
Activitats del 5 a l’11 d’agost 
NOU BARRIS
 
Divendres 5 
 
A ESCENA: ESPECTACLE DE MÀGIA I HUMOR “MAGOLOGUISMES” 
20 h 
Un show de màgia, amb molt humor  i bon rotllo. Dos mags, dos estils i un objectiu: compartir una bona 
estona. 
A càrrec d’Israel Lázaro i Vincent Vegas 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia al web http://ow.ly/LSTg50Kat0z, al tel. 93 358 56 14 o amb un whatsapp al 602 22 48 29 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 6 
 
TALLER FAMILIAR “BARCELONA CANVIANT” 
De 10 a 12 h 
Quins són els esdeveniments que han transformat Barcelona al llard dels anys? Aprendrem com s'ha anat 
dibuixant la ciutat que coneixem avui en dia tot jugant amb un trencaclosques gegant. 
Per a infants de 8 a 10 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 
 
CONCERT DE VEU I GUITARRA "VOLEO DUO" 
18 h 
Amb la veu de Neus Martínez i la guitarra de José Miguel Galera, gaudirem d’un concert teatralitzat, un 
homenatge a la vida i a l'amor, un viatge per Llatinoamèrica. Sonaran cançons cubanes, argentines, 
mexicanes i xilenes, alternant els clàssics de tota la vida, amb el moviment de la nova cançó 
llatinoamericana. Bàsicament tangos, boleros, ranxeres i nova cançó, acompanyades per una guitarra i 
arranjades amb pinzellades tant de rock o reggae, com de rumba o música balcànica, una fusió de cultures. 
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia al correu electrònic info@canverdaguer.com  
Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/agost-musical-can-verdaguer  
Jardí del Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
OPERACIÓN SOLETE: GOT TALENT 
22 h 
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dimarts 9 
 
CONCERT D'ÒPERA DE PETIT FORMAT "LA SOPRANO URBANA, MÓNICA MUN" 
18 h 
La soprano urbana transforma qualsevol petit lloc en el major escenari del món. Un balcó, un racó...I des 
d'aquí la bellesa del quotidià i l'humà es fan ressò en la seva veu, en el seu cos, en la seva ànima. Cançons, 
textos, òpera, poemes, ens porten de viatge cap a l'amor, l'alegria, la bogeria, la por, la tristesa, la 
nostàlgia. Gaudirem d’una tarda d’òpera de petit format. 
Entrada gratuïta. Cal reserva prèvia al correu electrònic info@canverdaguer.com  
Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca/activitat/agost-musical-can-verdaguer  
Jardí del Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
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DIVER-DIMARTS: “VOLANT, VOLANT A AMÈRICA HE D’ARRIBAR” 
18 h 
Gimcana divertida i trepidant amb molta música. 
A càrrec de l’equip d’animació del Centre 
Per a nens i nenes 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: ESPORTS D’ESTIU 
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. Joan Riera 
 
OPERACIÓN SOLETE: BINGO 
22 h 
Pl. Roquetes 
 
Dimecres 10 
 
100% ESTIU: TALLER “JOCS DE TAULERS EGIPCIS” 
11 h 
Enguany es compleixen 100 anys del descobriment de la tomba del faraó Tutankamon, i volem celebrar-ho 
jugant com ho feien els egipcis antics. Per això us proposem fer els taulers, fitxes i daus d'aquells jocs, que 
ens endurem a casa, juntament amb les instruccions. 
A càrrec d'Anna Ribot 
Adreçat a nens i nenes de 6 a 10 anys 
Places limitades. Inscripcions al web http://ow.ly/V8PF50KatOF   
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
EN FAMÍLIA: TARDA DE MÀGIA “EL COLECCIONISTA” 
18 h 
Un munt d’objectes estranys que Eugenio ha trobat en els seus viatges, tots ells formen part d’un 
espectacle ple de jocs i humor en que el públic serà el protagonista.  
A càrrec del Mag Eugenio 
A partir de 6 anys... fins a 99 
Més informació i reserves: http://ow.ly/PJPZ50KatZi 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
OPERACIÓN SOLETE: SORTIDA AMB DONES 
Lloc i hora a determinar 
 
Dijous 11 
 
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 
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TARDES AL PATI: “A JUGAR!” 
19 h 
Vine a participar en un concurs dels anys 90 per grups. 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: 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 
 
“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 
 
“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 (no visitable a l’agost) 
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 
 
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) 
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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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