
Activitats de l’1 al 7 de juliol 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE TORRE BARÓ 
Del 30 de juny al 3 de juliol 
Després de la nit de cinema a la fresca inaugural, us hi esperen activitats infantils, un ball per a la gent 
gran, diversos àpats populars, tornejos esportius, una batucada, un parell de festes de l’escuma i concerts i 
sessions per a les nits de divendres i dissabte. Podeu consultar el programa d’actes en aquest enllaç. 
 
Divendres 1 
 
SUMMER PARTY 
De 17.30 a 20 h 
Mostra dels grups de dansa vinculats a Les Basses, i molt bona música de la mà de DJ Pacotill 
Hi haurà pica-pica i begudes 
Terrassa de l’Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CICLE “KILÒMETRE 0”: ESPECTACLE DE CIRC “EL RESTAURANT” 
19 h 
Un dia qualsevol, en un restaurant qualsevol, comença una nova jornada laboral. La rutina i l'avorriment de 
la feina portaran l'encarregat del local a jugar i manipular els estris del restaurant com si fos un autèntic 
artista de circ: safates, ganivets, draps o inclòs la vaixella seran les eines d’aquest artista eventual. 
A càrrec de Sr. Fynyto 
Espectacle per a tots els públics 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
MICROTEATRE 
19 h 
Representació de tres obres de microteatre per a tota la família 
A càrrec de la cia. Peixos Peixeres 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 19 h Cercavila inaugural (inici a la pl. del Cendrer) 
- 20 h Inauguració “Operación Solete” (pl. Roquetes) 

 
ESPECTACLE DE CIRC “INTARSI” 
20 h 
Última funció d’un espectacle amb nombrosos premis, entre ells, el Premi Ciutat de Barcelona 2011 en la 
categoria de circ. Unes estructures, un trampolí, una bàscula i quatre homes… Un espectacle poderós, 
poètic i divertit, que desperta un veritable afecte per aquesta estranya bestia que és l’ésser humà. 
A càrrec de la cia. Eia 
Preu: 10 euros 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/intarsi-1654250966  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/aquest-cap-de-setmana-festa-major-de-torre-baro_1190844
https://ateneu9b.net/programacions/intarsi-1654250966


SCENIC ARTS: “MONÒLEGS EN FEMENÍ” 
21 h 
Podrem veure còmiques noves i emergents que ens explicaran la seva particular visió del món. Recomanat 
per a persones sense complexos, capaces d’escoltar veritats divertides fora de convencionalismes. 
A càrrec de Marta Moon, Satori Velz, Camila Dever, Nessa Molina i Laura Bernis 
Amb la col·laboració de l'Associació Cultural Lavidurria 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
FESTA DE MIG ANY 
22 h 
Se t’acudeix una millor forma d’estrenar la sorra del Prospe Beach? Vine a la festa que han organitzat 
les Bizaplayers per celebrar el Mig Any. 
Amb les actuacions de PD Flamenkawers i PD Anormanas 
Organitza: Casal de Barri Prosperitat 
Pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 2 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- Al matí: sortida familiar al Tibidabo (inscripció prèvia al Ton i Guida) 
- 22 h Got Talent (amfiteatre de Roquetes) 

 
TALLER FAMILIAR “CAMINS DE PAPALLONES” 
De 10 a 12 h 
Farem un itinerari molt especial pels voltants del Castell i haurem d’anar amb els ulls ben oberts per trobar 
i conèixer alguns del habitants més característics del Parc Natural de Collserola: papallones, altres insectes, 
plantes, etc. A més, es farà un taller per explicar les 4 espècies més conegudes de papallones. 
Per a famílies amb infants de 3 a 6 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
FINAL DE CURS 2022 DEL CASAL DE BARRI TRINITAT NOVA 
De 17.30 a 00 h 
Amb música (grup de guitarres, gòspel, rap...); tastets de tallers (ioga, zumdance, pilates); presentació del 
llibre “Érem, som i serem”, d’El Vici Solitari; grups residents (Racó Verd, Grup de Teixits, Cocinillas...); 
espais de convivència; i presentació del projecte de pressupostos participatius “Aula d’Informàtica Trinitat 
Nova, promogut per Taula Oberta. 
I a la nit, Nova Fest amb les actuacions de StraperloBand (pop/rock, 21.30 h) i Los Eléctricos (rock, 23 h) 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
L’ESTIU, AL PATI! – CIRC: ESPECTACLE “ARA” 
19.30 h  
Espectacle a partir de la investigació individual dels alumnes de 4rt curs. És una proposta d’intervencions 
curtes que inclou acrodansa, roda cyr, trapezi, equilibris acrobàtics, pal xinès i corda llisa.  
A càrrec de l’alumnat del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel 
Recomanat per a majors de 6 anys 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Obertura de portes 30 minuts abans 
Més informació: barcelona.cat/noubarris/estiualpati  
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 

