
Activitats del 17 al 23 de juny 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE LA GUINEUETA 
Fins al 19 de juny 
Les degustacions de la Ruta de la Tapa i el 9Birras Fest son alguns dels plats forts de la festa. Tot el que 
passarà en aquests deu dies de festa ho trobareu en aquest enllaç. 
 
45a FESTA MAJOR DE LES ROQUETES 
Fins 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 
Fins al 19 de juny 
Les activitats principals van tenir lloc del 10 al 12 de juny, però fins al diumenge 19 hi hauran activitats 
esporàdiques per rematar la festa. Consulteu-les totes en aquest enllaç! 
 
FESTA MAJOR DEL TURÓ DE LA PEIRA 
Fins 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 CAN PEGUERA 
Fins al 23 de juny. Trobareu els actes distribuïts per dies, junt amb la resta d’activitats de l’agenda. 
 
Divendres 17 
 
CAMINADA HISTÒRICA: JARDINS DEL PALAUET ALBÉNITZ I JARDINS DE LARIBAL 
Matí 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CONTES A CAU D’ORELLA 
11 h 
Trobades mensuals amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels 
infants. Sessió dedicada als bolquers. 
Edat recomanada: de 6 mesos a 3 anys 
En col·laboració amb l’Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
NIT DE PISTES 
De 17 a 1 h 
Amb activitats lúdiques i torneigs esportius 
Organitza: Servei de Dinamització i Mediació 
Pistes Esportives Antoni Gelabert, Via Favència, 121 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/la-guineueta-de-festa-major_1183731
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/a-roquetes-festa-major_1182913
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/arriba-la-festa-major-de-ciutat-meridiana_1184061
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/la-festa-major-arriba-al-turo-de-la-peira_1182996


TORNEIG JUVENIL DE FUTBOL SALA 
De 17 a 22 h 
Per a joves de 15 a 30 anys. Equips de cinc membres. 
Hi haurà berenar per a tots els participants, i premi per a l’equip guanyador 
Inscripcions al tel. 631 62 77 54 
Organitza: Dinamització Joves Zona Nord 
Campillo de la Virgen 
 
EL CASAL ES MOSTRA 
Mostra de tallers, comissions i grups del Casal 

- 17 h Escape room, a càrrec de la comissió de Nit d'Ànimes (cal inscripció prèvia) 
- 17 h ProspeArte 
- 18 h Jocs infantils 
- 18.30 h Actuacions a càrrec dels tallers de cant i coral i Al compàs, el grup de playback i altres 

artistes 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 

- 17.30 h Tarda jove: Among Us en viu a Can Peguera (carrers Biure, Ribelles, Cabanelles i Cornudella)  
- 22 h Havaneres, amb l’actuació del grup Xarxa i rom cremat (pl. Josep Maria Jaén) 

Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra, Tronada, URC Pi i Molist, Penya Blaugrana Can 
Peguera, Trèvol Espai Familiar 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL “TROBEM-NOS”: DOCUMENTAL + CONCERT 
18 h 
Us oferim el documental “Kora, un poble que canta als seus avantpassats no morirà”, sobre els orígens 
d’aquest instrument africà a Guinea Bissau. La Judit Torrent ens farà una breu introducció per 
contextualitzar. Després hi haurà concert amb el músic griot Sam Sussoh tocant la kora, acompanyat de 
Musbaba Traoré a la carbassa i n’goni, per escoltar i veure en directe el que es coneix com l’arpa africana. 
A càrrec d’Àfrica es promociona 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/Xsxp50Jz0Gc 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CINEFÒRUM: “EL HOMBRE QUE SUSURRABA A LOS CABALLOS” 
18 h 
(Dir. Robert Redford, any 1998) 
Després d’un desgraciat accident, una nena i el seu cavall preferit queden afectats psicològicament. Per a 
intentar retornar-los la felicitat, la mare està disposada a deixar tot per a anar a la recerca d’un 
”xiuxiuejador de cavalls”, descobrint un món ple de vida i de noves sensacions que mai va poder imaginar.  
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 “THE CROONER”, AMB MARC ANGLARILL 
18.30 h 
Ens interpretarà cançons de Tom Jones, Elvis Presley, Frank Sinatra.... Un artista que connecta amb el seu 
públic. 
Amb la col·laboració d’Altima 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 

https://casalprospe.org/esdeveniments/escape-room-invasi%C3%B3-alien%C3%ADgena
https://casalprospe.org/tallers/cant-i-coral
https://casalprospe.org/tallers/al-comp%C3%A0s
http://ow.ly/Xsxp50Jz0Gc


MICROTEATRE: “LÍDER” I “MORTIMART” 
18.30 h 

- - “Líder”: ser un líder significa marcar un camí, decidir quina serà la velocitat en què transcorreran 
els fets. Però com en tot, també cal pagar un preu. Fins on estem disposats a pagar per ser un líder? 

