
Activitats del 15 al 21 de juliol 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE VALLBONA 
Fins al 17 de juliol 
La Comissió de Festes del barri us ha preparat quatre dies d’activitats a la plaça Primer de Maig i altres 
espais, com la bicicletada familiar, la festa de l’aigua, concerts, activitats infantils, nit jove i molt més! 
Podeu repassar tot el programa en aquest enllaç. 
 
Divendres 15 
 
VERDUM A LA FRESCA: CONCURS DE GASPATXO 
18 h 
Vine i participa en aquest certamen per convertir-te en la/el millor gaspatxera/o de Verdun.  
Participació limitada a 10 persones 
Cal inscripció prèvia: presencialment al Casal de Barri, o al telèfon 93 354 79 04 
Bases del concurs i més informació a http://ow.ly/q2so50JUKqw 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
CINEFÒRUM: “ESTE MUERTO ESTÁ MUY VIVO” 
18 h 
Director: Ted Kotcheff. Any: 1989. 
Richard i Larry, dos venedors amants de la diversió, són convidats pel seu cap, Bernie, a passar el cap de 
setmana a la seva elegant casa de la platja. El que no saben és que Bernie és el responsable d’un frau que 
han descobert i que ara està intentant assassinar-los. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Inscripció prèvia: tel. 677 408 154, tel. 677 408 447, cbtrinitatnova@bcn.cat  
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
MERCAT DE PUBLICACIONS FOTOGRÀFIQUES + DJ’S “XIRINGUITO 2022!” 
18.30 h 
Quan el sol deixi de picar fort a la plaça de Can Basté, aquesta s’omplirà de llocs fanzineros on es 
descobriran nous projectes editorials de la ciutat i més enllà, es presentaran publicacions i hi haurà bona 
música de fons amb els dj’s Susan Rottweiler, TNTC i Masters 1000, tot amb begudes ben fresquetes. 
Una gran oportunitat per gaudir de la fotografia abans de marxar de vacances! 
Participants i més informació a http://ow.ly/HSCq50JUKxf 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
FESTIVAL DE MÚSICA HARDCORE “CAN’T KEEP US DOWN 2022” (jornada 1) 
19 h 
El Can't Keep Us Down és molt més que un festival de música. Amants del hardcore impulsen aquest 
projecte que organitza concerts durant tot l'any, espais no comercials on crear i consolidar bandes i altres 
projectes al voltant de la filosofia que acompanya el hardcore. 
Amb actuacions de Baixa Permanent, Protein, Care, Verdugo, Worth It, Cruz, The Gundown i Buen Destino. 
Preu: 12,83 €. Abonament cap de setmana: 22,40 € 
Més informació i venda d’entrades: http://ow.ly/TVOG50JUKEO 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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OPERACIÓN SOLETE 
19 h 
Màgia amb Enric Magoo, i exhibició de força amb veïns del barri 
Pl. Roquetes 
 
BINGO MUSICAL + GUINETÓN 
De 19 a 00 h 
Escalfem motors pel Guineueta Lliure i Tropical amb el bingo musical i bailongo, i després una sessió de 
l'esperat Guinetón, de la mà de Pau Roma DJ. 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
SCENIC ARTS – TEATRE: ASSAIG OBERT “DOBLES VIDAS” 
21 h 
Veurem l’absurda vida d'una família en què els seus membres amaguen els aspectes més trepidants de les 
seves vides. Aquesta obra ens mostra com els nostres desitjos més ocults són, moltes vegades, els que 
donen més sentit a les nostres vides. 
A càrrec de la cia. Dobles Vidas 
Més informació i reserves: http://ow.ly/Bxf350JUKK7 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CHIRINBAY: DJ METRALLETA RUMBERA 
22 h 
Arriba el Chirinbay, el chiringuito del Prospe Beach 2022, amb l'actuació de la DJ Metralleta Rumbera, que 
en les seves sessions investiga, selecciona, barreja i dona visibilitat a ritmes i artistes afrollatins poc 
coneguts a Europa; un viatge d’alegria, ritme i gozadera entre el Carib i el Pacífic. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
LA TRINI CONVIU A LA FRESCA: BINGO MUSICAL 
22 h 
C. Vila-real 
 
