
Activitats del 20 al 26 de maig 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE NOU BARRIS 
Fins 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! 
 
Divendres 20 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: EDUCARTS I LES ESCOLES SURTEN AL CARRER 

- De 8.30 a 9.30 h Jocs teatrals: 3r de l’escola Mestre Morera 
- De 12 a 13 h Jocs teatrals: 6è de l’escola Mestre Morera 

Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Pl. del Metro de Ciutat Meridiana 
 
XERRADA “CURIOSITATS DE LA HISTÒRIA” 
11.30 h 
A càrrec de Fernando Muñiz 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
VISITA GUIADA: DEPURADORA DEL BESÒS 
11.30 h 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLER FAMILIAR “DECORACIÓ PER A LA FESTA MAJOR” 
17 h 
Organitza: ProspeArte. Col·labora: Animacción 
Pl. Ángel Pestaña 
 
FES’T VERDUM DE PRIMAVERA: FESTA DE JOVES 
De 17 a 20 h 

- De 17 a 18.30 h Jocs 
- 18.30 h Cocktails 0% 
- De 18.45 a 19.45 h Water Holi 

Com cada any, les diferents associacions, serveis i equipaments de Verdun realitzen una jornada 
comunitària per donar inici a la primavera. Aquest any compten amb les i els joves de l’Escola Sant Ferran. 
Aquets joves dinamitzaran diverses activitats en diferents indrets del barri. Us convidem a gaudir de 
l’essència i la innovació dels nostres joves per fer un Verdun, encara més comunitari. 
Més informació presencialment al Casal de Barri Verdun, o al telèfon 93 354 79 04 
Organitzen: AVV Verdum, entitats del barri 
Pl. Francesc Layret 
 
 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/veins-i-veines-de-nou-barris-ja-la-tenim-aqui_1171789


CICLE DE TITELLES DE ROQUETES: “LA FAMILIA RATÓN” 
17.30 h 
Aquest espectacle explica les aventures d’una família de ratolins, però sobretot les peripècies que passa la 
filla “ratolina” per no casar-se amb un príncep malcarat. Tot això comporta que la joveneta a vegades sigui 
un peix, un ocell o un animal salvatge, evidentment, gràcies a la intervenció d’una fada. 
A càrrec de la cia. Titelles Naip 
Entrada gratuïta 
Organitza: Ass. Titellaire de Roquetes  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
ACTIVITAT “VINE A DESCOBRIR LA IMATGE SECRETA DEL BARRI” 
18 h 
“Dinou. Tres. Vint-i-dos” és un projecte que va començar amb una sortida fotogràfica de veïns pel barri que 
ha acabat essent una exposició de fotografies diminutes a Can Basté. Algunes s’han imprès en format 
gegant i fraccionat en banderes que ara llueixen penjades per diferents façanes del barri.  
Tots els que s’han emportat una bandera estan convocats a portar-la per a refer el gran puzle i descobrir 
quines són les imatges secretes del barri. Una activitat lúdica que ajuntarà veïns i veïnes de Can Basté. 
A càrrec d’Albert Gusi, autor de l’exposició “Dinou. Tres. Vint-i-dos” 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
CINEFÒRUM: “THELMA & LOUISE” 
18 h 
(Dir. Ridley Scott, 1991) Una cambrera d’Arkansas i una mestressa de casa de vida buida i anodina 
decideixen fer un viatge juntes amb cotxe per allunyar-se de la mortal rutina de les seves vides. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
MOSTRA “EL GRAN CIRC” 
18.30 h 
El Gran Circ és un taller de circ per a persones de més de 60 anys, un espai que convida a provar i a 
experimentar per tal de desmuntar estereotips associats a l'envelliment. Els i les participants ens 
realitzaran una mostra de circ on compartiran les tècniques assajades durant el curs. 
Entrada gratuïta 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
MICROTEATRE: “RAMON” I “VULL SER GRAN!!” 
19 h 
Dues peces curtes adaptades i dirigides per Mercè Capdevila, per somriure i passar una bona estona. 
A càrrec de La Llanterna Teatre 
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia a http://ow.ly/7yya50JbXSQ 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: MOSTRA DE TEATRE 
19 h 
Amb les obres “Clàssics del Teatre Musical” a càrrec de Teatre i Moviment, i “En un Rincón del Alma” a 
càrrec de la companyia El Trapecio. 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: tel. 93 359 12 51, informacio@cczonanord.net 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 