- “MortiMart”: Martínez està convençut que ha descobert una nova corrent artística i creu que el 
món ha de saber-ho. Però primer ha de convèncer a la seva galerista en mig d’un seguit d’estranys 
fenòmens electromagnètics que condicionaran el resultat de la seva relació professional. 

Obres de microteatre de la mà de la companyia Tres Homes Grossos 
Entrada gratuïta 
Cal inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA “EL SEGLE XX, DES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL FINS AL 
PRESENT” 
19 h 
El resultat de la Segona Guerra Mundial és un revifament del moviment feminista i de la reivindicació de la 
presència de les dones en tots els àmbits de la vida social i política. Des de fora del moviment feminista, 
trobem autores tan interessants com Ayn Rand. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia  
Més informació i reserves: http://ow.ly/zmyN50Jz13M 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 18 
 
OBRIM CARRERS 
De 10 a 21 h 
Tall de la circulació de vehicles, amb l’objectiu d’oferir nous espais de passeig i lleure per la ciutadania, i 
reforçar i ampliar l’activitat en els eixos comercials. 
Més informació: http://ow.ly/klQY50Jz1a1 
Pg. Fabra i Puig, entre la pl. Virrei Amat i l’av. Meridiana 
 
CUIDEM BARCELONA: RECOLLIDA DE RESIDUS EN ZONES PERIURBANES 
De 10 a 12 h 
Veurem l'impacte de residus en un entorn periurbà i farem una recollida d'aquests per millorar la zona i 
disminuir aquest impacte.  
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 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 
11 h 
Matí familiar de Festa Major, amb masterclass de zumba i jocs gegants per a tota la família 
Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra, Tronada, URC Pi i Molist, Penya Blaugrana Can 
Peguera, Trèvol Espai Familiar 
Pl. Josep Maria Jaén 
 
ORGULL DE CLASSE 

- D’11 a 14 h Matinal infantil amb contacontes, taula rodona i mercadet 
- De 14.30 a 17 h Dinar popular i concurs de bollos (micro obert de 16 a 17 h) 
- De 17 a 2 h Actuacions: Míriam Sant Joan, Konkordia, Idadeoia, Faggot Hunters, Ketekalles, Meneo 

Disidente, Charls i PD Perras 
Organitza: Nou Barris LGTBI 
Parc de Josep Maria Serra i Martí 

http://ow.ly/zmyN50Jz13M
http://ow.ly/klQY50Jz1a1
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


L’ORGULLOSA BARCELONA: SO HORNY! MICROFESTIVAL D’ART I CULTURA ERÒTICA, LGTBIQ+ I KINK 
D’11 a 14 h i de 16.30 a 21 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre 
So Horny és un microfestival d’un dia dedicat a la divulgació de l’erotisme, l’educació sexual i la 
diversitat. El seu objectiu és mostrar de manera propera, integradora i divertida la realitat i la diversitat 
sexual, així com reivindicar la necessitat d’espais de diàleg, formació i expressió sexual.  
A càrrec de Col·lectiu Sextories 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
URBAN SKETCHING: “DIBUIXANT PER HORTA III” 
11 h 
Escola Arc Iris, antiga escola sanatori en un entorn natural 
Es recomana portar cadireta plegable. 
A càrrec de Raúl Cuenca 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
JORNADES D’EMPRENEDORIA 

- D’11 a 13 h Taller d’autoconsciència 
- De 13.30 a 14.30 h Esmorzar en confiança 
- De 15 a 17 h Taller de desenvolupament personal  

Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Organitza: Asociación Unión 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
VISITA GUIADA “LES CASES DE L’AIGUA DE LA TRINITAT” 
11.30 h 
Visita guiada per aquests equipaments de referència al barri. Espais emblemàtics a la ciutat pel seu interès 
històric, arquitectònic i com instal·lació que va abastir d’aigua a la ciutat fins el 1989. 
A càrrec de Manel Martín 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova 
Punt de trobada: Casa de l’Aigua de Trinitat Vella, ctra. De Ribes, 103-111 
 
CICLE SOMRIURE: MOSTRA D’IMPRO I COMÈDIA 
12 h 
Mostra de l’alumnat del taller de comèdia i improvisació, dirigit per Ionai Ramírez 
Reserva prèvia a http://ow.ly/Z3KX50Jz1v2 o trucant al 93 358 56 14. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
VERMUT MUSICAL 
13 h 
Per compartir una estona agradable, amb música en viu, poesia... vermut i unes olives!  
Anima’t a participar-hi o simplement vine a descobrir nous talents! 
Bar del Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
BALLS GENT GRAN TORRE BARÓ 
17 h 
Balls per a la gent gran amb música en directe 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
 

mailto:cbtrinitatnova@bcn.cat
mailto:casadelaiguadt8@gmail.com
http://ow.ly/Z3KX50Jz1v2


