
Activitats del 8 al 14 de juliol 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE VALLBONA 
Del 14 al 17 de juliol 
La Comissió de Festes del barri us ha preparat quatre dies d’activitats com la bicicletada familiar, la festa de 
l’aigua, la projecció del film “Josep” dins el cicle Pantalla Barcelona a la Fresca, concerts, activitats infantils, 
nit jove i molt més! Podeu repassar tot el programa en aquest enllaç. 
 
Divendres 8 
 
100% ESTIU ADOLESCENT: FESTIVAL DE K-POP 
10 h 
Introdueix-te al món del K-pop i de les tendències de ball més actuals. Aprèn una coreografia relacionada 
amb aquest estil de dansa i gaudeix d’un dia sencer d’activitats relacionades amb la cultura coreana. 
Inscripcions: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/635424  
Organitza: PIJ Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
FESTA “TECHNO HORIZON” 
De 17 a 00 h 
Amb les sessions dels dj’s Benro i Veryn 
Entrada gratuïta 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
JAM SESSION DE JOCS DE TAULA 
17.30 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 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
CINEFÒRUM: “ESTA CASA ES UNA RUINA” 
18 h 
Dirigida per Richard Benjamin; any 1986; protagonitzada per Tom Hanks i Shelley Long. 
Walker és un advocat de grups de rock´n roll. Anna treballa en una orquestra de música clàssica. Junts 
descobreixen el que sembla una autèntica ganga, una gran mansió a un preu molt baix. Però la casa 
somiada comença a caure a trossos, amenaçant amb enfonsar també la seva relació amorosa. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ARTISTA O MUSA 
18 h 
Cantautora i micro obert a l’espai de trobada 
Entrada gratuïta 
Kasal de Joves Porta (La Bòbila), c. Estudiant, s/n  

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/a-vallbona-festa-major_1193512
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TALLER DE QUILLING 
18 h 
Realitzarem una manualitat on caldrà fer formes simètriques seguint la tècnica de la filigrana, caldrà 
aprendre diferents formes amb colors diversos i anar seguint el format-dibuix per crear-la. 
A càrrec de Gemma Gibert i Font 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PASSEJADA MUSICAL 
19 h 
Recorrerem els carrers del barri per descobrir llocs on hi ha música en viu. Escenaris visibles o discrets, a 
l’aire lliure o d’interior, amb programació regular o intermitent. Una passejada pel nostre circuit musical de 
proximitat, amb l’ajut dels veïns i veïnes que millor coneixen el batec cultural del barri. 
A càrrec de Nando Cruz, periodista musical 
Activitat vinculada amb l’exposició “Altres Escenaris Possibles”, del cicle “Temporals” 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
TARDA DE MONÒLEGS: “PATATES” 
19 h 
Espectacle on quatre amigues de diferents edats s’uneixen per dir el que els hi surt de la patata. Una peça 
amb monòlegs d’stand up comedy on tracten el feminisme de manera transversal, de manera quotidiana i 
despreocupada. Toquen temes com la diversitat afectiva, les relacions, l’autoestima, l’empoderament, la 
maternitat o la cosificació de la dona…, amb ironia, costumisme i sense pèls a la llengua. 
A càrrec de la cia. Patates Braves 
Taquilla inversa 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/tarda-de-monolegs-patates/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
OPERACIÓN SOLETE: CONCERT DE ROCK 
19 h  
Amb les actuacions de Straperlo Band i One in All  
Pl. Trobada 
 
20è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 

- 21 h Vargas Blues Band feat. Jon Byron Jagger 
- 22.30 Popa Chubby 

Preu: 15 euros 
Aforament limitat. Reserva d’entrades a http://ow.ly/pG4e50JQp2v 
Organitza: Capibola Blues 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
SCENIC ARTS: “CABARET CLOWNCEPTUAL” 
21 h 
Els números d’aquest cabaret son poc convencionals, un xic clàssics, una mica esbojarrats, un poc 
peculiars, un bri forassenyats i a més a més estan amanits amb una mica de deliri i sobretot molt d’humor. 
A càrrec d’El Rinclowncito 
Entrada gratuïta 
Places limitades. Reserva prèvia a http://ow.ly/fHZx50JQp8q    
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
 
 

https://canverdaguer.com/tarda-de-monolegs-patates/
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Dissabte 9 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- Matí: sortida cultural “Calonge, poble de llibres” (inscripció prèvia al Ton i Guida) 
- 22 h Bingo musical (pl. Roquetes) 

