
Activitats del 3 al 9 de juny 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
44a FESTA MAJOR DE LA PROSPERITAT 
Fins al 5 de juny 
Una de les festes majors de barri amb més història, amb un programa d’allò més extens i amb les activitats 
més peculiars del districte. Aquest any, a més, inclou actes per a les persones amb diversitat funcional. Tot 
el que us han preparat les penyes, entitats i equipaments del barri ho trobareu en aquest enllaç! 
 
FESTA MAJOR DE LA TRINITAT NOVA 
Del 7 al 12 de juny 
La Comissió de Festes ha preparat sis dies de tallers, concerts, àpats comunitaris i espectacles de teatre, 
cinema, circ i dansa per celebrar el retorn de la Festa Major al barri, després de la pandèmia. Fins i tot hi 
haurà un tobogan d’aigua de 40 metres! Podeu consultar el programa complet aquí! 
 
Divendres 3 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “GRUMETS! APRENEM NUSOS MARINERS” 
De 18 a 19.30 h 
Els mariners i pescadors en saben molt de fer nusos, i nosaltres com a bons aprenents dels millors 
navegants, et proposem un taller molt divertit per conèixer el món dels nusos mariners. Amb els nusos es 
poden fer moltes creacions, amb utilitats diferents i molt artístiques. Bona mar, grumets! 
A càrrec de Jovan Horvath 
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: “EL HOMBRE QUE SABÍA DEMASIADO” 
18 h 
Dir. Alfred Hitchcock, 1956. Amb James Stewart i Doris Day 
El científic Ben McKenna i la seva família decideixen fer una petita escapada a Marràqueix. Durant un 
viatge en autobús coneixen al francès Louis Bernard, qui, hores més tard, abordarà a Ben pel carrer, 
apunyalat a l’esquena i a punt de morir, murmurant-li a cau d’orella un perillós secret.  
Després de les projeccions comentarem i compartirem les sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Activitat gratuïta  
Aforament limitat. Inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
CONCERT “CLIMATE SESSIONS – MÚSICA PER L’EMERGÈNCIA PLANETÀRIA” 
19 h 
Climate Sessions és un col·lectiu d’activistes i artistes que es dedica a la comunicació crítica sobre 
l’emergència climàtica i ecològica. Aquest concert és una mostra d’algunes de les propostes artístiques que 
formen part del projecte, seguit d’una taula rodona amb les artistes convidades i impulsores.  
A càrrec de Climate Sessions 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/CP4S50Jo60W 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/a-la-prosperitat-festa-major_1179131
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/la-trinitat-nova-es-prepara-per-a-sis-dies-de-festa-major_1181972
http://ow.ly/CP4S50Jo60W


Dissabte 4 
 
ACCIÓ DE PARTICIPACIÓ “COLLSEROLA ÉS CASA NOSTRA, CUIDEM-LA” 
De 10 a 13 h  
Passarem pel pont dels Tres Ulls fins a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, fent recollida de residus i 
vinculant-ho amb una acció de prevenció d’incendis a les zones periurbanes. 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitzen: Consorci del Parc Natural de Collserola, Castell de Torre Baró, Casa de l’Aigua de Trinitat Nova i 
Casal de Barri Trinitat Nova 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
MÚSICA TECHNO “GENERATOR SESSIONS”: SOMAR SEVLEUH + DJ WHIP 
De 16.30 a 22 h 
En David Huelves, dj de música techno de Madrid afincat a Barcelona, és Somar Sevleuh, i ens farà un tast 
de la seva creativitat amb projeccions i acompanyat del seu alumne DJ Whip. 
Taquilla inversa 
Organitza: El Generador 
Pati del Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
XERRADA “NOVA FACTURA DE LA LLUM I BO SOCIAL” 
16.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
CONCERT “EDMANUEL GARCÍA” 
18 h 
Músic cubà resident a Barcelona des de fa 15 anys. Ens oferirà un concert acústic amb el seu piano, veu i 
experiència viscuda. Compartirà la seva passió amb altres músics convidats.  
Entrada gratuïta 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
FINAL DE CURS DE L’ESCOLA INFANTIL DE CIRC DE L’ATENEU 
Dues sessions el dissabte 4 i el diumenge 5, a les 18 h 
Amb els espectacles: 

