
Activitats del 13 al 19 de maig 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE NOU BARRIS 
Del 17 al 22 de maig 
Torna la Festa Major del districte 3 anys després! Amb els actes clàssics (mercat modernista, cursa popular, 
festa dels animals, visites guiades, matí casteller, tarda de gegants i diables, nits de concerts...) i importants 
novetats, com la incorporació del certamen de flamenc en femení R(OLES). Consulteu el programa aquí! 
 
FESTA MAJOR DE PORTA 
Fins al 15 de maig 
Les celebracions al barri de Porta arriben a la recta final, amb havaneres, teatre, matinal lúdica, àpats 
populars, i els concerts del Meridiana Rock i el Porta Music Festival. Trobareu el quan i l’on aquí! 
 
Divendres 13 
 
CÀPSULA FORMATIVA “AUTOESTIMA I CANVI” 
Els divendres 13 i 20 de maig, de 10 a 12 h 
Curs pràctic de dues sessions, adreçat a dones, per adquirir eines i tècniques mitjançant les quals 
aconseguir una autoestima sana i una major confiança en tu mateixa. 
Preu: 16 € 
Cal inscripció prèvia, que es realitza a la secretaria del Casal, en horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CAMINADA: PARC DEL LABERINT 
10 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
SORTIDA CULTURAL: LA PEDRERA 
11 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
TALLER DE CUINA 
17 h 
A càrrec de Ramon Guiu 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
KASAL EN FAMÍLIA: VISITA A LA BIBLIOTECA NOU BARRIS 
De 17.30 a 19.30 h 
Animeu-vos a passar una tarda d’aventures entre llibres! 
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 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/veins-i-veines-de-nou-barris-ja-la-tenim-aqui_1171789
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/porta-estrena-el-3-de-maig-les-festes-majors-de-barri-del-2022_1168659


BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE: “ALMA” 
18 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d’espera, adreça´t al centre. 
Espectacle visual per a la primera infància, de petit format, basat en el teatre d’objectes i el moviment. Una 
proposta amb materials naturals, evocadora, divertida i poètica, que parla del pas del temps. 
A càrrec d’Anna Ros (LaBú Teatre) 
Per a nens i nenes a partir de 2 anys. Durada: 40 minuts 
Entrada gratuïta 
Més informació: https://www.canbaste.com/events/teatre-bdc-alma-labu-teatre/?occurrence=2022-05-13  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
BARCELONA POESIA: CONCERT RECITAL “VEUS DE DONES IBEROAMERICANES” 
19 h  
Recital amb poemes musicats d’una selecció de dones poetes de Xile, Catalunya, l’Uruguai, l’Argentina, 
Mèxic i d’altres cultures iberoamericanes amb veus reivindicatives i empoderades.   
A càrrec de Lorena Carrizo i Dani Caracola 
Entrada gratuïta 
Reserves al web http://ow.ly/Z7wE50J6maC 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 14 
 
CRUCES DE MAYO 
Del 14 al 22 de maig 
Organitza: Centro Cultural García Lorca 
Parc de la Guineueta 
 
ACTIVITAT FAMILIAR “SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA” 
De 10 a 12 h 
Heu vist mai l’aqüeducte de Torre Baró? Sabeu des d’on ens arriba l’aigua a casa? A través de jocs i de 
proves, durant un itinerari guiat coneixerem com era i com és actualment el proveïment d’aigua a la ciutat. 
Infants de 6 a 10 anys 
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 
 
ESPAI REPARA: TALLER “ELS MOBLES VELLS COM NOUS 1: APRENEM A RESTAURAR-LOS I A 
TRANSFORMAR-LOS” 
De 10.30 a 13.30 h 
Ensenyarem a transformar i actualitzar un moble, i com fer el manteniment de la fusta per prevenir-ne el 
deteriorament. 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56, bit.ly/EspaiRepara_ElsMoblesVellsComNous1 
Organitza: Solidança 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
SORTIDA “CONÈIXER LES PLANTES REMEIERES DE COLLSEROLA” 
10.30 h 
Vine a conèixer de prop les diferents plantes remeieres que podem trobar a Collserola. Aprofitarem que 
serem al bosc per connectar amb l’energia dels 4 elements de la natura, finalitzant amb una meditació. 
És recomanable portar llibreta i bolígraf, mòbil o càmera de fotos. 
Preu: 2 euros 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 354 87 21, info@toniguida.org 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 