Dissabte 16 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “DEL CASTELL A LA FONT MUGUERA” 
De 10 a 12 h 
Itinerari que discorre pel vessant obac de Collserola amb el qual es pot descobrir i gaudir del paratge bell i 
tranquil de la font Muguera. Coneixerem com es gestionen algunes de les principals amenaces que afecten 
el Parc Natural de Collserola: els incendis i les espècies invasores. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia trucant al 664 044 079, o bé a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
FESTIVAL DE MÚSICA HARDCORE “CAN’T KEEP US DOWN 2022” (jornada 2) 
19 h 
El Can't Keep Us Down és molt més que un festival de música. Amants del hardcore impulsen aquest 
projecte que organitza concerts durant tot l'any, espais no comercials on crear i consolidar bandes i altres 
projectes al voltant de la filosofia que acompanya el hardcore. 
Amb les actuacions de Boom Boom Kid, Second Best, Hata, Ahora, Pulso, Fuerza de Lucha,,Its Not Not, 
Teething i Spirit Crusher. 
Preu: 12,83 €. Abonament cap de setmana: 22,40 € 
Més informació i venda d’entrades: http://ow.ly/TVOG50JUKEO 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
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L’ESTIU, AL PATI! – SAY IT LOUD AL PATI 
- 19 h Alba Careta Group: Alba Careta presenta “Alades”, el seu segon disc com a líder dos anys 

després d’irrompre amb força a l’escena jazzística, tant catalana com d’àmbit europeu, amb 
“Orígens”, un àlbum alabat pel públic i la crítica, i torna a casa per continuar el seu projecte enèrgic, 
trencador i proper, acompanyada dels músics més prometedors de l’escena catalana del jazz. 

- 20.30 h Marina y su Melao: conjunt musical nascut a Barcelona, on la denominada Bomba porto-
riquenya pren protagonisme al costat del seu barril i veus. Aquesta música s'expandeix en fusionar 
colors i sabors amb altres sons afro-caribenys. Marina Molina porta cants originals i tradicionals per 
compartir-los amb instrumentistes de diverses nacionalitats. 

- 22.30 h The Salsa Punk Orkestra: projecte nascut el 2020 de la mà de músics que han unit la seva 
passió per la salsa i el punk per formar aquesta banda. Una festa de guitarres distorsionades i 
ritmes afro-caribenys, fusionats amb clàssics imprescindibles del punk internacional i nacional. Una 
proposta tan pionera com arriscada, amb moltes ganes d'armar una bona festa i passar-ho bé! 

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 
 
TEATRE: “TERRAQUIUM. ¡FABRICA DERROCHE PARA TUS DESEOS!” 
20 h 
Espectacle teatral immersiu, que busca la reflexió i a la vegada obrir consciències sobre la problemàtica del 
medi ambient.  
A càrrec de la cia. Teatre Expropiat 
Taquilla inversa 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
OPERACIÓN SOLETE 
22 h 
Got Talent 
Amfiteatre de Roquetes 
 
CONCERT DE PUNK ROCK “GENERATOR SUMMER” 
22.30 h 
Amb les actuacions de: 

- Virus de Barna: cantautor que compagina la seva carrera de cantant de tuguris amb la feina com a 
infermer. Té trenta-nou anys i fins i tot la seva xicota li diu Virus. Porta tres lustres component 
cançons. El seu fort són cançons humorístiques, fàcils i de quatre acords. 

- Komemelkoño: grup de punk gamberro que va començar amb un format de duo. Dos personatges 
irreverents que feien punk acústic d’humor negre, de Nou Barris de tota la vida. Actualment, s’hi 
han sumat baix i guitarra per potenciar encara més l’espectacle en el seu directe.  

- The Encabronados: banda de hardcore punk i no reinventen –ni tenen intencions de fer-ho– cap 
dels gèneres a què s’acosten, però amb Do It Now deixen clar que no estan disposats a caure en la 
monotonia. I en aquestes vuit cançons la defugen a força de ràbia, energia i velocitat. 

Entrada gratuïta 
Més informació a http://ow.ly/ohyi50JVBJI 
Organitza: El Generador de Can Basté 
Pl. Can Basté 
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Diumenge 17 
 
L’ESTIU, AL PATI! – SAY IT LOUD AL PATI 

- 19 h Lia Kali: la cantant de Sibil·la3 presenta el seu projecte en solitari, en el qual barreja soul i rap. 
Ofereix un repertori de temes propis, acompanyada de grans músics. El seu és un directe que 
transmet passió, dolor i autenticitat. 

- 20.30 h Michelle David & The True-Tones: el que va començar com un projecte per descobrir el lloc 
de naixement del soul i l’R&B, va donar com a resultat quatre àlbums amb gust de gòspel. Amb el 
pas del temps, passaren a ser una banda legítima amb un estil propi, adoptant amb èxit influències 
que van des del gòspel tradicional fins a l’afrofunk, del soul al calipso i el gnawa marroquí. 