- Petits + mitjans: “Peter Pan i els nens perduts”: totes tenim, en certa mesura, un infant a dins que 
de tan en tan portem a passejar. Aquest infant és la innocència, el no voler fer-nos grans amb tot el 
que implica, el joc, el creure en el tot és possible, el món de les idees, el país del Mai Més 

- Grans: “Llibertat d’expressió”: on anirà a parar el sentit crític si no podem posar en qüestió allò que 
ens sustenta com a societat? I l’art, què té a dir i com l’afecta tot plegat? Hem preguntat això a les 
més grans de l’escola, hem barrejat les respostes i les hem transformat en propostes escèniques 

Preu: 6 €. Les entrades les podreu comprar el dijous 2 de juny a la tarda, de 18 a 20 h, al mateix Ateneu 
Més informació: http://ow.ly/jQqE50Jo6h7 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
CONCURS “DRAG ROYALE” 
18.30 h 
Concurs de Drag Queens joves amb una passarel·la, un talent show i un playback, on es busca donar 
visibilidrag (visibilitat a les drags), crear germanor entre les drags, donar visibilitat també a la cultura 
LGTBIQ+ i eliminar els estigmes que té molta gent sobre el món del transformisme i el drag. 
Preu: 9 €. Reserves a través de https://bit.ly/3a4vumd i a l’instagram @dragroyale_bcn 
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 

mailto:casadelaiguadt8@gmail.com
http://ow.ly/jQqE50Jo6h7
https://bit.ly/3a4vumd


RAP AMB VALORS: CONCERT JOVE “KATARSIS” 
19 h 
Grup de rap de Barcelona que combina lletres en català i castellà, amb missatges que busquen 
l’empoderament de les dones i altres identitats dissidents, amb una visió crítica del sistema capitalista. 
Lletres crues però que sempre dibuixen esperança sobre ritmes com el boom-bap, l’afro-trap i el dancehall.  
A càrrec de La Clika Pika 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia a http://ow.ly/an7F50Jo6s3 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dimarts 7 
 
IMPROVISACIÓ “JAM ARTÍSTICA INTERDISCIPLINÀRIA” 
D’11 a 13.45 h 
Un espai inclusiu on compartir i gaudir. Moure el cos, jugar amb la veu, dibuixar, descobrir nous interessos 
o simplement observar. Un diàleg a través de l'art i el moviment i una plataforma on artistes de diverses 
disciplines i persones de qualsevol nivell d'experiència es reuneixen per a experimentar. 
A càrrec del col·lectiu d’investigació artística 
Més informació i reserva prèvia: https://canverdaguer.com/improvisacio-jam-artistica-interdisciplinaria/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE “VIATGE, MUNTANYA I NATURA”: XERRADA “CAMINANT PER LA NOSTRA HISTÒRIA, EL CAMÍ DELS 
BONS HOMES I EL CAMÍ DE SANT JAUME” 
18.30 h 
Quan pensem en una travessa històrica o de peregrinació, immediatament ens ve al cap el Camí de Sant 
Jaume, que s’ha convertit en un referent a escala europea. També trobem sovint que algú es planteja fer el 
Camí dels Bons Homes. Repassarem aquestes dues rutes molt lligades al nostre passat religiós i cultural. 
A càrrec d’Oriol Massó 
Més informació a http://ow.ly/CFpI50JobHf 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
Dimecres 8 
 
CAMINADA: PARC TEODORO ROVIRALTA I PARC FONT DEL RACÓ 
9.30 h 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SIMULTÀNIA D’ESCACS 
11 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
PRIMERES PASSES: “CONTES EXPLICATS AMB ELS DITS” 
17.30 h 
Aquesta és una sessió de contes diferent, on tots els contes son explicats a través dels nostres dits. Jugar 
amb el tacte ens aporta una dosi de joc i de màgia que atrapa als més menuts i alhora ens permet seguir 
incorporant el massatge i el tacte a mesura que van creixent. 
A càrrec de Duna Vilà 
Per a nens i nenes d’1 a 5 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 

http://ow.ly/an7F50Jo6s3
https://canverdaguer.com/improvisacio-jam-artistica-interdisciplinaria/
http://ow.ly/CFpI50JobHf