http://ow.ly/7yya50JbXSQ
mailto:informacio@cczonanord.net


PRIMER CIRCUIT DE MICROTEATRE DE NOU BARRIS “DPROP” 
19 h 
Amb tres comèdies de microteatre que es representaran en tres espais diferents de l’equipament:  

- “La que nos espera”, a càrrec de Mathias Villalba i Míriam Monner 
- “Ada & Eva en el paraíso”, a càrrec de Roser Justicia, Merche Heredia i Guillem López (Malalts de 

Teatre) 
- “El bulto”, a càrrec de Nur Deluna i Alberto G. Reina (Lumo) 

Taquilla inversa 
Reserva d’entrades a http://ja.cat/dprop  
Organitza: Associació Lumo 
Ateneu la Bòbila de Porta, c. Estudiant, 1 
 
CICLE DE CINEFÒRUMS DEL GRUP D’HISTÒRIA DE NOU BARRIS 
19 h 
En aquest nou cicle es tractaran diversos fragments de films on la temàtica que fa de fil connector és 
l’arquitectura manicomial i els seus usos al cinema des d’una perspectiva analítica i històrica.  
En aquesta sessió veurem escenes de  “Nido de víboras” (1948), “De repente, el último verano” (1959), 
“Frances” (1982) i “El intercambio” (2008) per il·lustrar la reclusió manicomial de les dones. 
Cal inscripció prèvia: https://www.canbaste.com/events/cicle-cine-forum/?occurrence=2022-05-20  
Organitza: Grup d’Història de Nou Barris 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONVERSES EN XARXA: “COOPERATIVES DE CONSUM” 
19 h 
Parlarem de què és i què implica formar part d’una cooperativa de consum i altres projectes coincidents 
com Transport Visible, el Mercat de la Terra… Amb la participació de socis de diverses cooperatives de 
consum, i un representant del projecte Transport Visible de Què Viure. 
Activitat en línia, publicada a https://www.youtube.com/channel/UC-lZeWoT9NfPgFxvtTvb8Ww/videos  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 21 
 
RUTA GUIADA “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 12 h 
Passejada pel vessant solell dels voltants del Castell. Ens endinsarem en un recorregut agradable i 
coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a l’escassetat d’aigua. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al tel. 664 044 079 
Col·labora: Aula Ambiental Sant Andreu 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
MERCART 
D’11 a 16 h 
Mostra d’artistes i llibres feminista 
Organitza: Kasal de Joves Roquetes 
Marquesina de Via Júlia 
 
URBAN SKETCHING: DIBUIXANT PER HORTA II 
11 h 
Plaça Catalana, una font amb història. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 

http://ja.cat/dprop
https://www.canbaste.com/events/cicle-cine-forum/?occurrence=2022-05-20
https://www.youtube.com/channel/UC-lZeWoT9NfPgFxvtTvb8Ww/videos
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


2n CONCURS DE PINTURA RÀPIDA DE CAN BASTÉ “ART EN VIU!” 
D’11 a 17 h 
Les obres es realitzaran el mateix dia de l’activitat a la plaça de Can Basté i el seu entorn, i la tècnica serà 
lliure (oli, acrílic, aquarel·la, tècniques mixtes...). Hi podrà participar tothom que ho desitgi, sense límit 
d’edat. Ens ajudes a donar color a la plaça? Només necessites un pinzell i un llenç o suport, i molts colors!  
Cal inscripció prèvia gratuïta, presencial o a la web de Can Basté, a https://cutt.ly/2GWTDrN  
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
FES’T VERDUM DE PRIMAVERA: FESTA FAMILIAR 
D’11 a 13 h 

- 11 h Teatre Musical a càrrec de l'Associació Teatral Xerinola 
- 12 h Mostra de balls de l'Escola Step 