- 22.30 h Double Jabs: sospitosos habituals de l’escena de música jamaicana feta a Catalunya durant 
les darreres dècades. Amb membres de The Cabrians, The Kinky Coo Coo’s, Amusic Skazz Band, 
Soweto, The Oldians o Ranking Soldiers: l’arsenal està servit. Després de quatre anys escalfant 
motors han publicat l’àlbum Million Dolar Reggae: una allau d’ska, rocksteaddy i skinhead reggae. 

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 18 
 
MICRO OBERT 
17 h 
Vine a cantar, a recitar una poesia, a fer un petit monòleg o llegir un escrit. 
Reserva com a públic o participant 
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 “ONIGIRIS” 
De 18 a 20 h 
Aprendrem a elaborar Onigiris, les clàssiques boles d’arròs farcides de diferents ingredients.  
Per a tots els públics 
Gratuït 
Inscripcions: whatsapp al 608 406 528, tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net  
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
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 (pl. Trobada)   

- 22 h Caminades nocturnes (inici a la pl. Roquetes) 
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TEATRE “AGENTES SIN DON DE AGENTES” 
19 h 
Unes espies no gaire hàbils, recentment graduades de l’escola d’espionatge, són contractades per una 
empresa molt prestigiosa, però descobreixen que les han enviat al soterrani a fer la feina menys perillosa. 
Quan se’ls presenta l’ocasió de ser espies de veritat, no dubten ni un segon en llençar-s’hi de cap. 
A càrrec de Les Tres en Punt 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/teatre-agentes-sin-don-de-agentes/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
VERDUM A LA FRESCA: CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
Organitza: Comissió de Festes Verdum 
C. Robert Robert, 2 (davant l’AVV) 
 
Dimarts 19 
 
RUTA GUIADA “RECONNEXIÓ AMB LA NATURA” 
De 10 a 13 h 
Passeig-itinerari per viure l’entorn amb tots els teus sentits. Petit bany de bosc per veure, escoltar, tastar, 
olorar i palpar la vegetació de l’entorn del barri. 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
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 (rotonda dels c. Lliçà i Castellví) 

Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
JUGUEM AMB LA MEMÒRIA: RUMMIKUB 
De 17.30 a 19.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
PATI PETIT: ANIMACIÓ INFANTIL “FEM TEATRE?” 
18 h 
Taller infantil en què inventarem històries i personatges, un espai per potenciar la imaginació dels infants. 
A càrrec de l’equip de dinamització del centre 
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 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “DEL DESPERTAR AL TRENCAMENT. NOU BARRIS 1897-1936” 
19 h 
A càrrec de les autores i els autors 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Seu de l’Arxiu, Via Favència, 288 A 
 
OPERACIÓN SOLETE 
19 h 
Tallers familiars 
Pl. Titellaires 
 
PANTALLA BARCELONA A LA FRESCA: “SIS DIES CORRENTS” 
22 h 
Any: 2021. Durada: 86’. Direcció: Neus Ballús. Intèrprets: Valero Escobar, Mohamed Mellali, Pep Sarrà. 
Relata el dia a dia de Moha, Valero i Pep, treballadors d’una petita empresa de lampisteria i electricitat a la 
perifèria de Barcelona. Històries que amaguen reflexions al voltant dels prejudicis que s’activen quan ens 
veiem obligats a conviure amb algú diferent de nosaltres. Una pel·lícula que explora els límits entre ficció i 
documental, amb un càsting d’actors no professionals que s’interpreten a ells mateixos en el seu dia a dia.  
Apta per a tots els públics 
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/NKwV50JVCCo 
Organitzen: Centre Cívic Can Basté, Barcelona Cultura 
Pl. Can Basté 
 
Dimecres 20 
 
VERDUM A LA FRESCA: ESPECTACLE FAMILIAR “TALLER IMPERMEABLE” 
11.30 h 
Espectacle refrescant, concebut per tota la família. Un acte musical divertit i original amb instruments de 
percussió construïts i muntats amb materials impermeables, amb els que s’aconsegueix participació dels 
actors, musics i públic. Vine a divertir-te passant per la cortina d’aigua i dansant a un ritme contagiós. 
Organitza: Comissió de Festes Verdum 
Davant del Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
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 (rotonda dels c. Lliçà i Castellví) 
Organitza: Pla de Barris Zona Nord 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: “FILOSOFIA A LA FRESCA” 
17.30 h 
Taller amb els materials de Wonder Ponder per a l'aproximació dels infants a algunes de les grans 
preguntes de la filosofia de manera divertida i atractiva.  
Per a infants a partir de 7 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 

http://ow.ly/NKwV50JVCCo


PATI PETIT: ESPECTACLE “EL PROFESSOR VEN SUNAT” 
18 h 
Un teclat, un pianista, dos actors i música, molta música… 
A càrrec de Peixospeixeres 
Per a infants a partir de 4 anys 
Inscripció prèvia: http://ow.ly/2VQR50JVCN3 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CORRILLO FLAMENC “FLAMENCOS ON THE BEACH” 
21 h 
Torna el clàssic corrillo flamenc de Prospe Beach! Vine a compartir el teu art tocant, cantant o ballant en un 
ambient obert i familiar. No oblidis el teu instrument! 
Organitza: Comando Lunares 
Pl. Ángel Pestaña 
 
