
Activitats del 10 al 16 de juny 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE LA GUINEUETA 
Del 10 al 19 de juny 
Les degustacions de la Ruta de la Tapa i el 9Birras Fest son alguns dels plats forts de la festa, així com el 
festival jove Simbiruta, que arriba a la 27a edició i té també una versió infantil, el Simbikids. Tot el que 
passarà en aquests deu dies de festa ho trobareu en aquest enllaç. 
 
45a FESTA MAJOR DE LES ROQUETES 
Del 10 al 19 de juny 
Les places del barri tornaran a omplir-se dels esdeveniments típics de tota festa major i també dels 
genuïnament propis de la celebració roquetenca, com la festa pajaril o la Roquetes Fashion Food & Wood 
Week. I atenció a la Festa Major Jove! Consulteu tots els actes aquí.  
 
FESTA MAJOR DE CIUTAT MERIDIANA 
Del 10 al 19 de juny 
Les activitats principals tindran lloc del 10 al 12 de juny, amb el parc de l’Aqüeducte com a epicentre de la 
festa i el Centre Cívic Zona Nord oferint un concert de sarsuela, teatre i una exposició. Del 16 al 19 de juny 
hi hauran activitats esporàdiques per rematar la festa. Consulteu-les totes en aquest enllaç! 
 
FESTA MAJOR DEL TURÓ DE LA PEIRA 
De l’11 al 23 de juny 
La inauguració del jardí de Pilar Espuña donarà el tret d’inici de la Festa Major el dissabte 11, mentre que la 
resta d’activitats es concentren del 16 al 23 de juny, i culminen amb una revetlla de Sant Joan al passeig de 
la Peira. Tot el que passarà entremig ho trobareu aquí! 
 
FESTA MAJOR DE LA TRINITAT NOVA 
Fins 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 10 
 
TALLER OBERT “TORRE BARÓ ÉS CUINA: GALÍCIA” 
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 
 
CAMINADA: PARC DE LA CIUTADELLA 
10 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
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SORTIDA GUIADA “L’ART DE VISITAR UN JARDÍ: EL PARC DE LA GUINEUETA. NOUS PARCS PER LA 
BARCELONA OBRERA DELS ANYS 50 I 60”  
De 10.30 a 12.30 h 
El parc de la Guineueta és un espai verd d’ús veïnal, popular i, per tant, molt concorregut.  Comunica els 
barris de la Guineueta i Verdun i esdevé un lloc de pas, de passeig i de trobada, de jocs de cartes a les 
taules de la zona pícnic, de ballades de sardanes i d’importants celebracions vinculades a Andalusia. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia trucant al 664 044 079 o bé a castell_torrebaro@bcn.cat  
Organitza: Castell de Torre Baró 
Punt de trobada: parada de metro Llucmajor, sortida pl. República 
 
TALLER OBERT EXTERIOR “FES SALUT! MOU-TE, BALLA, RIU, RELAXA’T” 
De 10.30 a 12 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
POESIA: RECITAL D’ESTIU 
17 h 
Omplirem el pati amb poemes i cancons per celebrar el fi de curs. 
A càrrec del grup de poetes de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL “POSTALS AMB GRAVAT” 
De 18 a 19.30 h 
Aprendrem tot el que podem fer amb un tòrtul imprès en 3D i material reciclat. 
Cal portar una bata o davantal 
A càrrec de Cristina Sánchez (Kokoro) 
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 
 
TALLER MONOGRÀFIC “REVELATGE DE RODETS B/N” 
10, 15, 17 o 22 de juny (a escollir), de 18 a 21 h 
Coneixeràs les diferents pel·lícules en blanc i negre, tipus de gra i sensibilitat, i materials i processos 
necessaris per a dur a terme amb èxit el revelatge: tancs, espirals, revelador, atur, fixador, humectant. 
Passarem a la pràctica a la cambra obscura on cada alumne revelarà el seu rodet.  
Cal portar un carret en blanc i negre ja disparat; si no sabeu treure’l correctament de la càmera, porteu-la.  
A càrrec de Jovan Horvath 
Preu: 15 euros 
Cal inscripció prèvia en línia o presencial. Més informació a https://cutt.ly/fHCD1Y3  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ANTI-FOLK”, D’ADRIÁN BERNAL 
18.30 h 
L’autor trepitja fermament en aquest llibre un territori molt concret, viscut i sofert, pròxim i recognoscible, 
en el qual la gran ciutat és percebuda sense la complaença des de la qual els mitjans de comunicació i la 
cultura de l’entreteniment l’enalteixen, sinó des de la immersió al seu costat més complex, fosc i violent. 
Amb L.V.D.D. 
Més informació: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/anti-folk_1175889.html  
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
https://cutt.ly/fHCD1Y3
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/anti-folk_1175889.html