Com cada any, les diferents associacions, serveis i equipaments del Verdun realitzen una jornada 
comunitària per donar inici a la primavera. Aquest any compten amb les i els joves de l’Escola Sant Ferran. 
Aquets joves dinamitzaran diverses activitats en diferents indrets del barri.  
Més informació presencialment al Casal de Barri Verdun, o al telèfon 93 354 79 04 
Organitzen: AVV Verdum, entitats del barri 
Pl. Francesc Layret 
 
+DEFOTO: VISITA GUIADA “COL·LECCIÓ DE FOTOLLIBRES INDEPENDENTS” 
12 h 
Aquest mes visitem la biblioteca municipal Agustí Centelles, on tindrem la sort de gaudir d’una mostra de 
fotollibres independents pertanyents al seu fons, especialitzat en fotografia. Una biblioteca pública amb 
servei de consulta i préstec d’una enorme col·lecció de llibres de fotografia.  
Més informació i reserva prèvia a https://cutt.ly/BGWxE9N  
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Biblioteca Agustí Centelles, c. Comte d’Urgell, 145 
 
VERMUT PRE-SIMBIRUTA 
De 12 a 17 h 
Amb les actuacions de Lycan, PD Petardas, Las Mellis, Periférikas i Santa i Gonza 
Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
NOU BARRIS MEETS NEW ORLEANS VOL. 3 
Des de les 17.30 h 
Tercera edició d’una festa que ja és tradició. Una trobada amb la cultura de Nova Orleans, diversa i plena 
d’influències. Des de Nou Barris volem retre un homenatge musical a aquesta gran ciutat amb qui 
compartim diversitat de races i cultures, així com la reivindicació de l’ús de l’espai públic per part dels veïns 
com a element cohesió enfront de la gentifricació i l’especulació que comporta. 

- 17.30 h Presentació del llibre “Bulbancha” amb el seu autor Jacobo Rivero  
- 17.30 h Contacontes infantil 
- 18.30 h Cercavila amb la Broken Brothers Brass Band pels carrers de Nou Barris 
- 22 h Concert amb Hip Horns Brass Collective i, per tancar la nit, “batalla” entre Second Line Djs 

(Borriana) vs. Reverendo John Howell (Iruña) 
Preu dels concerts: 10 euros 
Més informació i reserves: http://ow.ly/WTgS50Jc0nh 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
 
 

https://cutt.ly/2GWTDrN
https://cutt.ly/BGWxE9N
http://ow.ly/WTgS50Jc0nh


SETMANA DE LES ARTS ESCÈNIQUES: MOSTRA DE TEATRE 
18 h 
Amb les obres “Gran Hotel Collserola”, a càrrec del grup Teatre TRACK-A, i “Celebration”, a càrrec de la 
companyia Teatrevid@s. 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: tel. 93 359 12 51, informacio@cczonanord.net 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PRIMER CIRCUIT DE MICROTEATRE DE NOU BARRIS “DPROP” 
19 h 
Amb tres comèdies de microteatre que es representaran en tres espais diferents de l’equipament:  

- “La que nos espera”, a càrrec de Mathias Villalba i Míriam Monner 
- “Ada & Eva en el paraíso”, amb Roser Justicia, Merche Heredia i Guillem López (Malalts de Teatre) 
- “El bulto”, a càrrec de Nur Deluna i Alberto G. Reina (Lumo) 

Taquilla inversa 
Reserva d’entrades a http://ja.cat/dprop  
Organitza: Associació Lumo 
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
PRESENTACIÓ DEL DIARI DE LA FESTA MAJOR DE LA PROSPERITAT 2022 
20 h 
Presentació de la nova edició de “La Prosperitat”, el diari de Festa Major, i posterior actuació de DJ 
Madremonte. 
Organitza: Comissió de Festa Major de la Prosperitat 
Pl. Ángel Pestaña 
 
