
Activitats del 24 al 30 de juny 
NOU BARRIS
 
Dissabte 25 
 
TALLER FAMILIAR “EL MÓN DELS RATPENATS” 
De 10 a 12 h 
A través d’un itinerari i un taller descobrirem la importància d’aquest animal per a l’equilibri dels 
ecosistemes, i crearem caixes-refugi amb materials reciclats que ens podrem endur a casa. 
Per a infants de 12 a 15 anys 
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 
 
Dilluns 27 
 
CINEMA SOLIDARI 
16.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “IL·LUMINA’T AMB L’STEAM” 
Dues sessions els dilluns 27 de juny i 4 de juliol, de 17.30 a 19 h 
Entendrem com funcionen els circuits elèctrics i els seus elements principals. Crearem una làmpada amb 
materials senzills, posant en pràctica el que hem après sobre els circuits, la decoraran i se la podran 
emportar a casa. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/wKUc50JFwaL 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
PRESENTACIÓ DELS MATERIALS EDUCATIUS SOBRE LA MEMÒRIA DE LES LLUITES PER L’HABITATGE A 
NOU BARRIS 
18 h 
Presentació de materials pedagògics per a centres educatius per treballar la memòria de Nou Barris, amb 
temàtiques com les masies, els polígons d’habitatge o l’autoconstrucció.  
Amb aquests materials es vol facilitar la transmissió intergeneracional de les memòries de les lluites per 
l’habitatge, la construcció dels barris i les tipologies d’habitatge tradicionals. 
Activitat dins el programa “Memòria de les Lluites per l’Habitatge a Barcelona”: http://ow.ly/IPJG50JFwnr 
Organitzen: Regidoria de Memòria Democràtica, Taula de Memòria de Nou Barris 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris (Espai Via Favència), Via Favència, 288-A 
 
Dimarts 28 
 
SORTIDA GUIADA “EL REC COMTAL” 
De 9.30 a 13.30 h 
Itinerari guiat des de Montcada a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova. El Rec Comtal, la sèquia mil·lenària i 
els darrers horts de Barcelona, en un itinerari de 4,5 quilòmetres. 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova 
Punt de sortida: ADIF Rodalies, estació de Montcada – Bifurcació (R3 – R4 – R7) 
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TALLER “CUINA FRESCA D’ESTIU” 
17 h 
Plats pràctics, saborosos i nutritius per menjar a l’estiu. 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net, Whatsapp al 608 406 528 
Organitzen: Creu Roja i Casal de Barri de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
TORNEIG DE TENNIS TAULA 
17 h 
Per a infants i joves de 12 a 30 anys 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, Whatsapp al 608 406 528 
Organitzen: Casal de Joves de la Zona Nord i Casal de Barri Vallbona 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “NOVA ÀREA VERDA D’ESTACIONAMENT A VERDUN” 
18 h 
Trobada en format presencial. Més informació a http://ow.ly/1FCK50JFwVG 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: “MIL INCENDIS” 
18.30 h 
Director: Saeed Taji Farouky. Durada: 90 minuts 
Un emotiu retrat d’una família de Myanmar (Birmània) que extreu petroli manualment per sobreviure. En 
un entorn rural marcat pel foc, els forats al subsòl i el ritme mecànic d’una indústria petroliera artesanal, 
Thein Shwe i Htwe Tin entreguen cos i ànima per obtenir un barril de petroli al dia. 
Més informació: http://ow.ly/nmjp50JFx92 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
RECITAL POÈTIC “BOLLOS, PLUMAS Y POEMAS” 
En el dia per l’alliberament LGTBIQ+, visibilitzem la realitat d’aquest col·lectiu a través de la cultura i l’art. 

- 18.30 h Recital poètic amb Quinny Martínez i Bruno Cimiano, entre altres 
- 19.30 h Actuació musical de Laura Valls Trio 

Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia: http://ow.ly/SOYH50JFxf8 
Organitza: Ass. 17 de maig 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
50 ANYS DE LA FAVB: DIÀLEG AMB ANDRÉS NAYA 
19 h 
L'activista veïnal Andrés Naya conversa amb el periodista i historiador Marc Andreu 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Organitza: FAVB  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dimecres 29 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
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CINECLUB VERDUM: DOCUMENTAL “LA OLA VERDE” 
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. 
“La ola verde” (dirigida per Juan Diego Solanas, 2019): cada dia mor una dona a l'Argentina a causa dels 
avortaments clandestins. El 2018, un projecte de llei d'avortament legal va dividir el país. El documental 
reflecteix la batalla decisiva, amb testimonis de víctimes i dones que van liderar aquesta lluita. 
Entrada gratuïta 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “EL MISTERI DELS COLORS” 
Dues sessions els dimecres 29 de juny i 6 de juliol, 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/c9qs50JFxUr 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “FRANCESC TOSQUELLES: COM UNA MÀQUINA DE COSIR EN UN 
CAMP DE BLAT” 
17.45 h 
L’exposició proposa un recorregut per les pràctiques d’avantguarda que el psiquiatre Francesc Tosquelles 
va portar a terme en el camp terapèutic, polític i cultural. Avui és una inspiració per pensar les polítiques 
de salut mental en moments de crisi extrema. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca. Places limitades 
Organitza: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta 
Punt de trobada: CCCB, c. Montalegre, 5 
 
