTÓ” 
17.30 h 
Caixes plenes de records, de botons i de temps. Tic-tac tic-tac. Històries d’un veïnat, de vides cosides,  
costums i manies. Cus que cus. Un arbre, un edifici i una ciutat; on viure bé, sense fer malbé. 
A càrrec de Mon Mas 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
BARCELONA POESIA: RECITAL “PARAULES DE DONES” 
18 h  
Cadascuna de nosaltres té una veu i un poema que s’arrela al cor. Porta el teu per compartir-lo. 
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

http://ow.ly/YULK50J01aW
mailto:torrebaro@cczonanord.net
http://ow.ly/YULK50J01aW


Exposicions 
 
L’EXPO DELS TALLERS 
Fins al 14 de maig 
La mostra dels treballs realitzats durant els tallers d’hivern (d’aquarel·la botànica · collage · ganxet · 
patchwork · pintura · sketching · i tu què pintes), pretén complir dues expectatives: que els alumnes se 
sentin satisfets de tot el que han après i donar a conèixer a tots els veïns i veïnes els tallers que fem. 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
 
“TORBELLINO” 
Del 6 al 26 de maig. Inauguració el divendres 6, a les 19 h  
Aquest projecte, que barreja la pintura i el disseny gràfic, busca alegrar les persones que el vegin i que 
s’oblidin dels problemes mentre s’endinsen en un món de sensacions, que ens fan adonar que les 
limitacions només són dins el nostre cap, que cap discapacitat ens atura si es fan les coses amb el cor. 
A càrrec de Carolinne Muzzio 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“THIS IS HAPPENING” 
Del 6 al 31 de maig. Inauguració el divendres 6 de maig, a les 18.30 h 
Tot el que està passant ara mateix, que no és poca cosa, marcarà també la realitat de les generacions que 
vindran. Aquesta exposició és una reflexió plena d’ironia i humor negre sobre el rumb que estem agafant, 
perquè fins i tot darrere de la vinyeta més fatalista hi ha en el fons esperança de canvi. 
A càrrec de Núria Garcia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“CUTE & TRASHY” 
Del 6 al 31 de maig. Inauguració el divendres 6 de maig, a les 19 h 
“Cute & Trashy” reuneix una sèrie d’obres de la il·lustradora i directora d’art Bàrbara Alca. Influenciada per 
la cultura del mem, els blogs de Tumblr i amb una formació autodidàctica, considera que aquestes dues 
paraules descriuen millor la seva obra.  
A càrrec de Bàrbara Alca 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“L’ACTIVISME LGTBI ABANS I DESPRÉS D’STONEWALL” 
Del 9 al 27 de maig 
Fem un repàs de l’abans i després dels aldarulls de Stonewall, i quines conseqüències va tenir el sorgiment 
d’una nova onada d’activisme que transformarà les entitats del col·lectiu LGTBI.  
Exposició cedida per l’ass. GAG, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
“TEIXEIX I RECICLA” 
Del 9 a l’11 de maig 
Mostra de treballs artesanals de veïnes del barri. Cada peça té la seva tècnica, el seu procés i el seu valor 
com la vida mateixa. Aquesta iniciativa sorgeix del grup de teixit del Casal de Barri, on cada dona aplica les 
seves pròpies habilitats per a teixir vincles, espai i amistat. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
“MIRADES PERDUDES” 
Del 9 al 28 de maig 
Exposició fotogràfica, a càrrec de la Fundació 3 Turons 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 



“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” 
Fins al 30 de maig 
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 9superen 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” 
Fins 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 9setmana, 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 
 
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 
 
 
 
 



Concursos i convocatòries 
 
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  
 
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA “PENJ’ART 2022” 
Fins 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 a http://ow.ly/cMJf50IZZnj 
Organitzen: Centre Cívic, Casal de Gent Gran i Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta 
 
Activitats periòdiques 
 
RENOVA LA TEVA ROBA  
Us convidem a sumar-vos a aquesta iniciativa de ciutat per fomentar el consum responsable. Si porteu 
peces de roba que ja no utilitzeu però que estan en bon estat, les podreu bescanviar per d’altres! 

- Casal de Barri Trinitat Nova (c. Garbí, 3): recollida de roba fins al 16 de maig. Intercanvi de roba el 
dijous 19 de maig, de 10 a 19 h, i el divendres 20 de maig, de 10 a 20 h. 

- Castell de Torre Baró (ctra. Alta de les Roquetes, 309-311): recollida de roba del 16 al 27 de maig, 
intercanvi de roba el dissabte 28 i diumenge 29 de maig (de dilluns a divendres, de 10 a 13 h; 
dissabte, de 10 a 17 h i diumenge, de 10 a 14 h). 

Normes de funcionament i més informació a http://ow.ly/KArO50IZZQI 
 
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 

https://canverdaguer.com/projectes-culturals/concurs-de-comic-de-nou-barris/
mailto:artistespenjats@gmail.com
http://ow.ly/cMJf50IZZnj
http://ow.ly/KArO50IZZQI