Diumenge 22 
 
RUTA GUIADA “BANY DE BOSC” 
De 10.30 a 12.30 h 
En aquesta ruta farem una exploració i percepció d’un entorn natural com és el bosc, despertant els 
diferents sentits. A través d’una mirada contemplativa i en silenci, focalitzarem la nostra atenció en 
connectar en el present i amb l’entorn natural que ens envolta. 
Requeriments: roba i calçat còmode per caminar 
A càrrec de Musgo Bosque 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat, o al telèfon 664 044 079 
Organitzat pel Castell de Torre Baró, amb el suport de la XEAB 
Punt de trobada: al voltant de la Font Groga a Collserola 
 
MASTERCLASS “TALLER DE CIBERSEGURETAT PER A FAMÍLIES” 
D’11 a 12 h i de 12 a 13 h 
Parlarem de la seguretat digital que ens convé en el cercle familiar. De les mesures d’autodefensa digital 
que estan al nostre abast. I de la vida digital dels més joves. Presentarem les millors eines per protegir la 
teva navegació dels virus informàtics, i els millors mecanismes per protegir les teves contrasenyes. 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/3R8J50Jc5Ei 
Cibernàrium Nou Barris (Parc Tecnològic), c. Marie Curie, 8-14 
 
BALLADA DE SARDANES 
11.30 h 
Amb la cobla Principal del Llobregat 
Organitza: Agr. Sardanista l’Ideal d’en Clavé 
Parc de la Guineueta 

mailto:informacio@cczonanord.net
http://ja.cat/dprop
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
http://ow.ly/3R8J50Jc5Ei


DIUMENGE EN TRIBU 
Continuem amb els diumenges en tribu, espectacle infantil, taller i concert gratuïts, amb vermut i dinar a 
preus populars en un ambient per a totes les edats i tipus de tribus, grups i famílies possible. Amb: 

- 12 h Espectacle “Els ocells ho fan, les balenes i les puces també”, a càrrec de la cia. Obskené: sabies 
que les cuques de llum brillen per seduir? I que els dromedaris es tiren pets per lligar? Inspirat en el 
llibre “La vida amorosa dels animals“, de la pedagoga Katharina von der Gatheni i la il·lustradora 
Anke Kuhl, l’espectacle ens mostra com, dins el món animal, en qüestió de relacions i criança 
existeixen tantes variacions com puguem imaginar. Recomanat a partir de 8 anys 

- 13 h Concert de música grega, a càrrec del Trio Fetta 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/diumenge-en-tribu-1651069983  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
MASTERCLASS “EDUCAR ELS FILLS I FILLES PER DETECTAR FAKE NEWS” 
De 16 a 17 h i de 17.30 a 18.30 h 
Les famílies aprendran a detector informació falsa i a verificar fotografies i vídeos perquè puguin educar els 
seus fills i filles en el consum crític d’informació. 
Gratuïta 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/VBoi50Jc645 
Cibernàrium Nou Barris (Parc Tecnològic), c. Marie Curie, 8-14 
 
Dilluns 23 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “EL MISTERI DELS COLORS” 
Dues sessions els dilluns 23 i 30 de maig, de 17.30 a 19 h 
A través de l’experimentació amb prismes i CD comprendrem quin paper té la llum amb els colors que 
veiem al nostre voltant. Farem cromatografies descomponent els colors secundaris en primaris, i 
utilitzarem la capil·laritat de l’aigua per generar colors secundaris. Finalment crearem un pèndol amb 
material reciclat, on afegirem pintura per dibuixar un petit mural cadascú que ens emportarem a casa. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/Yl5k50Jc6Ff 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONSCIÈNCIA CRÍTICA: “GOVERN I PODER” 
18 h 
Debatrem sobre diversos temes a partir de material audiovisual que s’ha generat per a la gran pantalla. En 
aquesta ocasió parlarem de govern i poder amb la projecció del film “La Ola” (2008). 
Entrada gratuïta 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
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 
 
Dimarts 24 
 
SORTIDA CULTURAL: SAGRADA FAMÍLIA 
11 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 

https://ateneu9b.net/programacions/diumenge-en-tribu-1651069983
http://ow.ly/VBoi50Jc645
http://ow.ly/Yl5k50Jc6Ff