CICLE SOMRIURE – TEATRE: “SHIKSHAK” 
19 h 
Tragicomèdia que descriu com una experiència pot canviar-te la vida i influir en altres persones. 
A càrrec de la cia. Órbita Teatro 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
L’ORGULLOSA BARCELONA: TAULA RODONA “ORGULL I CÒMICS” 
19 h 
A finals del mes de juny se celebra el Dia de l’orgull LGTB, així que posem fil a l’agulla ajuntant aquest tema 
amb l’altra temàtica estrella d’aquest trimestre de Can Verdaguer: el còmic. En aquesta taula rodona 
parlarem de l’evolució i debatrem sobre el canvi social que suposa la representació LGTBQ+ en els còmics. 
A càrrec del Col·lectiu Sextories 
Reserva prèvia: https://canverdaguer.com/taula-rodona-orgull-i-comics/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE CINEFÒRUM AMB EL 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 “Family life” (1971), “Una mujer bajo la influencia” (1974), “Un ángel 
en mi mesa” (1990) i “Melancolía” per il·lustrar la malaltia mental en la societat contemporània i, en 
aquest can en concret, vers les famílies. 
A càrrec del Grup d’Història de Nou Barris 
Més informació i inscripció prèvia: http://ow.ly/IHOs50JtuRe 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
FESTIVAL SIMFÒNIC: CONCERT “ESCOLA EMAR” 
20.30 h 
Diada de 100 concerts simultanis i gratuïts realitzats per més de 5.000 estudiants d’escoles de música a 100 
racons de Catalunya i Balears. Tot i que el gruix del festival es fa el dissabte 11 de juny, nosaltres i altres 
equipaments el celebrem divendres.  
Més informació: https://simfonic.org/ 
Entrada lliure 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Dissabte 11 
 
11a MOSTRA D’ENTITATS DE PERSONES GRANS DE NOU BARRIS 
A partir de les 10 h 
Amb exhibicions, mostra de tallers i punts d’informació 
Pl. Virrei Amat 
 
MASTERCLASSES ESPORTIVES 
De 10 a 13.30 h 
Sessions de pilates, body combat, zumba (totes tres impartides per Chun) i ioga (impartida per Marc 
Galán). A més, sorteigs promocionals de Duet Sports. 
Amb servei de llar d’infants per als més petits. 
Organitza: Camp Municipal de Futbol Turó de la Peira 
Camp de futbol Turó de la Peira, c. Beret, 5 
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ULTRA CLEAN MARATHON 
De 10.30 a 13 h 
Aquest repte esportiu vol activar la consciència ambiental entre les persones esportistes i apel·lar a la seva 
capacitat d’acció per la natura. Farem un itinerari pels voltants del Castell mentre recollim residus i 
reflexionem sobre la seva procedència. Junts trobarem maneres de reduir-ne la presència al medi ambient. 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
ESPAI REPARA: TALLER “MANTENIMENT I REPARACIÓ DE PATINETS ELÈCTRICS” 
De 10.30 a 13.30 h 
Inscripcions: afabciutatmeridiana@bcn.cat, tel. 93 269 51 56, ow.ly/BmCZ50JskVx 
Organitza: Solidança 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
ITINERARI “MÉS ENLLÀ DEL QUADRAT D’OR: L’EIXAMPLE MÉS DESCONEGUT” 
11 h 
A l’Eixample Dret s’hi troben joies amagades que, malgrat no gaudir de la popularitat del Quadrat d’Or, 
competeixen en bellesa. Descobrirem botigues modernistes que han conservat el seu encant, esglésies 
viatgeres i construccions magnifiques entre el fascinant entramat de carrers que Ildefons Cerdà va idear. 
Cal inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04. 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
TALLER MONOGRÀFIC “POSITIVACIÓ EN PAPER FOTOGRÀFIC EN B/N” 
11 o 18 de juny (a escollir), d’11 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h 
La finalitat d’aquest taller és aprendre els principis bàsics de la positivació de fotografies en paper 
fotogràfic: tipus de paper, temps i temperatures per als químics, com fer una tira de proves, rentada i 
assecat de les còpies. Per fer el taller només és necessari portar un negatiu b/n que vulguis ampliar.  
A càrrec de Jovan Horvath 
Preu: 30 euros 
Cal inscripció prèvia en línia o presencial. Més informació a https://cutt.ly/fHCD1Y3  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
L’ORGULLOSA BARCELONA: RECITAL “TRANSPOESIA” 
12 h 
Trans*poesía és un projecte poètic d’amor i política, al voltant d’un procés de trànsit i en recolzament a 
cada cos i resistència Trans. Poesia, música i llengua de signes en perfecta harmonia damunt de l’escenari.  
A càrrec de Trans*poesía: Bruno Cimiano, Pat Salido, Cris Blasco, Izascun Barbàrie, Asier de la Haba i 
Claudia García-Albea 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
APERITIUS MUSICALS: TALLER DE PERCUSSIÓ MUSICAL 
12 h 
Després d'explicar els diferents sons que podem interpretar amb el nostre cos i els elements que ens 
envolten, els participants aprenen diferents temes per interpretar conjuntament. S'explica per separat el 
ritme de cada "instrument" i es van afegint progressivament sobre una base. 
A càrrec de Sol Re Percussió 
Activitat familiar 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
 