https://www.canbaste.com/events/teatre-bdc-alma-labu-teatre/?occurrence=2022-05-13
http://ow.ly/Z7wE50J6maC
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:afabciutatmeridiana@bcn.cat
http://bit.ly/EspaiRepara_ElsMoblesVellsComNous1
mailto:info@toniguida.org


ITINERARI GUIAT “VIDA DE TREBALL I LLUITA VEÏNAL” 
D’11 a 12 h 
Us proposem un itinerari pels barris de la Prosperitat i Verdun, amb la finalitat de reconstruir la història 
recent a partir de la informació que ens proporciona la documentació que gestiona i custodia l’Arxiu 
Municipal del Districte de Nou Barris. Passejarem pel carrer de Vinyar, de Badosa, la plaça d’Àngel Pestaña, 
l’església de Santa Engràcia i la de Sant Sebastià, acabant a la plaça Verdum. 
Activitat gratuïta 
Places limitades. Cal inscripció prèvia al formulari http://ow.ly/NHLS50J6nTx 
Més informació: http://ow.ly/h01j50J6nXG 
Organitza: Arxiu Municipal de Nou Barris 
Punt de trobada: plaça de les Treballadores i els Treballadors de la Harry Walker, pg. Valldaura, 261 
 
LA FAMÍLIA VA DE FESTA 
11 h 
Activitat comunitària de caràcter lúdic i festiu.  
Inclou el taller “Sentim la natura” (d’11 a 14 h), organitzat pel Castell de Torre Baró, on podreu conèixer 
com es relacionen els insectes amb les plantes i per què són tan importants els uns per a les altres, així com 
per a les persones (cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al tel. 664 044 079) 
Organitza: Casal de Barri la Cosa Nostra 
Parc del Turó de la Peira 
 
ITINERARI “PARAL·LEL, EL MONTMARTRE BARCELONÍ” 
11 h 
Coneixerem el Paral·lel, un dels carrers més coneguts de la ciutat. Parlarem sobre diversos aspectes i 
diversos moments de la seva història, però sobretot sobre els teatres, els cafès i els cabarets que el van 
convertir en un nom mític arreu d’Europa.  
A càrrec d’Alba Casaramona 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04 
Organitza: Casal de Barri Verdun 
Punt de trobada a determinar 
 
TALLER DE COLLAGE CREATIU 
Els dissabtes 14 i 21 de maig, d’11 a 13 h 
Curs pràctic per a adults, de dues sessions, mitjançant el qual descobrirem la tècnica del collage i ens 
expressarem creant imatges pròpies a partir de fotografies, materials i textures. 
Preu: 20 € 
Cal inscripció prèvia, que es realitza a la secretaria del Casal, en horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
HOMENATGE A PACO ROMÁN 
A partir de les 12 h i fins a la nit 
Concerts 
Més informació a https://casalprospe.org/esdeveniments/concert-homenatge-paco-rom%C3%A1n  
Organitza: família i amics de Paco Román. Col·laboren: Casal de Barri Prosperitat, Districte de Nou Barris, 
Date una Huerta i Bar Formentera. 
Pl. Ángel Pestaña 
 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/ca/nou-barris
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https://inscripcions.barcelona.cat/arxiu_municipal_recorregut_nou_barris-ca/
http://ow.ly/NHLS50J6nTx
http://ow.ly/h01j50J6nXG
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
https://casalprospe.org/esdeveniments/concert-homenatge-paco-rom%C3%A1n