ITINERARI GUIAT “LA CASA DE L’AIGUA. AIGUA DEL TER I DEL BESÒS” 
De 17 a 18.30 h 
Itinerari des dels dipòsits d’aigua del Ter passant pel pont dels tres ulls, fins a la Casa de l’Aigua de Trinitat 
Nova. Visita guiada a l’equipament patrimonial associat a la història de l’abastament d’aigua a Barcelona.  
Inscripcions al Centre Cívic Can Verdaguer: tel. 93 276 80 77 
Organitzen: Centre Cívic Can Verdaguer, Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova 
Punt de trobada: metro Trinitat Nova, sortida Aiguablava 
 
JOCS FLORALS ESCOLARS DE NOU BARRIS 2022 
17.30 h 
Organitzen: CRP Nou Barris, Districte 
Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, c. Pintor Alsamora, 3-5 
 
LLETRA PETITA: “ROCS, CÒDOLS I PENYALS, PEDRES DESPERTES!” 
17.30 h 
El narrador, un guaita del Pallars, explica històries de construcció personal i amistat a través de les pedres, 
còdols i rocs de diferents menes. Sota el llançament imaginari de rocs, farem una mostra de lèxic pallarès. 
A càrrec de Carles Alcoy 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
TALLER “COSTURA CREATIVA” 
17.30 h 
Transformem i reutilitzem la roba en desús per fer altres peces informals, tals com bosses amb samarretes, 
davantals de texans, etc., obrint la ment i despertant l’enginy dels participants. 
A càrrec del programa de l’AMB “Reparat als municipis” 
Gratuït 
Inscripció prèvia: tel. 677 40 81 54, tel. 677 40 84 47, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: “FE I LLIBERTAT” 
18.30 h 
Dirigit per Ivana Marinic. Què passa quan un amor prohibit floreix en un convent  de clausura? Com 
s’encaixa una crisi d’identitat en una vida devota? Dues joves monges ens narren en primera persona la 
seva història d’amor en comú. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
Més informació a http://www.eldocumentaldelmes.com 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 25 
 
SENDERISME PER A GENT GRAN: VALL D’OLZINELLES, PARC DEL MONTNEGRE-CORREDOR 
Sortida entre 8.30 i 9 h (segons sortida). Arribada entre 16 i 16.30 h (segons sortida) 
Recorregut apte per a tothom. Transport en autocar 
Inscripcions presencialment o per telèfon als casals municipals de gent gran del districte 
Punt de trobada: pl. de la República 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 

mailto:cbtrinitatnova@bcn.cat
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TALLER “DJ: COMENÇAR A FER LES TEVES MESCLES I JUGAR AMB EFECTES DE SO” 
De 17 a 19 h 
Amb el programa Virtual DJ pots barrejar cançons de qualsevol estil de música que se t’ocorri: techno, 
house, rock...utilitzant les eines que utilitzen els DJ. 
Per a joves de 13 a 16 anys 
Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/QiAR50Jc7U0 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CINECLUB VERDUM: “BUENA VISTA SOCIAL CLUB” 
17.30 h 
A Verdun, el cinema ens apassiona. Un cop al mes compartim aquesta passió mirant una pel·lícula a la 
biblioteca i xerrant una estona a la finalització de la projecció. 
Filmat el 1998 pel director Wim Wenders, aquest documental registra la tornada de Ry Cooder a Cuba, 
ocasió en la qual es reuneix amb el vocalista Ibrahim Ferrer i la resta dels músics per gravar el CD "Buena 
Vista Social Club", àlbum guanyador d'un Grammy l'èxit del qual va ser aclamat internacionalment. 
Més informació: http://ow.ly/sL3s50Jc8cE 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
TALLER “INICIACIÓ AL RAP I LA IMPROVISACIÓ” 
Tres sessions els dimecres 25 de maig, 1 i 8 de juny, de 18 a 20 h 
Amb exhibició en la sessió final 
Per a joves de 15 a 25 anys 
Gratuït 
Inscripcions: tel. 608 406 528 o vallbona@cczonanord.net 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8-10 
 
Dijous 26 
 
VII JORNADES DE SALUT INTEGRAL (jornada 1) 