 
ITINERARI “LES CORTS, ENTRE MASIES I GRATACELS” 
10 h 
Descobrirem els orígens de l’antiga vila de les Corts i la transformació fins als nostres dies. Antic municipi 
independent, encara gaudim del seu tarannà singular en llocs com la Colònia Castells o el barri del Carme. 
A càrrec d’Alba Casaramona 
Places limitades. Inscripció prèvia: presencialment al Casal de Barri, o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
SORTIDA DE VOLUNTARIAT ”MANTENIMENT DEL TORRENT DE CANYELLES” 
De 10.15 a 13.30 h 
Realitzarem el manteniment de la zona restaurada del torrent de Canyelles, on farem diverses funcions 
com el reg de plançons, el control d’invasores i la recollida de deixalles. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Organitzen: Castell de Torre Baró, Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, Consorci del Parc de Collserola 
Punt de trobada: entrada de l’escola esportiva Brafa, c. Artesania, 75 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ATLETISME SUB-16 
De 10.30 a 20.30 h 
Més informació: https://fcatletisme.cat/wp-content/uploads/2022/05/reg-20220709-catsub16alfinal.pdf  
Organitzen: Club Atlètic Nou Barris, AA Catalunya, Federació Catalana d’Atletisme 
CEM Can Dragó, c. Rosselló i Porcel, 7-11 
 
LA GRAN GRAELLADA 
11 h 
Amb gimcana d’aigua, vermut musical, bingo musical i servei de bar. 
Porteu carbó i menjar de casa, nosaltres hi posem les graelles! 
Organitza: La Bòbila de Porta 
Pl. Sóller 
 
TEATRE: “FRANCRISTO SUPERSTAR, EL MUSICAL” 
18 h 
L’Altíssim, cansat de la humanitat, decideix proclamar l’apocalipsi i nomena en Fran nou messies. Li diu que 
si es compromet a sacrificar-se per la humanitat, l’apocalipsi no es durà a terme. En Fran haurà d’afrontar 
la difícil decisió i, pel camí, descobrirà un gran secret que els seus éssers estimats li havien estat ocultant. 
A càrrec de la cia. OTNI 
Entrada gratuïta 
Més informació: https://lesbasses.org/programacio/francrisco-superstar-el-musical/  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
DANSES ORIENTALS 
19.30 h 
Com ja és tradició, passarem una tarda plena dels colors més vius i els sons més alegres d’una part del 
món. Viatjarem a l’Índia amb els ritmes de Bollywood i passarem, amb vels de seda, per les terres d’Egipte. 
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
Pl. Sóller 
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L’ESTIU, AL PATI! – 20è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA 
- 20.15 h Scaramanga: Hèctor Martín (guitarra) i Pere Miró (saxo baríton) han creat una banda 

explosiva junt amb Abel Boquera al Hammond i Arnau Julià a la bateria, i han preparat un repertori 
de composicions originals carregades de missatge i energia, per no parar de ballar 

- 22 h Adrián Costa Blues Band: un dels representants més valorats del blues espanyol. Guitarrista 
amb una veu poderosa, ens farà ballar a ritme de blues, funk i soul barrejat amb arrels llatines 

- 23.30 h Barcelona Big Blues Band & Lluís Coloma: la força del virtuós del piano Lluís Coloma, 
ambaixador del blues i el boogie woogie a Espanya, combinada amb els arranjaments d’Ivan 
Kovacevic, construeix un so salvatge, potent i sofisticat 

Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Obertura de portes 30 minuts abans 
Més informació: barcelona.cat/noubarris/estiualpati  
Organitzen: Capibola Blues, Districte de Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Diumenge 10 
 
20è FESTIVAL DE BLUES DE BARCELONA: JAM SESSION 
19 h 
Portem la música de nou al Castell de Torre Baró, un lloc privilegiat i amagat de la ciutat comtal que 
gaudeix d’una de les seves millors vistes. Aquesta vegada ho fem de la mà de l’Escola de Blues Social Club, 
un grup format per exalumnes de l’Escola de Blues de Barcelona. 
Entrada gratuïta 
Organitza: Capibola Blues 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
L’ESTIU, AL PATI! – CONCERT “TARANTINATION” 
21.30 h 
El grup neix amb l’idea d’oferir espectacle centrat en la música de les bandes sonores de les pel·lícules 
dirigides i produïdes per Quentin Tarantino. Transporten el rock, el blues, el surf, el punk i el funk, adaptant 
les cançons amb una enèrgica posada en escena. Ens conviden a cantar, ballar i a passar una bona estona. 
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 11 
 