COL·LOQUI – TERTÚLIA CULTURAL 
17.30 h 
Es presentaran diferents i variats temes a debatre que comprenen art, societat, cultura, ciència, política, 
etc. Totes les persones que vingueu podreu aportar les vostres opinions i participar en les de les altres. No 
us ho podeu perdre! 
A càrrec de La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EN FAMÍLIA: “LLENGUA DE SIGNES EN FAMÍLIA”  
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
La comunicació amb els més petits i les més petites és molt important! En aquesta sessió, aprendrem com 
utilitzar la llengua de signes a casa. Aprendrem a signar paraules bàsiques i quotidianes del dia a dia, i 
també de divertides, originals i pròpies de les que feu servir habitualment. 
A càrrec d’Andrea Montero 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys acompanyats d’una persona adulta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
DISSABTES FAMILIARS: “L’ANEGUETA GORDA” 
18 h 
Aquesta versió lliure del conte tradicional “L’aneguet lleig” parla sobre una ànega, la Fina, que vol ser 
ballarina, però que no segueix els cànons de bellesa imposats per la societat.  
A càrrec de Mitja i Mitjoneta 
Infants a partir de 4 anys 
Més informació i reserves: http://ow.ly/iPOR50Jz2c0 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 19 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 

- 12 h Botifarrada popular (pl. Josep Maria Jaén) 
- 18 h Actuació de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris (pl. Dàrnius) 

Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra, Tronada, URC Pi i Molist, Penya Blaugrana Can 
Peguera, Trèvol Espai Familiar 
 
CONCERT “TRIBUT A GATO PÉREZ” 
12 h 
A càrrec del grup “El mismo de antes” 
Hi haurà servei de bar i aire condicionat. 
No cal inscripció prèvia. Més informació al tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
Dilluns 20 
 
L’ORGULLOSA BARCELONA: “AMOR FOU” 
18 h 
“Diuen que un dia els sentiments van jugar a fet i amagar. La bogeria els havia de trobar a tots. I així va ser. 
Però quan va buscar l’amor, que s’havia amagat en un roser, sense voler va fer que aquest es clavés les 
espines als ulls. Per això l’amor és cec i la bogeria l’acompanya. Històries d’amor absurd, ridícul, cec… I, per 
descomptat, boig.” 
A càrrec d’Inés MacPherson 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 

http://ow.ly/iPOR50Jz2c0


FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 
18 h  
“Danses del món”, amb actuacions a càrrec del Cos de dansa de Pi i Molist, Grup de Ball en línia i sevillanes 
del Casal, l’Acadèmia a Tot Compàs i Grup Zumba amb la Mariela 
Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra, Tronada, URC Pi i Molist, Penya Blaugrana Can 
Peguera, Trèvol Espai Familiar 
Pl. Josep Maria Jaén 
 
EL CASAL ES MOSTRA 
18 h 
Mostra del taller de teatre infantil 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
CLOENDA DEL CURS 2021-2022 
18 h 
Exhibicions i actuacions dels tallers i grups del casal. 
Finalitzarem l’acte amb la companyia de teatre Impro Show Barcelona 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
Dimarts 21 
 
MÚSICA AL CARRER  
Celebrem el dia de la música amb el concert de “Easy Living Jazz Band” 

- 11 h a la pl. Eucaliptus 
- 12 h a la pl. Roja  

Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
 
PASSEJADA PER COLLSEROLA 
17 h 
Descobrim els regals que ens brinda la naturalesa, connectant amb les olors i colors de la nostra 
proximitat. Passeig circular i guiat. 
A càrrec de la Casa de l’Aigua 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ACTE CLOENDA FINAL DE CURS 2021-2022 
17 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 

- 18 h Festa de l’escuma (pl. Dàrnius) 
- 18 h Jocs de taula per a la gent gran (Casal de Barri La Cosa Nostra) 

Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra, Tronada, URC Pi i Molist, Penya Blaugrana Can 
Peguera, Trèvol Espai Familiar 
 
DIA DE LA MÚSICA: CONCERT “VOZES” 
18 h 
Concert a càrrec de les orquestres Corelli, Beethoven i Iniciación del projecte VOZES 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 

mailto:cbtrinitatnova@bcn.cat


DIA DE LA MÚSICA: CONCERT “MAR I MÉS” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça't al centre. 
El projecte Mir i Rui neix de les aportacions de dues persones de diferents orígens que des de fa més de 
tres anys naveguen entre diverses influències musicals. És una idea ubicada a Barcelona que proposa un so 
propi amb composicions majoritàriament originals i amb arrels del jazz, blues, morna... 
A càrrec de Mir & Rui 
Jardí del Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 22 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA 