 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:afabciutatmeridiana@bcn.cat
https://t.co/EYJSYKsSHu
https://cutt.ly/fHCD1Y3


INAUGURACIÓ JARDÍ DE PILAR ESPUÑA 
12 h 
Amb parlaments i actuació de la cantautora Patrycia 
Més informació: http://ow.ly/FVp450Jtwif 
Illa interior entre els carrers Doctor Pi i Molist i Sant Iscle 
 
PRIMAVERA QUEER 2022 
17 h 
Mostra artística i activitats participatives a càrrec de persones integrants de la comunitat LGTBIQ+, migrant 
i racialitzada. Hi haurà concerts, karaoke i mercadet. 
Organitzen: col·lectiu Marikaraokes i Casal de Barri Prosperitat 
Pl. Ángel Pestaña 
 
INAUGURACIÓ I ENTREGA DE PREMIS DEL 22è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS 
18 h 
Durant la tarda podràs veure l’exposició amb totes les obres presentades en la 22a edició, gaudiràs de 
diverses activitats relacionades amb el món del còmic i farem l’entrega de premis, amb Vidda Priego, 
artista, actriu, monologuista i Premi Bruguera de Còmic i Novel·la Gràfica 2019, pel còmic Tierra Trágame.  
A càrrec de Vidda Priego 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
FINAL DE CURS DE L’ESCOLA JUVENIL DE CIRC DE L’ATENEU 
Dues funcions els dies 11 i 12 de juny, a les 18 h 
Espectacle “CirCOS, Anteneu Corporal 9Barris?”: bum-bum, bum-bum, bum-bum... Sang, venes, artèries, 
articulacions, músculs, ossos, cartílags... CircCOS: una mirada juvenil sobre el cos humà i els seus canvis. 
Preu: 6 € 
Les entrades les podreu comprar a taquilla, el mateix dia de la funció 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
FESTIVAL SIMFÒNIC: CONCERT “:UT CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS” 
19 h 
Diada de 100 concerts simultanis i gratuïts realitzats per més de 5.000 estudiants d’escoles de música. 
Més informació: https://simfonic.org/ 
Entrada gratuïta, reserva prèvia a http://ow.ly/rucr50Jtxve 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
RAP A CAN PEGUERA 
De 19.30 a 1.45 h 
Amb micro lliure, sessió de DJ Inyector i actuacions de Arcore, Lírica de Trobadors & Dunkan i La GNK. Amb 
stands de marxandatge i hip hop, i barra a preus populars. 
Taquilla inversa 
Casal de Barri la Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
Diumenge 12 
 
PROJECCIÓ DE VIDEO “UNA VIDA AL CASTELL” 
Diumenges 12, 19 i 26 de juny, de 12 a 14 h 
Per primer cop, la història del Castell l’expliquen les persones que l’han viscut de prop. Experiències i 
anècdotes se succeeixen en aquest vídeo —cocreat amb el veïnat dels barris del voltant— que presenta el 
Castell des de molts punts de vista diferents. El dia de l’estrena se servirà un petit refrigeri. 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
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Dilluns 13 
 