TALLER DE RISOTERÀPIA 
11 h 
Estimular el riure per així produir beneficis emocionals i mentals 
Cal inscripció prèvia 
Col·labora: Àltima 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
100% ESTIU ADOLESCENT: TALLER DE GRAFITTI “LGTBI: REFERENTS DE LA NOSTRA HISTÒRIA” 
16 h 
Vine a crear una expo amb els referents LGTBI més representatius del terror, queer, llibres i media. 
Inscripcions: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/635424  
Organitza: PIJ Nou Barris 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/lestiu-al-pati
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TARDA DE CINEMA 
16.30 h 
Cal inscripció prèvia 
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 
 
TALLER DE CUINA SENSE FOC “AMANIDES EN POT DE VIDRE” 
18 h 
Les “jar salads” o amanides en pot de vidre són amanides equilibrades, amb varietat d’ingredients 
col·locats per capes en un ordre concret.  
Gratuït 
Cal Inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
TEATRE: “TRANSLÚCIDA” 
19 h 
Tres dones completament diferents conviuen en un mateix pis. Úrsula, impulsiva i independent; Aurora, 
superficial i histriònica; i Dalia, espiritual i reservada. Durant la seva convivència exploraran les seves 
majors pors i ansietats, arribant a sobrepassar els límits de cadascuna. 
A càrrec de la cia. Sinónimas 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/teatre-translucida/  
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. Dinamitza: Monika Klose (pl. Trobada)   

- 22 h Caminades nocturnes (inici a la pl. Roquetes) 
 
Dimarts 12 
 
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. Edat: de 5 a 12 anys 

- 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. del Metro de Ciutat Meridiana) 

Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
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XERRADA “DRETS ENERGÈTICS” 
10 h 
En aquesta xerrada parlarem dels drets energètics que tenim, la importància dels hàbits de consum. 
Explicarem com es llegeix la factura de llum, gas, i agua. Vine i porta la teva factura! 
Inscripció prèvia: presencialment al Casal de Barri Verdun, o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “IL·LUMINA’T AMB L’STEAM” 
Dues sessions els dimarts 12 i 19 de juliol, de 10.30 a 12 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/N9BU50JQsui 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
SORTIDA COSMO CAIXA 
10.30 h 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLER D’ESTIU “LLAPIS 3D” 
De 17 a 19 h 
Taller lúdic on s’introduiran en el món de la fabricació en 3D mitjançant la creació d’objectes amb llapis 3D. 
Per a infants i joves 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_Llapis3D  
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 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
De 17 a 19 h 
Activitat del Casal de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
JUGUEM AMB LA MEMÒRIA: RUMMIKUB 
De 17.30 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
TALLER DE VENTALLS 
18 h 
Realitzarem un ventall de fusta amb teles de colors. 
A càrrec d'Ara Palos 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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PATI PETIT: ANIMACIÓ INFANTIL “FES-TE VISIBLE!!” 
18 h 
Taller infantil de creació de reflectants, a  partir de material reutilitzable (CDs). Es poden utilitzar tant per 
portar a la motxilla com a les rodes de la bicicleta per fer-nos visibles com a vianants o ciclistes. 
A càrrec de STOP Accidentes 
Per a 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 
 
PANTALLA BARCELONA: “EL AGENTE TOPO” 
22 h 
Any: 2020. Durada: 86 minuts. Direcció: Maite Alberdi. Documental 
Rómulo és un detectiu privat de Xile. Quan una clienta li encarrega investigar la residència d’ancians on viu 
la seva mare, Rómulo decideix entrenar el Sergio, un home de 83 anys que mai ha treballat com a detectiu, 
per infiltrar-se totalment en l’espai. Una pel·lícula documental nominada als premis Oscar.  
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/exIx50JQzB4 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté, Barcelona Cultura 
Pl. Can Basté 
 
OPERACIÓN SOLETE: BINGO 
22 h  
Pl. Roquetes 
 
Dimecres 13 
 
VIU L’ESTIU AL BARRI 

- 17.30 h Música i cançons:  descoberta . de la música, cançons i instruments musicals. Col.laboració 
Educarts (pl. Verda de Ciutat Meridiana) 

- De 18.30 a 20.30 h Dinamització de les places a la Zona Nord (pl. del Metro de Ciutat Meridiana) 
Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
 