- De 17 a 18.30 h Taller “Canvia les teves emocions canviant els teus pensaments”: veurem com els 
pensaments provoquen estats emocionals i com, a través de diferents tècniques, podem crear 
formes de pensar més determinants i saludables. A càrrec d’Erika Mosquera, psicòloga 

- De 17 a 18.30 h Taller “Benestar emocional”: a través del Gigong i Mindfulness aprendràs eines per 
potenciar el teu estat de salut física i emocional, a través de la connexió amb els teus sentits i 
l’atenció plena. A càrrec de Mª José Calvo, terapeuta 

- 19 h Xerrada “Comprendre i gestionar l’estrès”: en aquesta xerrada veurem i comprendrem els 
mecanismes interns responsables de l’estrès, sobretot emocional, i com, a través d’estratègies i 
actituds, podrem protegir-nos d’ell. A càrrec de Marta Andújar, terapeuta Gestalt i educadora social 

Inscripció prèvia i més informació: http://ow.ly/rvJC50Jc8ls 
Organitza: Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONTES A LA MÀ: “DOS RATOLINS, UNA SOPA I BONA NIT!” 
17.30 h 
Farem un recorregut per llibres que ens ofereixen estructures acumulatives amb seqüències repetitives, 
estructures circulars, llibre joc, numeraris i poemaris.  
A càrrec de Judith Navarro 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
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TALLER “MECÀNICA BÀSICA DE BICICLETES” 
17.30 h 
Posada a punt i mecànica bàsica d’una bicicleta per a realitzar una ruta. 
Gratuït  
Cal Inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Organitzen: Casal de Barri Vallbona i K Taller 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “BARCELONA FREAK SHOW” 
18.30 h 
El llibre descriu les barraques de fira i els excèntrics espectacles ambulants que van tenir lloc entre el segle 
XVIII i el 1939 al marge dels circuits habituals. Joglars, funàmbuls, faquirs, forçuts, endevinadores del futur i 
animals salvatges o d’espècies estranyes són alguns dels protagonistes d’aquesta història.  
Hi intervindran l’autor del llibre, l’historiador Enric H. March, i el regidor de Nou Barris, Francesc Xavier 
Marcé. Presentarà l’acte la periodista Mònica Günther 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
FESTIVAL SARGAL ADAMA: MASTERCLASS DE PERCUSSIÓ 
De 19 a 21 h 
Des de Guédiawaye (Dakar, el Senegal) Adama Ngom ve de nou a Barcelona per ensenyar-nos els ritmes 
més tradicionals i transmetre’ns tota la història que s’amaga darrere del sabar: ritme, dansa i instrument. 
A càrrec d’Adama Ngom, mestre de percussionistes al seu país natal, el Senegal 
Preu: 30 euros 
Inscripcions a ngomez.sabar@gmail.com  
Més informació a l’Instagram @ngomez_nokass 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
XERRADA “EXISTEIX LA GORDOFÒBIA?” 
18.30 h 
Activitat gratuïta i no mixta 
Organitza: Accions Fem 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
BALL DE LA PRIMAVERA 
19 h 
Adreçat a la gent gran del districte 
Amb música en directe a càrrec de l’orquestra Parfills 
Es recomana portar aigua i gorra 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pl. Sóller  
 
CONFERÈNCIA “LES GRANS OBRES DE LA MÚSICA CLÀSSICA GUIADES I COMENTADES V” 
19 h 
En aquesta sessió comentarem Serenata (per a violoncel i piano), Schubert; Widmung (lied) i 
Escenes d’infants, de Schumann, i Somnis d’amor, de Franz Liszt. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, component del grup Remor de Mar, conferenciant i professor de 
tallers de música clàssica 
Inscripció prèvia a http://ow.ly/AHrU50Jc9Fh 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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Exposicions 
 
“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 
 
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.  
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 
 
“CAN ENSENYA ESTIMA NOU BARRIS” 
Fins 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 
 
“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 10superen 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 
 
“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 



“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 
 
“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 
 
Concursos i convocatòries 
 
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 fins 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 
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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 