JAM SESSION DE JOCS DE TAULA 
18 h 
Taller de creació de jocs de taula 
A càrrec de Kaburi, Guerra de Mitos i Games4Gamers 
Per a joves a partir de 14 anys. No es requereixen coneixements previs 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “NOVA ÀREA VERDA D’ESTACIONAMENT A CANYELLES” 
19 h 
Trobada en format presencial. Més informació a http://ow.ly/AybN50JFy3T 
AVV Canyelles, c. Federico García Lorca, 27 
 
Dijous 30 
 
PASSEJADA 
9 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4, i Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1 
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XERRADA ONLINE ESPAIS DE SUPORT MÉMORA 
De 17 a 18 h 
“La discriminació per raó d’edat i la protecció legal de les persones grans”, amb Jordi Muñoz, advocat. 
Podreu seguir la xerrada en directe al canal de YouTube http://ow.ly/ne7E50EtX5m. Posteriorment també 
la podreu seguir a la llista d’Aules Mémora del mateix canal de Youtube. 
Organitza: Espai de Suport Nou Barris – Horta 
 
TALLER “MECÀNICA BÀSICA DE BICICLETES” 
17.30 h 
Posada a punt i mecànica bàsica d’una bicicleta per a realitzar una ruta. 
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 
 
TROBADA “EL BARRI ENS CUIDA” 
18 h 
Sessió de retorn de propostes per millorar el teu barri i fer-lo més cuidador. 
Més informació: vv_vilapicina@bcn.cat, tel. 678 880 937 
Organitza: VilaVeïna 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CICLE “VIATGES, MUNTANYA I NATURA”: XERRADA “TRESCANT PER LA NOSTRA HISTÒRIA MÉS RECENT: 
ELS EXILIS DEL 1935 AL 1946” 
18.30 h 
Els anys 30 i 40 del segle passat van ser molt convulsos: revolucions, una guerra civil i la 2a Guerra Mundial. 
Tot això va provocar una gran quantitat de desplaçaments de població, repressió i exili. A finals dels anys 
90 del segle passat i amb la creació del Memorial Democràtic es van recuperar, documentar i restaurar 
molts d’aquests camins de l’exili, que avui podem seguir tot recordant la nostra història més recent.  
A càrrec d’Oriol Massó, biòleg, llibreter i muntanyenc. Amb la col·laboració de Llibreria Horitzons 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONCERT D’ESTIU 
19 h 
Amb les corals Cantem i Veus de la Sagrera. Convidada: Coral Kalyna (Ucraïna). Dirigeix: Luz Marina Díaz  
També hi haurà la presentació de la revista LA VEU, edició 78  
Exterior del Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA “LES GRANS OBRES DE LA MÚSICA CLÀSSICA GUIADES I COMENTADES VI” 
19 h 
Comentarem Rapsòdia hongaresa, de Franz Liszt; Can Can i Barcarolle, d’Offenbach, i Cavalleria 
lleugera (obertura), de Franz von Suppé. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Cal inscripció prèvia: http://ow.ly/rF3Q50JFyky 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PANTALLA BARCELONA - CINEMA A LA FRESCA: “SIS DIES CORRENTS” 
22 h 
(Directora: Neus Ballús. Any 2021. 85 minuts) A fi de superar la setmana de prova en una empresa, un jove 
lampista marroquí ha de bregar amb les excentricitats de clients i companys de feina per igual. 
Apta per a tots els públics 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Eucaliptus 
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Exposicions 
 
“UCRAÏNA: NOU ESCENARI, MATEIXOS REPTES. DESPLAÇAMENTS FORÇATS I ACOLLIDA AL SEGLE XXI” 
Del 28 de juny al 9 de juliol 
Exposició amb fotografies de Raül Clemente Molina.  
Editada per la Fundació Solidaritat UB, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.  
Més informació: http://www.solidaritat.ub.edu/ucraina/exposicio/ 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“REFUGI 758” 
Del 30 de juny al 26 de juliol. Inauguració: dijous 30 de juny, a les 19 h, a càrrec de Jordi Ardiaca, arqueòleg 
responsable de l'excavació del refugi, i Xavier Maese, arqueòleg del Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
Mostra sobre el refugi antiaeri núm. 758 del carrer de la Florida, al districte de Nou Barris. 
Organitza: comissió de memòria i patrimoni del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
“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 
 
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 
 
“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 
  
“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 
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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 
 
“DONAMUJERWOMAN” 
Fins al 29 de juliol 
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  
 
“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. 
Fins al 26 de juny: 

- 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 

 
Des del 27 de juny fins al 31 d’agost: 

-  Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): tots els dies, de 17 a 20 h 
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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 
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