TALLER “CONSTRUÏM UN MOLINET DE VENT!” 
17.30 h 
Taller on es pintarà, retallarà i s’acoblarà un molinet de vent i s’aprofitarà per parlar de la problemàtica 
associada a la generació d’energia. 
A càrrec d’AMB 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: TALLER DE VISERES 
17.30 h 
Vine a dissenyar una visera per a protegir-te del sol! 
A càrrec de Marta Rossell, de Creativa 
Per a infants a partir de 6 anys  
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
SESSIÓ INFORMATIVA “NOVA ÀREA VERDA D’ESTACIONAMENT A LA GUINEUETA” 
17.30 h 
Trobada en format presencial. Més informació a http://ow.ly/jeA550JQzO6 
Masia de la Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
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CINEMA D’ESTIU 
17.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
 
CONCERT “BENVINGUT ESTIU!” 
18 h 
Els Sèniors en Allegro ens donen la benvinguda a l’estiu en aquest concert en què ens acomiadarem i ens 
desitjarem bones vacances amb cançons de tota la vida! 
A càrrec de Sèniors en Allegro 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/concert-benvingut-estiu/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PATI PETIT: TEATRE “NAVEGUEM AMB LA LOLA” 
18 h 
La nostra protagonista, Lola, fa un viatge a Menorca per visitar els seus avis, i durant el viatge van succeint 
molts imprevistos en la navegació que la porten a conèixer les formes de tot el que hi ha en un vaixell. 
A càrrec d’Anèl·lides (Serveis ambientals marins) 
Per a 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: ESCAPE ROOM FEMINISTA 
18 h 
Inscripcions: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/635424  
Organitza: PIJ Nou Barris 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
ESPECTACLE DE CIRC “HOPE” 
21 h 
Amb l'esperança de retrobar un amic, dues persones comencen a buscar camins que els portin a compartir 
novament les seves experiències. Trobaran una misteriosa maleta i una gran sorpresa al final del camí. 
A càrrec de la companyia El Nido de las Artes, projecte de circ nascut a Boris Vega, barri de la ciutat d'Estelí 
(Nicaragua) agermanat amb Nou Barris 
Per a tots els públics 
Col·labora: Comitè de Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
OPERACIÓN SOLETE 

- 22 h Caminades nocturnes (inici a la pl. Roquetes) 
- 22 h Activitat de dones “Trivial saludable” (pl. Roquetes) 

 
Dijous 14 
 
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. Edat: de 5 a 12 anys 

- 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. del Metro de Ciutat Meridiana) 

Organitza: Pla de Barris Zona Nord 

https://canverdaguer.com/concert-benvingut-estiu/
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TALLER D’ESTIU “INICIA’T A LA IMPRESSIÓ 3D” 
De 16 a 19 h 
Descobreix el món de les impressores 3D i com iniciar-te a imprimir en 3D 
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_Impressió3D  
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: “PER ALS MÉS PETITS... CONTES ALS DITS” 
17.30 h 
Sessió de contes per als més petits 
A càrrec de Judith Navarro 
Per a infants de 0 a 4 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
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 
Kasal de Joves de Porta (La Bòbila), pl. Sóller 
 
CONCERT “SWING ENGINE” 
18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
RUTA “PLURALISME RELIGIÓS ALS BARRIS DE GUINEUETA-TURÓ DE LA PEIRA-PORTA” 
De 18.30 a 20.30 h 
Recorregut: inici a la pèrgola del parc Josep Mª Serra i Martí de Canyelles; EE Filadelfia - Victor Jara; Centre 
Islàmic Karm Ilahi (c. Aneto, 22, baixos 1c 6); Associació Espiritual Mundial Brahma Kumaris (c. Porta, 9). 
Inscripcions al web http://ow.ly/QzfL50JQAOe 
Més informació: http://ow.ly/X6wC50JQASC 
Organitza: Oficina d’Afers Religiosos 
 
TARDES AL JARDÍ: CONCERT ”EPIC SALAMI, VERSIONS D’UN MELÒMAN” 
19 h 
Epic Salami és la proposta amb què Àlex Jassé (Karabash, Síbaris, Rocktambuls) comparteix les seves 
versions d’aquests i altres artistes mítics, cuidant els més mínims detalls. The Beatles, The Rolling Stones, 
Lou Reed, Neil Young o Johnny Cash interpretats amb guitarra i veu. 
A càrrec d’Àlex Jassé 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/tardes-al-jardi-epic-salami-versions-dun-meloman/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
TARDES A LA FRESCA: SORTIDA CULTURAL 
19 h 
Un passeig pel parc de la Ciutadella, per conèixer els seus racons més emblemàtics i  gaudir de la tarda. 
Organitza: Grup de Dones en Forma del Centre Cívic Torre Llobeta 
Lloc de trobada: Metro Maragall, línia 4, Ramon Albó 
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OPERACIÓN SOLETE 
19 h 
Espai de salut emocional “Aprèn a relaxar-te” 
Amb Toni Alcover, psicòleg comunitari, i Miriam del Río, infermera del CAP Roquetes 
Jardins de Rodrigo Caro (punt de trobada al Centre Ton i Guida) 
 
