
Activitats del 29 de juliol al 4 d’agost 
NOU BARRIS
 
Divendres 29 
 
FESTA FI DE CURS DEL CASAL DE JOVES PROSPERITAT 

- 20 h Sessió b2b amb els dj's residents 
- 22 h Concert amb l'actuació de Malvenidos 
- 23 h Sessió b2b amb els dj's residents 

Entrada gratuïta 
Exterior del Casal de Joves Prosperitat, av. Rio de Janeiro, 100 
 
FESTA FINAL DE CURS DEL CASAL DE BARRI LA COSA NOSTRA 
20.30 h 
Amb sopar de germanor (porta el teu sopar i compartim-lo), actuació musical del Grup de Teatre del Casal i 
fi de festa amb PDs, jocs i sorpreses! 
Vine amb disfressa de bruixa o bruixot. 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
Dissabte 30 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS “L’ENTORN DEL CASTELL” 
De 10 a 12 h 
Descobrirem la diversitat de paisatges que envolten el Castell i observarem els diferents elements de 
l'entorn que ens convida a parlar de diferents temàtiques ambientals que van des de l'ús d'energia fins la 
influència i usos humans dels recursos que ofereix Collserola. 
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 
 
BREAKDANCE: 12è ANIVERSARI FURIOUS STYLES CREW “LA SAGA CONTINUA” 
16 h 
Show break-dance 2 vs 2. Nordic Break League Qualifier. Jutges: Poe One, Stuntman i House 
Preu: 5 € 
Més informació a https://lesbasses.org/programacio/furious-style-aniversari-la-saga-continua/  
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CONCERT “EDMANUEL GARCÍA” 
18 h 
Aquest músic cubà resident a Barcelona des de fa 15 anys ens oferirà un concert de diversos estils, com el 
funky, el jazz, el bolero i el son cubà. Compartirà la seva passió amb en Valú, un altre músic convidat. 
Entrada gratuïta 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
PRESENTACIÓ DEL NOU GRUP CORAL DE GÒSPEL 
19 h 
Inscripcions obertes per formar-ne part 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
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FESTIVAL DE MÚSIQUES DE TRINITAT NOVA “NOVA FEST” 
Concert de bandes del barri, amb les actuacions de: 

- 20.30 h BruceCat (versions de Bruce Springsteen en català) 
- 21.30 h The Replicants (hard rock) 
- 22.30 h Blues Social Club (blues) 

Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
OPERACIÓN SOLETE: DOG TALENT 
22 h 
Pl. Roquetes 
  
Dimarts 2 
 
CONCERT DE VEU I VIOLÍ "DAVY LYONS I NACHO LÓPEZ" 
18 h 
Davy Lyons, cantautor d'Irlanda, i Nacho López, violinista de Lleó. El duo ha estat tocant durant els últims 
sis anys, improvisant, gaudint i aconseguint que els seus concerts siguin sempre diferents. Centrats en les 
lletres crues de Lyons, es deixen portar i toquen poemes posats en música i música posada en poemes. El 
públic està convidat a escoltar, amb l'oïda i el cor, en una experiència compartida, un viatge interior. 
Entrada gratuïta 
Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/agost-musical-can-verdaguer  
Jardí del Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
DIVER-DIMARTS: TALLER “BENVINGUT AGOST” 
18 h 
Iniciem el mes amb un taller en què pintarem un mural i farem un munt de xapes.  
Per a infants a partir de 6 anys 
Més informació i reserves: http://ow.ly/V7Rz50K6e1U 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
VIU L’AGOST AL VERDUN: JOCS D’AIGUA 
De 18 a 20 h 
Per a infants de 6 a 12 anys 
No cal inscripció prèvia. Més informació al telèfon / Whatsapp 697 614 545, dm. i dj. de 17.30 a 20.30 h 
Organitza: Casal de Barri Verdun 
C. Luz Casanova, 4-6 
 
OPERACIÓN SOLETE: BINGO MUSICAL 
22 h 
Pl. Roquetes 
 
Dimecres 3 
 
EN FAMÍLIA: CONTES + TALLER “ROBERT I ELS PAISATGES MARINS” 
18 h 
En Robert és un cuc de foc, amb ell emprenem un llarg viatge per conèixer el fons del mar i els animals que 
viuen allà. 
A càrrec d’Anèl·lides, Serveis Ambientals Marins  
Per a infants a partir de 6 anys 
Més informació i reserves: http://ow.ly/F85R50K6euu 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/agost-musical-can-verdaguer
http://ow.ly/V7Rz50K6e1U
http://ow.ly/F85R50K6euu


OPERACIÓN SOLETE: FUTBOL 
22 h 
Lloc a determinar 
 
Dijous 4 
 
FREESTYLE 
Tarda 
Activitat per a joves 
Organitza: CSS Roquetes, Trinitat Nova i Canyelles 
Parc Josep Maria Serra i Martí 
 
CONCERT DE PIANO, VEU I CONTRABAIX "OLLER I GUERRA" 
18 h 
Música íntima, interestel·lar i imprevisible. Aquest duet format per Victor Oller al piano i Jaume Guerra al 
contrabaix i la veu, interpreta un repertori alegre, introspectiu i eclèctic. Amb el jazz com a punt de partida, 
aquest tàndem musical es deixa influir pel folk, la música clàssica i la cançó d’autor. 
Entrada gratuïta 
Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/agost-musical-can-verdaguer  
Jardí del Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
VIU L’AGOST AL VERDUN: ARTS PLÀSTIQUES I JOCS  
De 18 a 20 h 
Per a infants de 6 a 12 anys 
No cal inscripció prèvia 
Més informació al telèfon / Whatsapp 697 614 545, dimarts i dijous de 17.30 a 20.30 h 
Organitza: Casal de Barri Verdun 
Pl. Verdum 
 
TARDES AL PATI: POEMARI 
19 h 
Jugarem amb la creativitat escrivint poemes propis a partir d’altres existents. Un espai per fer un munt 
d’activitats i gaudir de la fresca al pati de Torre Llobeta. Vine i t’ho passaràs molt bé! 
Reserva prèvia al web http://ow.ly/KaOo50K6eO1, al tel. 93 358 56 14 o amb un Whatsapp al 602 22 48 29 
Organitza: Grup Dones En Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
OPERACIÓN SOLETE: CINEMA A LA FRESCA 
22 h 
Pl. Roquetes 
 
Exposicions 
 
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 
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“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  
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
“PATRIMONIAM” 
Fins al 30 de setembre 
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 
 
“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 
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Activitats periòdiques 
 
TARDES D'AGOST A LES BASSES 
De dilluns a divendres, de 16 a 20.30 h 
No passis calor i vine amb les teves amigues i amics a l'auditori de Les Basses. 
Jocs de taula, pelis, ping pong i altres activitats a partir de les teves propostes. Amb wi-fi i aire condicionat. 
Per a joves a partir de 12 anys 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 (entrada per la pl. de les Basses de la Peira) 
 
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 
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