PASSEJADA: PARC DE LES AIGÜES (BAIX GUINARDÓ) 
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, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
BALL 
De 16.30 a 19 h 
Cal reserva prèvia 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
SESSIÓ INFORMATIVA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d’estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües i altres 
temes. A càrrec del Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades. 
Més informació i reserves: tel. 695 152 724, acollida7@bcn.cat  
Organitza: SOAPI Nou Barris 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “STEAM JUGUEM A PROGRAMAR ROBOTS” 
Dues sessions els dilluns 13 i 20 de juny, de 17.30 a 19 h 
A través de diverses dinàmiques descobrirem què és la programació i aprendrem a programar un robot 
bee-bot. Ens divertirem construint un taulell gegant del joc de l’oca i, un cop fet, jugarem al nostre joc 
emprant els robots bee-bots com a fitxes del joc. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia a http://ow.ly/f9p550Jtyaz   
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TARDA DE MÚSICA 
17.30 h 

- Taller de música i moviment, a càrrec d’Isidre Vallés 
- Cantada a càrrec de la Coral Vozes de gent gran  

Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE RISOTERÀPIA 
18 h 
A càrrec d’Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 14 
 
TALLER “POSTRES D’ESTIU I SALUDABLES” 
17 h 
Prepararem diferents postres d’estiu i ho farem introduïnt ingredients que els fan més saludables. 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Organitzen: Agència de Salut Pública i Casal de Barri de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
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MÚSICA I MOVIMENT 
De 17 a 19 h 
Activitat del Casal de Gent Gran Platja d’Aro 
Inscripció prèvia: tel. 677 40 81 54, tel. 677 40 84 47 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “TALL PARCIAL DE L’L5 DURANT EL JULIOL I L’AGOST” 
18 h 
Sessió presencial 
Més informació: http://ow.ly/eFSI50JtyTi 
Sala de plens de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “CONEIX RADARS” 
18 h 
Acompanyem a persones majors de 65 anys per a pal·liar els efectes de la soledat no volguda 
Més informació: tel. 93 291 58 84, www.barcelona.cat/radars  
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
TALLER “CUINA ARMÈNIA” 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça't al centre. 
Viatjarem fins a Armènia i coneixerem els sabors de la seva cuina tradicional! Aprendrem a fer alguns dels 
seus plats i postres més representatius. 
A càrrec de l’ Ass. Cultural Hayordiner Catalunya 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 15 
 
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 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “STEAM JUGUEM A PROGRAMAR ROBOTS” 
Dues sessions els dimecres 15 i 22 de juny, de 17.30 a 19 h 
A través de diverses dinàmiques descobrirem què és la programació i aprendrem a programar un robot 
bee-bot. Ens divertirem construint un taulell gegant del joc de l’oca i, un cop fet, jugarem al nostre joc 
emprant els robots bee-bots com a fitxes del joc. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia a http://ow.ly/15Cu50Jtz6A 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
TALLER PUNTUAL: MUSICOTERÀPIA 
18 h 
A través del cos i diferents instruments de música ens deixarem portar per les emocions que ens fa sentir la 
música. 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
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FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 
18 h 
“Decorem el barri per la Festa Major”: decoració amb garlandes 
Diversos espais del barri 
 
ACTIVITAT FOTOGRÀFICA “SALUTACIONS_VIRTUALS” 
15, 22 o 29 de juny (a escollir), de 18 a 19.30 h 
Taller de composició d’imatges de bon dia i bona nit. Construirem, a partir de recursos digitals (apps, 
imatges d’estoc i altres eines), fotografies amb el mòbil per a enviar-les als nostres grups de WhatsApp, 
allunyant-nos del positivisme imposat per la productivitat constant que exigeix la societat capitalista. 
A càrrec de Pluja Àcida 
El taller es farà els tres dies i podeu venir el dia que us vagi millor, o tots els dies. 
Activitat vinculada a l’exposició “Bon dia / bona nit”, dins del programa “Temporals” 
Més informació i inscripció prèvia a http://ow.ly/uN4n50JtzsO 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
MINI FERIA SIN ABRIL 
18 h 
Sevillanes, flamenc i música per a tothom, amb la participació dels grups de sevillanes de Torre Llobeta 
dirigits per Estrella Aguilera. Una tarda per gaudir i ballar els ritmes del sud. 
Inscripció prèvia a http://ow.ly/WajY50JtzG5 
Organitza: Associació de Voluntaris de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dijous 16 
 