https://www.instagram.com/flamenkawers/
https://www.instagram.com/anormanas_/
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati


RUTA CLÀSSICA D’ESTIU PER COLLSEROLA 
De 21 a 1.30 h 
Recorregut de 9 quilòmetres. 
Cal portar: sopar, armilla reflectant, llanterna, calçat còmode i apropiat, roba d’abric per si refresca i aigua. 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Sortida: davant del Mercat de Montserrat, Via Favència, 247 
 
SUMMER TEKNO 
22 h 
Festa de música electrònica amb temàtica estiuenca a la sala de concerts.  
Amb les actuacions d’Amygdala, Rusotek i Kurayami. 
Entrada gratuïta. Aforament limitat 
Kasal de Joves Porta (La Bòbila), c. Estudiant, 1 
 
Diumenge 3 
 
L’ESTIU, AL PATI! – ESPECTACLE DE MÀGIA AMB ISAAC JURADO 
19.30 h  
Espectacle de màgia participativa i humor. Isaac Jurado és un il·lusionista que viu per la màgia des del 
2002. Ha creat espectacles, ha fet màgia a través de la ràdio amb Especialistas Secundarios i també a la 
televisió, al programa “Connexió Barcelona” (betevé) i a la sèrie de Berto Romero “Mira lo que has hecho”. 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Obertura de portes 30 minuts abans 
Més informació: barcelona.cat/noubarris/estiualpati  
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dilluns 4 
 
XERRADA – TALLER “LA RECEPTA QUE CANVIA EL MÓN” 
11.30 h 
Conscienciem-nos de com comprem i la seva importància ambiental. 
A càrrec del departament d’Educació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
BALL 
De 16.30 a 19 h 
Activitat de pagament. Reserva i pagament anticipat fins a l’1 de juliol 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
VIU L’ESTIU AL BARRI: LLIBRES I CONTES 
17.30 h 
Juguem i expliquem contes 
Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
Pl. Verda de Ciutat Meridiana 
 
CINEMA D’ESTIU 
17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati


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, havien emergit uns nous regnes que dominarien l’antic imperi. Aquest poder es basà en 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 reserva prèvia: http://ow.ly/V49r50JLBsh 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 19 h Berenar de contes: veïns i veïnes en una sessió de contes de diferents llocs del món per a 
pensar, somiar i viatjar plegats. Dinamitzen: Helena Cuesta i Rosa Pinyol (pl. Trobada)   

- 22 h Caminades nocturnes (inici a la pl. Roquetes) 
 
Dimarts 5 
 
VIU L’ESTIU AL BARRI 

- De 10 a 11 h i d’11.30 a 12.30 h Activitats a l’Espai Infantil de la Biblioteca Zona Nord: jocs teatrals, 
titelles, contes i històries meravelloses 

- D’11 a 13 h Espai jove artístic al Centre Cívic Zona nord i l’Institut Picasso (els espais de cada sessió 
es comuniquen amb la confirmació de la inscripció). Edat: +12 anys 

- 17.30 h Jocs d’aigua i experimentació: piscines i mini-móns (pl. Verda de Ciutat Meridiana) 
- De 18.30 a 20.30 h Dinamització de les places a la Zona Nord (pl. Primer de Maig) 

Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
 
TALLER D’ESTIU “LA CIÈNCIA A LES TEVES MANS” 
De 17 a 19 h 
Taller creatiu on s’experimentarà amb la ciència, de forma lúdica i creativa. 
Per a infants de 7 a 12 anys, acompanyats d’un adult 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 269 51 56, afabciutatmeridiana@bcn.cat, 
https://bit.ly/Inscripció_CiènciaLesTevesMans   
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: “JUGUEM A ESCACS” 
Els dimarts 5, 12 i 19 de juliol, a les 17.30 h 
Partides d'escacs per a nens i nenes. 
A càrrec del Grup Escacs Casal de Gent Gran Vilapicina 
Activitat per a infants a partir de 7 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
JUGUEM AMB LA MEMÒRIA: RUMMIKUB 
De 17.30 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 

http://ow.ly/V49r50JLBsh
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CINECLUB VERDUM: GRAN CINEMA 
17.30 h 
Veïns i veïnes escolliran les quatre pel·lícules que passarem a la nostra sala polivalent. 
Juliol és un gran mes per a veure Gran Cinema! No us ho perdeu! 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
PATI PETIT: ANIMACIÓ INFANTIL “MÚSICA PINTADA” 
18 h 
Taller infantil. Els colors i les cançons s’ajunten per fer-nos passar una estona molt divertida 
A càrrec de l’equip de dinamització del centre 
Infants a partir de 4 anys 
Inscripció prèvia: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/5515/pati-petit-juliol-2022  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
100% ESTIU ADOLESCENT: TALLER “PARKOUR A LA ZONA NORD” 
18 h 
Apropa’t a Can Cuiàs i descobreix l’essència del parkour. Aprendrem a practicar-lo i la seva història. 
Inscripcions: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/635424  
Organitza: PIJ Nou Barris 
Can Cuiàs 
 
VERDUM A LA FRESCA: BINGO MUSICAL 
19 h 
Organitza: Comissió de Festes Verdum 
Pl. Verdum 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 19 h Tallers familiar de punts de llibre (pl. Trobada) 
- 20 h Contacontes i titelles amb l’espectacle “Rara”, de Lídia Clua (pl. Trobada) 

 
PANTALLA BARCELONA A LA FRESCA: “MEDITERRÁNEO” 
22 h 
Any: 2021. Durada: 112’. Direcció: Marcel Barrena. Intèrprets: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna 
Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan 
Basada en fets reals. Dos socorristes van emprendre un viatge cap a Lesbos (Grècia) que ha salvat milers de 
vides al mar. Un viatge que els fa conèixer la realitat diària de moltes persones. Una història que ha de ser 
explicada i que és l’inici de l’ONG Open Arms, que avui ja ha salvat més de seixanta mil persones al mar. 
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/E92H50JLCXj 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté, Barcelona Cultura 
Pl. Can Basté 
 
Dimecres 6 
 
VISITA GUIADA “LA HISTÒRIA DE LA MASIA DE CAN VERDAGUER” 
12.30 h 
Sabies que Can Verdaguer va ser l’última masia en funcionament de Barcelona? I que en els jardins es 
troba la palmera més alta de la península ibèrica? Saps què es feia a Can Verdaguer abans de ser un centre 
cívic? Si vols saber això, i molt més, vine i coneix els secrets de Can Verdaguer! 
A càrrec d’Elsa Ramos, informadora del CC Can Verdaguer 
Més informació i reserves: http://ow.ly/wOTb50JLEz6 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/5515/pati-petit-juliol-2022
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/635424
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VIU L’ESTIU AL BARRI 
- 17.30 h Música i cançons: descoberta de la música, cançons i instruments musicals. Col·labora: 

Educarts (pl. Verda de Ciutat Meridiana) 
- De 18.30 a 20.30 h Dinamització de les places a la Zona Nord (pl. Primer de Maig) 

Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: TALLER DE MOSAIC ROMÀ 
17.30 h 
A càrrec d'Anna Ribot, de Kalathos 
Activitat per a infants a partir de 6 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CINEMA D’ESTIU 
17.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
ACTIVITAT FOTOGRÀFICA “SALUTACIONS_VIRTUALS”  
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 
Activitat vinculada a l’exposició “Bon dia / bona nit”, dins del programa “Temporals” 
Més informació i inscripció prèvia a http://ow.ly/JWu350JLFfB 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
JAM SESSION DE JOCS DE TAULA 
18 h 
Taller de creació de jocs de taula. No es requereixen coneixements previs 
A càrrec de Kaburi, Guerra de Mitos i Games4Gamers 
Per a joves a partir de 14 anys 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
PATI PETIT: ESPECTACLE DE CLOWN I MÀGIA CÒMICA “AAKARSHAK (ENCANTADOR)” 
18 h 
Benvinguts a les mil i una pallassades encantades. Un viatge al mite dels encanteris. Realitat o fantasia? Tot 
és possible en l’impossible món de l’Aakarshak: surar sobre globus, levitar sobre ous, trepitjar claus, 
escapismes impossibles, encantaments musicals i molt més. 
A càrrec de Pablo Superstar 
Infants a partir de 4 anys 
Inscripció prèvia: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/5515/pati-petit-juliol-2022  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
VERDUM A LA FRESCA: TALLER FAMILIAR “QUÈ PINTA LA POESIA?” 
18 h 
Proposta de creació d’un mural al ritme de la poesia i la música del nostre fons. No us ho perdeu famílies! 
A càrrec del personal de la biblioteca 
Per a infants a partir de 4 anys 
Organitza: Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Comissió de Festes Verdum 
Pl. Charlot 

http://ow.ly/JWu350JLFfB
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/5515/pati-petit-juliol-2022


OPERACIÓN SOLETE 
- 22 h Caminades nocturnes (inici a la pl. Roquetes) 
- 22 h Petanca (pl. Salvador Puig Antich) 

 
Dijous 7 
 
VIU L’ESTIU AL BARRI 

- De 10 a 11 h i d’11.30 a 12.30 h Activitats a l’Espai Infantil de la Biblioteca Zona Nord: jocs teatrals, 
titelles, contes i històries meravelloses 

- D’11 a 13 h Espai jove artístic al Centre Cívic Zona nord i l’Institut Picasso (els espais de cada sessió 
es comuniquen amb la confirmació de la inscripció). Edat: +12 anys 

- 17.30 h Art als parcs: pintura al cos, pintura al terra, pintura vertical (pl. Verda de Ciutat Meridiana) 
- De 18.30 a 20.30 h Dinamització de les places a la Zona Nord (pl. Primer de Maig) 

Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
 
TALLER D’ESTIU “FES VOLAR EL TEU ESTEL” 
De 16 a 19 h 
Dissenya i fabrica el teu estel per fer-lo volar de la manera més creativa. 
Per a infants de 7 a 16 anys, acompanyats d’un adult 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia: tel. 93 269 51 56, afabciutatmeridiana@bcn.cat, 
https://bit.ly/Inscripció_FesVolarElTeuEstel 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
100% ESTIU ADOLESCENT: CINE AMB ORGULL 
16 h 
Vine a gaudir d’una tarda de cinema i un debat que envoltarà la temàtica de la pel·lícula 
Inscripcions: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/635424  
Organitza: PIJ Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
TALLER “GASPATXOS FRESCOS I SALUDABLES” 
18 h 
Cuinarem un parell de receptes i les degustarem. Porta la teva proposta per compartir-la! 
A càrrec de Silvia González 
Col·labora: Taula d’Alimentació Saludable Comunitària 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
TARDES AL JARDÍ: CONCERT “IRENE ZUGAZA” 
19 h 
Irene Zugaza cerca transmetre missatges de consciència en les seves cançons amb temes com el  
feminisme, la diversitat, les relacions saludables, l’amistat o reflexions sobre la vida i la mort. Fusiona 
diversos estils en les seves composicions, sent les bases principals el flamenc i el folklore llatinoamericà. 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/tardes-al-jardi-irene-zugaza/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TARDES A LA FRESCA: VIDEOFÒRUM 
19 h 
Una pel·lícula sorpresa, que t’agradarà moltíssim. Ens hi acompanyes? 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

mailto:afabciutatmeridiana@bcn.cat
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HAVANERES I ROM CREMAT 
19 h 
5a trobada de grups d’havaneres de persones grans de Nou Barris. 
Amb la participació de: Casal de persones grans Guineueta, EspaiCaixa Virrei Amat, Grup d’havaneres La 
Guineu i Grup d’havaneres Els Propis 
Organitza: Districte de Nou Barris 
Pl. Virrei Amat 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 19 h Prevenció sobre rodes “Prevenim”, amb camió dels Bombers de Barcelona (amfiteatre de 
Roquetes) 