ESPECTACLE FAMILIAR “MANS” 
17.30 h 
Espectacle visual ple d’imatges poètiques expressades amb diferents llenguatges el qual ens convida a fer 
un viatge a mons reals i fantàstics, somiar, pensar, escoltar i riure. 
De la mà de la companyia Fes-t’ho Com Vulguis 
Cal inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
ENTREGA DE PREMIS “ESTÀ DE FOTO 2022” 
19 h 
Entrega de premis del Concurs Fotogràfic de la Festa Major de Nou Barris “Està de Foto” a les persones 
guanyadores de cada categoria, que rebran la quantitat de 200 € i la possibilitat de realitzar un taller de 
formació bàsica de l’Espai Fotogràfic Can Basté durant el trimestre de Tardor 2022.  
Les fotografies premiades seran visibles al web www.canbaste.com durant el mes de juny.  
Més informació a https://cutt.ly/EHMJTAv  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dijous 9 
 
TALLER DE RISOTERÀPIA 
11 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Col·labora: Ass. Stop Accidents 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
CINEFÒRUM AL TURÓ 
17 h 
Visionat de 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 
 
SAC DE RONDALLES: “L’OLLA MÀGICA” 
17.30 h 
Un dia, un nen no es volia menjar la sopa. Però llavors el pare, d´una olla màgica en va treure contes 
sorprenents. Centenari del naixement d’Ursula Wölfel, escriptora i pedagoga alemanya. Aquest espectacle 
s’inspira en el seu llibre “27 contes sorprenents”. 
A càrrec d'Albert Estengre 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TARDA DE TEATRE: “CUANDO APRENDER NO ERA TAN FÁCIL” I NÚMEROS MUSICALS 
17.30 h 
A càrrec de la cia. Canela en Rama 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
EXHIBICIÓ DELS TALLERS DE MOVIMENT DEL CURS 
17.30 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
 

http://www.canbaste.com/
https://cutt.ly/EHMJTAv


TEATRE: “EL FLORIDO PENSIL” 
18 h 
Us convidem a riure amb l’adaptació d’aquesta obra, que ens presenta en clau d’humor l’escola dels anys 
40. 
A càrrec de Grup de Teatre Pandora. Direcció: Ma. Eugènia Casanova 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia a http://ow.ly/zhxZ50JocXt 
Organitza: Grup de  Dones en Forma de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONSCIÈNCIA CRÍTICA: “CENSURA I LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ” 
18 h 
Engeguem al Ton i Guida un cicle de Cinema i Crítica en el que debatrem sobre diversos temes a partir de 
material audiovisual que s’ha generat per a la Gran Pantalla. En aquesta ocasió parlarem de censura i 
llibertat d’expressió amb la projecció de l’espectacle “Rubianes solamente” (2003). 
Entrada gratuïta 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CONFERÈNCIA GRÈCIA “ELS REGNES HEL·LENÍSTICS: LA CREACIÓ D’UN NOU MÓN” 
19 h 
Després de la mort d’Alexandre, els successors s’embarcaren en múltiples guerres que duraren dècades. Al 
final d’aquest període, uns nous regnes dominarien l’antic imperi durant els segles següents. Uns nous 
models d’estat i de monarquia, que suposaren una veritable revolució política i la creació d’un nou món. 
A càrrec de Marc Mendoza Sanahuja, doctor en Història Antiga i especialista en Alexandre el Gran 
Més informació i reserves: http://ow.ly/iwe050Joenc 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
“TALLER DE PINTURA CREATIVA” 
Del 3 al 25 de juny. Inauguració el divendres 3, a les 19 h 
Mostra col·lectiva de les persones participants del taller de pintura creativa del Centre Cívic Torre Llobeta. 
Recull del procés de creació, evolució i dels treballs finals del curs, coordinat per la seva tallerista Raquel 
Neriz. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“MOSTRA DELS TALLERS DE CÒMIC DE CAN VERDAGUER” 
Del 3 al 30 de juny 
L’alumnat dels tallers de còmic de Can Verdaguer exposen a la recepció del centre cívic el resultat del que 
han après durant el curs! 
A càrrec de l’alumnat dels tallers de còmic de Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
  