L’ORGULLOSA BARCELONA: TALLER “HISTÒRIES I CANÇONS: UNA MIRADA LGTBIQA+ A LA MÚSICA 
POPULAR” 
17 h 
En aquest taller treballarem la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través d’un recorregut per gèneres 
musicals i artistes que han marcat les nostres vides. Tot plegat, ens ajudarà a connectar amb artistes 
actuals que fan de la seva música un lloc més segur per a totes les persones. 
Taller per a gent gran, a càrrec de Julia Pardo i Xeito Fole 
Gratuït 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA PROMOSALUT “LA PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES AMB MENORS” 
17 h 
Pilar Polo és la formadora amb el recorregut més llarg de la Fundació Vicki Bernadet. S'ha especialitzat en 
la formació de professionals de l'àmbit dels serveis socials i en l'educació al voltant dels protocols 
d'actuació en casos d'haver-hi una sospita d'abús sexual infantil.  
A càrrec de Pilar Polo, de la Fundació Vicki Bernadet 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
 

http://ow.ly/uN4n50JtzsO
http://ow.ly/WajY50JtzG5
https://www.fbernadet.org/


FESTA FINAL DE CURS 
17.30 h 
Amb participació dels usuaris dels diferents tallers del Casal 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
TROBADA “S’ACABA EL CURS, PENSEM EL FUTUR” 
18 h 
Una tarda lúdica per tancar i avaluar el curs. 
Organitza: Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
MASTERCLASS “CIBERSEGURETAT I AUTDEFENSA DIGITAL” 
De 18 a 19.30 h 
La capacitació digital de les persones usuàries d'Internet és una prioritat a la societat digital on convivim. 
Tothom té una vida digital, però són poques les persones que planifiquen i realitzen accions 
d'autoprotecció. Al taller es justifica la necessitat de protegir-se i es proposen accions directes de millora. 
Més informació i inscripció prèvia a http://ow.ly/tEiZ50JtAjv  
Organitza: Cibernàrium 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 
18.30 h 
Berenar de gent gran, amb actuació a càrrec del Grup de teatre del Casal de Barri. 
Amb obsequi per les persones que fan 80 anys aquest 2022 (prèvia inscripció) 
Casal de Barri La Cosa Nostra (pati vermell), c. Beret, 83 
 
Exposicions 
 
“MIRA, FOTOGRAFÍA, EXPOSA!” 
Del 10 al 23 de juny. Inauguració el divendres 10 de juny, a les 17 h 
Projecte fotogràfic d’un grup de joves d’entre 15 i 19 anys que durant tres mesos han explorat els espais i 
les persones de la Zona Nord acompanyats de la fotògrafa Tanit Plana. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“22è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
De l’11 de juny al 16 de juliol. Inauguració i lliurament de premis el dissabte 11 de juny, a partir de les 18 h 
Can Verdaguer es torna a omplir de còmic! L’exposició mostra tots els treballs presentats en el 22è Concurs 
de còmic de Nou Barris. El dia de la inauguració i del lliurament de premis es dinamitzaran activitats al 
voltant del món del còmic. No t’ho perdis! 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EXPOSICIÓ DE TREBALLS REALITZATS DURANT EL CURS 
Fins al 13 de juny 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
“TALLER DE PINTURA CREATIVA” 
Fins al 25 de juny 
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 
 

http://ow.ly/tEiZ50JtAjv


“ALTRES ESCENARIS POSSIBLES, RECORREGUTS MUSICALS PELS BARRIS DE BARCELONA” 
Fins 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 
 
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 
 
“MOSTRA DELS TALLERS DE CÒMIC DE CAN VERDAGUER” 
Fins 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 
  
“ACTUEM CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC!” 
Fins 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 
 
“POLIESPORTIU VALLDAURA 1978-2022, 44 ANYS GESTIONANT ESPORT, FENT BARRI” 
Fins al 23 de juny 
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 
 
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 
 
 

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


“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  
 
“MOSTRA DEL TALLER DE DIBUIX I PINTURA INFANTIL I JUVENIL” 
Fins al 23 de juny 
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 
  
“DONES AL LÍMIT” 
Fins 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 
 
“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 
 
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