- 22 h Cinema a la fresca (pl. Roquetes) 
 
XERRADA “DONA MUJER WOMAN” 
20 h 
Xerrada sobre afroreferents femenins. Afroreferents: recorregut cronològic per la història de diferents 
referents de la comunitat afrodescendent, rellevants per la història de la humanitat. Endinsar al públic en 
la història de les icones afro, en diferents àmbits. 
Activitat vinculada a l’exposició del mateix títol, visitable a Can Basté fins al 29 de juliol. 
A càrrec de Montserrat Anguiano i Rubén Antón 
Més informació: http://ow.ly/t3W050JLG3R 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
PANTALLA BARCELONA A LA FRESCA: “CHAVALAS” 
22 h 
Any: 2021. Durada: 91’. Direcció: Carol Rodríguez Colás. Intèrprets: Vicky Luengo, Elisabet Casanovas, 
Carolina Yuste, Ángela Cervantes 
Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables a l’adolescència, es retroben al barri per reviure l’amistat 
que les va unir. Gairebé sense adonar-se’n, s’ajudaran a prendre decisions importants per a les seves vides. 
El pas del temps i com són de diferents no serà excusa perquè la seva amistat prevalgui sobre tota la resta. 
No recomanda per a menors de 7 anys 
Organitzen: Centre Cívic Zona Nord, Barcelona Cultura 
Pl. Verda de Ciutat Meridiana 
 
CURTS A LA FRESCA “LA CINEMOTEKA” 1/2 
22 h 
T’esperem a la plaça de Can Basté per disfrutar a la fresca de curtmetratges amb una mescla de cineastes 
veterans i de nova generació. Amb la presencia d’alguns dels directors dels curts. 
Durada: 70 minuts 
Curtmetratges projectats i més informació a http://ow.ly/6VRY50JLGMw 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté, La Cinemoteka de Ràdio RSK 
Pl. Can Basté 
 
Exposicions 
 
“MAR MEDITERRANI” 
De l’1 de juliol al 31 d’agost. Inauguració: divendres 1 de juliol, a les 19 h 
Fotografies per compartir la bellesa del nostre mar, amb una mirada diferent a través d’imatges 
treballades amb diferents tècniques i composicions que aconsegueixen una altra expressió de la realitat. 
Autora: Ana Vilariño 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
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“UCRAÏNA: NOU ESCENARI, MATEIXOS REPTES. DESPLAÇAMENTS FORÇATS I ACOLLIDA AL SEGLE XXI” 
Del 5 al 27 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/ 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
“LAS MUJERES QUE ADMIRO” 
Del 6 al 31 de juliol. Inauguració el dimecres 6 de juliol a les 12 h, amb xerrada i passi de documental. 
Dibuixos i collages que representen un homenatge a les dones de les nostres vides, a qui admirem per les 
seves qualitats. Dones que són molt importants per a nosaltres i desconegudes per a la resta: mares, àvies, 
filles o nosaltres mateixes. Dones lluitadores, sacrificades, tenaços, familiars, forts i treballadores. 
A càrrec d’internes participants a l’Aula d’Expressió Artística del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
“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 
 
“REFUGI 758” 
Fins 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 
 
“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 Martí Fradera i 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 
 
“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  

http://www.solidaritat.ub.edu/ucraina/exposicio/
https://www.prosperitat.org/2020/11/22/refugi-758-una-petjada-de-la-guerra-civil-a-la-prosperitat/
https://cutt.ly/2H9mqsy


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 
 
Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Tots els dies fins al 31 d’agost, de 17 a 20 h 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 
Institut Escola Antaviana, c. Nou Barris, 12 

 
Concursos i convocatòries 
 
CONVOCATÒRIA OBERTA “17è FÒRUM FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ” 
Fins al 7 d’octubre 
Les Beques del 17èFFCB tenen com a objectiu descobrir, reconèixer i produir a nous creadors/es que 
utilitzen la fotografia com a mitjà d’expressió. Una convocatòria gratuïta i pública, oberta a tots els 
fotògrafs/es i col·lectius sense límit d'edat i amb temàtica lliure. 
La participació a la convocatòria es fa mitjançant formulari web. Podeu consultar totes les condicions a les 
bases: https://cutt.ly/wKS9F5k  
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
 
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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