OPERACIÓN SOLETE 

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

 
Dijous 21 
 
SORTIDA: MONESTIR DE PEDRALBES 
11 h 
Activitat de pagament 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
TALLER “INDICIS I RASTRES DE L’ENTORN DE LA CASA DE L’AIGUA I COLLSEROLA” 
De 17 a 19 h 
Taller per observar i esbrinar a qui pertanyen els rastres i indicis de la seva presencia prop de casa. 
Coneixerem animals que viuen i venen de l’àrea de connexió amb l’espai natural del Parc de Collserola. 
Podràs fer i endur-te una petjada d’un d’ells. 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
JULIOL A LA BIBLIOTECA: TALLER “FES EL TEU PRIMER CÒMIC” 
17.30 h 
Aprèn a fer el teu primer còmic. 
Per a infants a partir de 7 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TARDES AL JARDÍ: CONCERT “PER DINS I PER FORA” 
19 h 
Sommeliers presenta el seu tercer treball, “Per dins i per fora”. Aquest quintet format per Rocío Seligrat 
(veu); Maricel Pons (piano); Teresa Nogueron (clarinet); Marta Pons (violoncel) i Mireia Bartolí (violí) amb 
set anys de carrera a l’esquena, elaboren un maridatge molt cuidat, amb una sonoritat única. 
A càrrec de Sommeliers 
Entrada gratuïta 
Reserves: https://canverdaguer.com/tardes-al-jardi-per-dins-i-per-fora/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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TARDES A LA FRESCA: TALLER D’ART PEL BENESTAR EMOCIONAL 
19 h 
No sempre trobem paraules per expressar com ens sentim, per això l’art i la  creativitat ens obren nous 
camins. Vine a experimentar amb diferents recursos artístics per aprendre a gestionar les teves emocions. 
A càrrec d’Isabel Ríos i Camila Salas, artterapeutes membres de GREFART 
Reserva prèvia: http://ow.ly/V5Fg50JVGuT 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PANTALLA BARCELONA A LA FRESCA: “LIBERTAD” 
22 h 
Any 2021. 104 minuts. Direcció: Clara Roquet. Amb María Morera, Nicolle García, Vicky Peña i Nora Navas 
Després de molt de temps sense coincidir a la seva casa d’estiu, la família Vidal passa les seves últimes 
vacances amb l’àvia Ángela, amb Alzheimer. Nora, una de les netes, no troba el seu lloc. Tot canviarà amb 
l’arribada de la Libertad, la filla de la dona colombiana que cuida l’àvia, que li obrirà les portes d’un estiu 
més seductor i perillós, lluny del seu cercle de confort, confrontant-se amb els seus privilegis heretats. 
No recomanada per a menors de 12 anys 
Pel·lícula amb l’audiodescripció a través de l’aplicació AudescMobile 
Organitza: Centre Cívic Zona Nord 
Pl. Verda de Ciutat Meridiana 
 
OPERACIÓN SOLETE: TRIVIAL 
22 h  
Pl. Roquetes 
 
Exposicions 
 
“EMMASCARATS” 
Fins al 31 d’agost 
Treball documental realitzat a l’Equipament Integral Nou Barris, per a persones sense llar. La història d’un 
confinament sense llar, un reconeixement als que s’han confinat com tothom, però sense llar pròpia com 
molts: s’estima que unes 4000 persones estan en aquesta situació, només a la ciutat de Barcelona. 
Fotografies de Ferran Padró 
Col·laboren: Creu Roja, Ajuntament de Barcelona, Impressionart 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“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 
 
“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 
 
“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 

http://ow.ly/V5Fg50JVGuT


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 
 
“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 
  
“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  
 
“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 
 

http://ow.ly/AFZE50JiKM3
http://www.solidaritat.ub.edu/ucraina/exposicio/
https://cutt.ly/2H9mqsy
https://www.prosperitat.org/2020/11/22/refugi-758-una-petjada-de-la-guerra-civil-a-la-prosperitat/


“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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