- 16 h Torneig de voleibol jove (pista de futbol Pi i Molist) 
- 17 h Sessió de pilates i berenar solidari a càrrec d’URC Pi i Molist (pati vermell del Casal de Barri La 

Cosa Nostra) 
- 22 h Cinema a la fresca, amb la pel·lícula “La niñera màgica” (pati vermell del Casal de Barri La Cosa 

Nostra) 
Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra, Tronada, URC Pi i Molist, Penya Blaugrana Can 
Peguera, Trèvol Espai Familiar 
 
L’ORGULLOSA BARCELONA - SAC DE RONDALLES: “JO VULL SER JO!” 
17.30 h 
Els i les protagonistes d'aquestes històries no volen que ningú els digui si han de ser nens o nenes, a què 
han de jugar i a qui han d'estimar. 
A càrrec de Núria Alonso, Suc de Contes 
A partir dels 4 anys 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
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 
 
ACTE CLOENDA CURS 2021-2022 
18 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
CONCERT AMB MARC ANGLARILL, “THE CROONER” 
18 h 
Espectacle en el qual s’interpreten cançons dels més grans Crooners de la història, com ara Tom Jones, 
Elvis Presley, Sinatra... adaptat per a tots els públics i edats. Un artista que connecta amb el seu públic. 
Amb la col·laboració d’Altima 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 

http://ow.ly/uN4n50JtzsO


CONCERT “OJALÀ ESTË MI BICI”: KLS + COURE 
18.30 h 
Tornen els concerts d’Ojalà estë mi Bici. Contratemps, distorsions i proximitat. En aquesta ocasió amb:  

- KLS: banda de Benicarló que defineix el seu estil com "ruidera", en una lluita amb els instruments 
de la qual emana un soroll musical. És fàcil fer el que tots fan, és difícil diferenciar-te i aconseguir 
que una fan d'Eurovisió visqui la teva música. Punt per a KLS 

- Coure: banda que va crear, enregistrar, mesclar i produir el seu primer EP l'any 2019. Si bé part de 
les seves influències són el rock dels anys 90, l’stoner i el doom metal, Coure incorpora instruments 
de vent, metall i efectes electrònics 

Preu: 6 euros 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dijous 23 
 
REVETLLA DE SANT JOAN A LA GUINEUETA 
De 19 a 1 h 
Amb sopar veïnal de carmanyola i concerts 
Organitzen: Ateneu Popular Guineueta i altres entitats del barri 
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
REVETLLA DE SANT JOAN A PORTA 
A partir de les 20 h 
Amb sopar de germanor, concert de revetlla i sorteig de panera amb productes del comerç del barri 
Reserves: 2 €. Inscripcions a l’Ateneu la Bòbila 
Organitza: Comissió de Festes de Porta 
Pl. Sóller 
 
FESTA MAJOR DE CAN PEGUERA: REVETLLA DE SANT JOAN 
21 h 
Amb sopar de germanor i posterior actuació d’orquestra 
Organitzen: AVV Can Peguera, Casal de Barri La Cosa Nostra, Tronada, URC Pi i Molist, Penya Blaugrana Can 
Peguera, Trèvol Espai Familiar 
Pista de futbol Pi i Molist 
 
Exposicions 
 
“DONAMUJERWOMAN” 
Del 17 de juny al 29 de juliol. Inauguració el divendres 17 de juny, a les 20 h 
En aquesta exposició, els artistes realitzen a través del collage digital un recorregut transversal per 
l’existència de 30 feminitats negres des del s. XVIII fins a l’actualitat. Aquesta mostra uneix el feminisme, 
l’antiracisme i la memòria històrica LGTBIQ. Tres lluites que conflueixen per primera vegada. 
A càrrec de Montserrat Anguiano i Rubén Antón 
Més informació: https://cutt.ly/2H9mqsy  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274  
 
“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 
 

https://cutt.ly/2H9mqsy


“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 
 
“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 
 
“MIRA, FOTOGRAFÍA, EXPOSA!” 
Fins al 23 de juny 
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 
 
“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 
  
“ALTRES ESCENARIS POSSIBLES, RECORREGUTS MUSICALS PELS BARRIS DE BARCELONA” 
Fins al 9 de juliol 
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 
 
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


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 
 
“22è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
Fins al 16 de juliol 
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 
 
“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 
 
“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 
  
“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 
 
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 

http://ow.ly/AFZE50JiKM3


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 

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