5è ANIVERSARI SINDICAT DE LLOGATERES 
- 14 h Paella popular (8 €) a càrrec d’Alterevents  
- 16 h Bingo Musical 
- 18 h Balanç i reptes del Sindicat de Llogateres de Catalunya 
- 18.30 h Col·loqui “Fer possible l’impossible: com ens organitzem per millorar les nostres vides i 

canviar el món”      
- 20 h Inauguració de l’exposició fotogràfica “Força Sindicat”, a càrrec de l’Ivan Giesen 
- 21 h Concerts i DJs (9 € anticipada, 10 € guixeta, tota la recaptació per a la caixa de resistència): 

Malv, Ignorantes, Cronopios Band, La Otra i DJ Jordi Vilches 
Més informació i reserves: http://ow.ly/ZRea50J6oMB 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
48 H D’AGRICULTURA I VERD URBÀ: VISITA GUIADA “HORTS COMUNITARIS” 
De 17 a 18 h 
Visitem els horts comunitaris de la Trinitat Nova i planta una llavor. En el marc de la proposta de 
l’Associació Replantem. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Tornen els balls de gent gran amb música en directe 
Organitza: Ass. De Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
FAMILIARTS: CONTES I CANÇONS “EL CIRC DE DRAP” 
18 h 
D’una capseta oblidada a les golfes en sortiran històries del que va ser el circ més bonic del món. Fet de 
retalls, fils, dibuixos i botons. Cançons i històries per imaginar i viure la màgia del circ. 
A càrrec de la cia. Devivaveu 
Per a infants a partir de 4 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Activitat gratuïta 
Aforament limitat. Cal reserva prèvia a http://ow.ly/p90J50J6oXt 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
NIT DELS MUSEUS A LES CASES DE L’AIGUA DE LA TRINITAT 
De 19 a 23 h 
Visites guiades per la infraestructura i patrimoni de les Cases de l’Aigua de la Trinitat. Un equipament de 
referència al barri i un espai emblemàtic de la ciutat. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Punt de sortida: Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella, ctra. de Ribes, 103-111 
 
TEATRE MUSICAL: “TANCATS A CEGUES” 
19 h 
Obra de teatre musical que narra la història de cinc joves que es volen dedicar al teatre. Cinc personatges 
que pretenen mostrar que malgrat les aparences, tothom s’enfronta a diferents obstacles. Entre 
ells s’ajudaran per assolir els objectius personals I poder esdevenir el que realment volen ser. 
A càrrec de la cia. La Dramàtica 
Entrada gratuïta  
Reserva prèvia: informacio@cczonanord.net, tel. 93 359 12 51, http://ow.ly/tOQO50J6pil 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 

http://ow.ly/ZRea50J6oMB
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BARCELONA POESIA – CICLE SOMRIURE: THE JULANDRONS 
19 h  
Aquesta selecció de rapsodes i performers omplirà de polipoesia el nostre escenari amb un nou espectacle 
creat durant el confinament, per desconfinar la creativitat amb una trencadora proposta artística.  
A càrrec de Sílvia Antolín, Mag Màrquez i Curtis i Krònia 
Entrada gratuïta 
Reserves al web http://ow.ly/Z7wE50J6maC 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 15 
 
FESTA DE LES FAMÍLIES 
De 10 a 14 h 
Amb inflables, activitats esportives, pinta cares… 
Preu: 2 € per infant, adults gratuït. Venda d’entrades a www.eurofitness.com/festafamilies 
Organitza: Eurofitness 
Pista d’atletisme CEM Can Dragó, parc de Can Dragó 
 
“VERMUTANT”: CONCERT DE SWING I JAZZ AMB ADRIAN CUNNINGHAM TRIO 
12 h 
Us proposem uns vermuts amb música i dinar popular. Volem aprofitar el bon temps, trobar-nos i ballar. 
En aquesta ocasió comptarem amb John Merrill, Adrian Cunningham i Queralt Camps, un trio que ens 
compartirà jazz i swing. Un dia pensat pels amants d’aquest gènere. 
Entrada gratuïta 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 16 
 