L’ESTIU, AL PATI! – MOSTRA D’ESTIU “CORTOS EN FEMENINO” 
22 h 
Un documental i quatre ficcions conformen la selecció guanyadora de Cortos en femenino 2022, 
convocatòria de curts dirigits per dones que es llança des de la Mostra de Films de Dones de Barcelona. 

- “Oro rojo” (Carme Gomila, 2020, 12 minuts, VE): Oro Rojo parteix de la denúncia de les dones 
marroquines que recullen maduixes a Huelva per construir un relat polifònic  

- “Club Silencio” (Irene Albanell, 2019, 19 minuts, VE): la Martina, una nena de 10 anys, passa una 
tarda amb l’Alejandra, la seva mare. La seva relació és complica a causa de les drogues 

- “Escamas” (Katherina Harder, 2020, 19 minuts, VE): l’Alicia, de 39 anys, no ha aconseguit tornar-se 
a sentir còmoda amb el seu cos des que li van fer una mastectomia a causa d’un càncer mamari 

- “Sorda” (Nuria Muñoz-Ortín i Eva Libertad, 2021, 18 minuts, VE): l’Ángela és sorda i Darío és oient. 
Són parella i tenen sis gallines, quatre gosses, un hort i molts problemes de comunicació 

- “Xsmall” (Alba Gutiérrez, 2022, 13 minuts, VE): Tania ha comprat uns pantalons per anar a una 
festa. Quan se’ls prova, s’adona que no li van bé. Posar-se uns altres pantalons no és una opció 

Amb la presència d’algunes de les directores 
Entrada gratuïta 
Aforament limitat. Obertura de portes 30 minuts abans 
Més informació: barcelona.cat/noubarris/estiualpati  
Organitzen: Districte de Nou Barris, Drac Màgic 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
FESTA MAJOR DE VALLBONA - PANTALLA BARCELONA A LA FRESCA: “JOSEP” 
22 h 
Any: 2020. Durada: 71 minuts. Direcció: Aurel. Animació 
La història oculta de l’artista Josep Bartolí, exiliat espanyol del franquisme que va lluitar contra el règim des 
de França i els passos del qual el van portar a conèixer a la mateixa Frida Kahlo. 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Primer de Maig 
 
CURTS A LA FRESCA “LA CINEMOTEKA” 2/2 
22 h 
T’esperem a la plaça de Can Basté per gaudir 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: 77 minuts 
No cal reserva prèvia 
Curtmetratges projectats i més informació a http://ow.ly/pGYC50JQERN 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté, La Cinemoteka de Ràdio RSK 
Pl. Can Basté 
 
Exposicions 
 
“COLLSEROLA CREMA” 
Fins al 16 de juliol 
Mostra formada per 26 fotografies d’Antonio Silva 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris  
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
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“PATRIMONIAM” 
Fins al 31 de juliol 
Mostra del treball fet per l’escola Victor Català durant el curs escolar a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, 
en el marc del programa educatiu “Apadrinem el nostre patrimoni”.  
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
“MENYS RESIDUS. MOU-TE PEL CLIMA” 
Fins al 31 de juliol 
Mostra i tipologia de residus en motiu de la recollida de la “2a. Ultra Clean Marathon”, en el marc de la 
Setmana de la Natura.  
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
  
“LA MONTAÑESA” 
Fins al 22 de setembre 
A càrrec de Marga Sànchez Soler 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 B 
 
“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 
 
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 
 
“UCRAÏNA: NOU ESCENARI, MATEIXOS REPTES. DESPLAÇAMENTS FORÇATS I ACOLLIDA AL SEGLE XXI” 
Fins 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 
 
“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  
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“LAS MUJERES QUE ADMIRO” 
Fins al 31 de juliol 
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 
 
“REFUGI 758” 
Fins al 26 de juliol 
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 
 
“22è CONCURS DE CÒMIC DE NOU BARRIS” 
Fins al 16 de juliol 
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.  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“MAR MEDITERRANI” 
Fins al 31 d’agost 
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 
 
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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