“DONES AL LÍMIT” 
Del 6 de juny al 2 de juliol 
Obra pictòrica amb una mirada singular, acolorida i personal del  món de l’artista. 
Aquest treball se centra en les dones i la seva mirada interna i externa a la recerca de solucions. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
EXPOSICIÓ DE TREBALLS REALITZATS DURANT EL CURS 
Del 7 al 13 de juny. Inauguració el dimarts 7, a les 17.30 h 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 

http://ow.ly/zhxZ50JocXt
http://ow.ly/iwe050Joenc


“ACTUEM CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC!” 
Del 7 al 17 de juny 
Què és el canvi climàtic? Quines conseqüències ens portarà? Com podem actuar contra el seu avanç? Vine 
a veure aquesta original exposició i podràs respondre aquestes preguntes i més. 
Amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
“ALTRES ESCENARIS POSSIBLES, RECORREGUTS MUSICALS PELS BARRIS DE BARCELONA” 
Del 9 de juny al 9 de juliol. Inauguració el dijous 9 de juny, a les 19 h, amb una xerrada participativa a 
càrrec de Nando Cruz. 
Una invitació a descobrir el mapa sonor del nostre entorn, a valorar la cultura de proximitat, a conèixer 
millor les músiques dels nostres veïns i veïnes i, fins i tot, a prendre la iniciativa per tal d’organitzar aquell 
concert que potser donarà més vida, més llum i més color al nostre barri. 
Una idea del periodista musical Nando Cruz, desenvolupada amb l’ajut del fotògraf Martí Fradera i la 
dissenyadora d’exposicions Ada Sbriccoli.  
Organitzen: Institut de Cultura de Barcelona, Xarxa de Centres Cívics. Col·labora: Barcelona Interculturalitat 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
“MOSTRA DEL TALLER DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL I JUVENIL” 
Del 9 al 23 de juny. Inauguració el dijous 9 de juny, a les 17.15 h 
Mostra de les obres dels nens i nenes/ nois i noies realitzades en el taller de dibuix i pintura infantil i juvenil 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
  
“POLIESPORTIU VALLDAURA 1978-2022, 44 ANYS GESTIONANT ESPORT, FENT BARRI” 
Fins al 23 de juny. Presentació el dissabte 4 de juny, a les 12 h 
Repàs a la trajectòria del Poliesportiu Valldaura, la primera instal·lació esportiva coberta de Barcelona amb 
un model de gestió ciutadana. L’exposició posa en valor totes les seves etapes, reformes, entitats gestores i 
esportives, activitats i, com no, les persones que hi ha dedicat moltes hores de voluntariat. 
Organitzen: Poliesportiu Valldaura, Comissió Centenari de la Prosperitat, Prosperitat Cultura en Acció 
Poliesportiu Valldaura, c. Baltasar Gracián, 9 
 
CICLE “TEMPORALS 2022”: “BON DIA / BONA NIT” 
Fins al 29 de juliol 
“Bon dia, bona nit, abraçades.” Recopilació d’imatges i salutacions que circulen per WhatsApp, en grups 
majoritàriament de dones. El fet de desitjar bon dia o bon descans com un gest improductiu, que col·loca 
l’amor i l’amistat sobre la tendència de la societat de consum que ens demana ser sempre productius. 
A càrrec de Pluja Àcida 
Més informació: http://ow.ly/AFZE50JiKM3 
Organitza: Centres Cívics de Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
  
L’ORGULLOSA BARCELONA: “CORA(JE)” 
Fins al 29 de juny 
Aquesta exposició recull el work in progress de l’autora seguint el procés vital de la transició de la Cora, una 
nena trans que somia fabricar unicorns, i alhora reflecteix el canvi d’un sistema heteronormatiu que 
comença a acceptar la diversitat. 
A càrrec de Gabo Caruso, fotògrafa 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
 
 
 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/05/23143001/BCT_CARTEL_EXPO_01.pdf
http://ow.ly/AFZE50JiKM3


“DONES I OFICIS DEL MERCAT” 
Fins al 18 de juny 
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  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11  
 
“KABREAOS” 
Fins al 23 de juny 
35 temes de preocupació social que tracten de provocar una reacció a les nostres consciències a través 
dels textos dels quadres, escrits en el llenguatge del carrer, donant veu a la víctima, i acompanyats d'una 
foto per cada tema realitzada per 9 fotògrafs diferents. Projecte en solidaritat amb la Fundació Pare Manel. 
A càrrec de Fernando Analfavetto   
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“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 
 
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 

mailto:artistespenjats@gmail.com
http://ow.ly/cMJf50IZZnj