PASSEJADA: PARC DE CERVANTES – DE LES ROSES 
9.30 h 
Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Punt de trobada: jardins d’entrada al Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
XERRADA “CLAR COM L’AIGUA” 
11 h 
Programa Metropolità d’educació per a la sostenibilitat AMB 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
ACTIVITAT INFANTIL “CONSTRUÏM EL MONSTRE DEL RECICLATGE” 
Dues sessions el dilluns 16 i el dimarts 17, a les 17 h 
Activitat infantil que te com a tema principal crear el monstre del reciclatge. Utilitzant materials que tenim 
al nostre abast podem revisitar-los per crear coses noves. Us hi apunteu? 
Organitzen: Casal Infantil Trinitat Nova, Casal de Barri Trinitat Nova, 9Barris Conviu 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CINEFÒRUM: “EL SEÑOR HENRY COMPARTE PISO” 
17 h 
A càrrec de CIMAE 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

http://ow.ly/Z7wE50J6maC
http://www.eurofitness.com/festafamilies


ESPAI GENT GRAN: XERRADA “ACTIVITAT FÍSICA I DESCANS” 
18 h 
A càrrec de l’Agència de Salut Pública 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA “PREVENCIÓ D’INCENDIS DOMÈSTICS” 
18.30 h 
S’oferiran consells i idees a l’hora de prevenir possibles incendis domèstics. 
A càrrec dels Bombers de Barcelona 
Organitza: Taula de Prevenció Comunitària, Pla Comunitari de Roquetes 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
Dimarts 17 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: EDUCARTS I LES ESCOLES SURTEN AL CARRER 
17 h 
Batucada de professores i famílies Zona Nord 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Roja 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
De 17 a 19 h 
Activitat del Casal de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
XERRADA/DEBAT “VIURE SENSE PLÀSTIC” I TALLER PRÀCTIC “REUTILITZEM AMPOLLES PER FER UN TEST” 
18 h 
En aquesta xerrada parlarem de l’abús que fem dels plàstics i l’abast del seu impacte en el medi ambient. 
Comentarem possibles alternatives per viure amb menys plàstic, sobretot el d’un sol ús. Després, veurem 
diferents maneres de transformar ampolles de plàstic en tests per les plantes i ho posarem en pràctica. 
Gratuït, cal inscripció prèvia: Whatsapp al 608 406 528, vallbona@cczonanord.net, tel. 93 350 93 81 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
ACTE DE DISTRICTE PEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L’LGTBIFÒBIA 
De 18.30 a 20.30 h 

- 18.30 h Presentació institucional 
- 18.40 h Xerrada “La situació de les persones LGTBI a l’Europa de l’Est”, a càrrec de Danevich Lana 

(dona trans d’Ucraïna) i Svetlana Solntseva (dona lesbiana de Rússia). Moderadora: Keops Guerrero 
- 20 h Actuació poètica a càrrec de Quinny Martínez 
- 20.15 h Actuació musical a càrrec de Daniel Bustos 

Organitzen: Districte de Nou Barris, Ass. 17 de Maig 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ “EXERCICIS PER IMAGINAR UN VOLCÀ” 
18.30 h 
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 l’autora, Lara Amat 
Gratuïta, no cal reserva prèvia 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 

mailto:vallbona@cczonanord.net


Dimecres 18 
 
VISITA CULTURAL GUIADA A L’ATENEU BARCELONÈS 
Matí 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: EDUCARTS I LES ESCOLES SURTEN AL CARRER 

- De 10.30 a 11.30 h Teatre: 5è de primària de l’escola Mare Alfonsa Cavín (pl. del Metro de Ciutat 
Meridiana) 

- De 12 a 13 h Jocs musicals: 2n de l’escola Ferrer i Guàrdia (pl. del Metro de Ciutat Meridiana) 
- De 15 a 16 h Batucada i teatre: 2n i 4t de l’escola Ciutat Comtal (pl. de la residència de Vallbona) 

Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
 
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 
 
PRIMERES PASSES: “LA FORMIGA JOSEP MARIA” 
17.30 h 
A càrrec de Santi Rovira Odena 
Per a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SEGONA TROBADA “MÚSICA EN VIU A BARCELONA” 
18 h 
Diferents col·lectius, agents i entitats culturals i de creació artística, defensem un altre model de 
producció, exhibició i consum de la música en viu a la nostra ciutat. Un model “alternatiu” i “d’aprop”, fora 
dels circuits de la “industria musical”, així com els grans festivals i equipament de la ciutat. 
Entrada gratuïta 
Organitzen: CulturaCoop, Xarxa d’Espais Comunitaris, SMAC! (Sindicat de Músics Activistes de Catalunya) 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: TROBADA EDUCARTS DE MÚSICA I TEATRE JOVE 
18 h 
Espai obert de convivència musical per compartir opinions i experiències. 
Reserva prèvia: tel. 93 359 12 51, informacio@cczonanord.net 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
Dijous 19 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: EDUCARTS I LES ESCOLES SURTEN AL CARRER 

- De 9.30 a 10.30 h Jocs musicals: 3r A de l’escola Ferrer i Guàrdia (pl. del Metro de Ciutat Meridiana) 
- D’11 a 12 h Jocs musicals: 3r B de l’escola Ferrer i Guàrdia (pl. del Metro de Ciutat Meridiana) 
- D’11 a 12 h Teatre: 4t de l’escola Elisenda de Montcada (pl. Roja) 
- De 12 a 13 h Marxing Band: 5è de l’escola Elisenda de Montcada (pl. Eucaliptus) 

Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
 
 

mailto:informacio@cczonanord.net


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.  
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
DOCSBARCELONA A LA BIBLIOTECA: PROJECCIÓ DE “WOMAN” 
18.30 h 
Poderós documental sobre una nova generació de dones moçambiqueses entusiastes i lluitadores que 
alcen les seves veus per a lluitar contra la desigualtat utilitzant el hip-hop, el rap, la poesia, el dret i els 
moviments socials com a eines d'intervenció, consciència i ciutadania. 
Projecció i col·loqui amb Marta Roca, tècnica en educació per a la justicia global a Medicus Mundi 
Dins el Festival DocsBarcelona  
Entrada lliure, cabuda limitada 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ARGUMENTA BCN: “LA PANDÈMIA DE LES NOTÍCIES FALSES” 
19 h 
La manipulació intencionada de la informació és un fenomen amb llarga tradició, però la revolució digital 
n’ha potenciat l’expansió en un terreny fins fa poc inimaginable. El gran abast i la diversitat de canals i 
formats que ofereixen les encara anomenades noves tecnologies han esdevingut aliats de la 
desinformació. Analitzarem alguns casos de notícies falses i compartirem consells útils pel dia a dia, amb:  

- Ferran Lalueza: professor i investigador (UOC), especialitzat en xarxes socials i en comunicació de 
crisi. Doctor en Periodisme i llicenciat en Ciències de la Informació. Dirigeix la revista COMeIN i és 
autor de la novel·la didàctica The show must go on. És investigador del grup GAME 

- Silvia Loewe: filòloga i periodista. Màster en Comunicació Social (UPF), on també ha format part del 
projecte de recerca TRIP (Transparència i Retiment de Comptes a la Informació Periodística). 
Actualment, forma part de Verificat, primera plataforma de verificació de fets de Catalunya 

Modera: Marta Ballesta 
Aforament limitat. Més informació i inscripció prèvia a http://ow.ly/o58V50J6tjo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PROMOSALUT: XERRADA “EL DESCENS DEL SÒL PELVIÀ” 
19 h 
A càrrec de Lara Altieri Flaquer, fisioterapeuta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
“CAN ENSENYA ESTIMA NOU BARRIS” 
Del 13 al 30 de maig 
Exposició fotogràfica amb què es vol fomentar la visibilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb la imatge dels nostres usuaris i usuàries com a protagonistes de la seva inclusió al barri. 
A càrrec de l’associació Can Ensenya 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
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  

http://ow.ly/o58V50J6tjo


“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 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 
 
“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 
 
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 
 
“TORBELLINO” 
Fins al 26 de maig 
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” 
Fins al 31 de maig 
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” 
Fins al 31 de maig 
“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” 
Fins 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 
 
“MIRADES PERDUDES” 
Fins 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 
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 
 
“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 
 
 

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


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 

http://ow.ly/KArO50IZZQI

