
Activitats del 12 d’agost al 15 de setembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 12 d’agost 
 
A ESCENA: ESPECTACLE DE CLOWN “AI, AI, AI...” 
20 h 
Una història pallassa d’amor i molt humor. Imperdible!!! Riuràs, ploraràs i en sortiràs enamorat! 
A càrrec d’Ayelén Ormaechea. Dirigeix: Julieta Daga 
Entrada gratuïta. Places limitades 
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 13 d’agost 
 
OPERACIÓN SOLETE: DOG TALENT 
22 h 
Pl. Roquetes 
 
Diumenge 14 d’agost 
 
CULTURA FOLKLÒRICA DE BOLÍVIA 
Festa amb danses i menjar bolivià 
Organitza: Ass. Centro Cultural Artístico Folklórico “Lo mejor de Bolivia” 
Parc de la Guineueta 
 
Dilluns 15 d’agost 
 
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA INDEPENDÈNCIA DE L'ÍNDIA 
18 h 
Amb activitats culturals i actuacions de Nritya Dhwani, Núria Cabo, Dakini Dance, Dancing Ganesh i Telugu 
Association Barcelona. Hi haurà pica-pica al finalitzar l´acte. 
Organitza: Indian Culture Centre 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
Dimarts 16 d’agost 
 
DIVER-DIMARTS: ACTIVITAT DE CANÇONS I JOCS “REVIVIM EL NOSTRE CLUB SUPER 3” 
18 h 
Per a nens i nenes a partir de 4 anys 
Places limitades. Més informació i reserves: http://ow.ly/V7Rz50K6e1U 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
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 

http://ow.ly/LSTg50Kat0z
http://ow.ly/V7Rz50K6e1U


OPERACIÓN SOLETE: BINGO MUSICAL 
22 h 
Pl. Roquetes 
 
Dimecres 17 d’agost 
 
EN FAMÍLIA: TARDA DE CONTES “TOCATS DE L’ALA” 
18 h 
Ui, ui, ui, el corral està molt revolucionat. Els galls, les gallines, els pollastres, els pollets, els titots, els 
ànecs... tots s’han plantat i han dit prou: ni ous, ni brous, ni sopes, ni rostits. Ui, ui, ui, això no pinta gens 
bé! Vols saber com acabarà?  
A càrrec de Rosa Pinyol 
Per a nens i nenes a partir de 3 anys 
Places limitades. Reserva prèvia al web http://ow.ly/PJPZ50KatZi 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
OPERACIÓN SOLETE: FUTBOL 
22 h 
Lloc a determinar 
 
Dijous 18 d’agost 
 
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 
 
TARDES AL PATI: LECTURA D’ESTIU 
19 h 
Entre les persones assistents triarem un llibre, llegirem fragments i el comentarem. 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 
 
Divendres 19 d’agost 
 
CONCERT DE SAXO I GUITARRA "XAVI PLAZA I CAMIL ARCARAZO" 
18 h 
El saxofonista Xavi Plaza uneix les seves forces amb un dels protagonistes de la nova escena del jazz, Camil 
Arcarazo. En aquesta ocasió tocaran a duet i interpretaran estàndards del cançoner nord-americà. Un 
concert ple de swing i molta interacció entre la guitarra i el saxo. 
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 

http://ow.ly/PJPZ50KatZi
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A ESCENA: CONTES CANALLES “VA COM VA!” 
20 h 
Viure és un vaivé de sorpreses i incerteses… tan aviat ho tenim tot, com no tenim res… avui estem sols 
tristos i demà feliços com anissos… I és que la vida, va com va!  
A càrrec de Rosa Pinyol  
Públic adult 
Entrada gratuïta. Places limitades 
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 20 d’agost 
 
OPERACIÓN SOLETE: GOT TALENT 
22 h 
Amfiteatre de Roquetes 
 
Dimarts 23 d’agost 
 
DIVER-DIMARTS: “AIGUA A L’OFICINA” 
18 h 
Jocs d’aigua per refrescar-nos. No us oblideu de portar el banyador.   
Per a nens i nenes a partir de 6 anys 
Places limitades. 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, dimarts i dijous de 17.30 a 20.30 h 
Organitza: Casal de Barri Verdun 
C. Luz Casanova, 4-6 
 
OPERACIÓN SOLETE: BINGO 
22 h 
Pl. Roquetes 
 
Dimecres 24 d’agost 
 
OPERACIÓN SOLETE: SORTIDA AMB DONES 
Lloc i hora a determinar 
 
Dijous 25 d’agost 
 
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 

http://ow.ly/LSTg50Kat0z
http://ow.ly/V7Rz50K6e1U


TARDES AL PATI: CINEMA A LA FRESCA 
19 h 
Passarem una tarda de pel·lícula. Un espai per fer un munt d’activitats i gaudir de la fresca al pati. 
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 
 
Divendres 26 d’agost 
 
CONCERT DE BLUES I SOUL "CARLA SUNDAY & ARNAU DEMONS" 
18 h 
Carla Sunday és una jove cantant de Barcelona amb una veu potent plena de sentiment. Acompanyant al 
piano Arnau Demons, formen aquest duo amb un repertori elegant i variat entre el blues i el soul. 
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 
 
Dissabte 27 d’agost 
 
RUTA GUIADA PER A ADULTS  “SEGUINT LA PETJADA DE L’AIGUA” 
De 10 a 12 h 
Coneixerem el paper del riu Besòs i de les mines de Montcada en el proveïment d'aigua a la ciutat. 
Descobrirem racons d'interès històric de Nou Barris i gaudirem d'una vista excepcional. 
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 
 
OPERACIÓN SOLETE: FESTA FINAL 
22 h 
Pl. Roquetes 
 
Dimarts 30 d’agost 
 
VIU L’AGOST AL VERDUN: FESTA FINAL 
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 
Parc de la Guineueta 
  
Dissabte 3 de setembre 
 
TALLER FAMILIAR “JO TAMBÉ FORMO PART D'AIXÒ” 
De 10 a 12 h 
Combinarem una activitat molt divertida als voltants del Castell amb un itinerari de descoberta per adonar-
nos de l’impacte humà al Parc Natural de Collserola i per entendre com es gestiona aquest espai natural. 
Per a infants de 10 a 12 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 
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Diumenge 4 de setembre 
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA D'SCOOTER: MODALITATS STREET I PARK 
De 9 a 15 h 
L'scooter freestyle és un esport extrem que es practica amb scooters o patinets i consisteix en fer trucs i 
piruetes. Competició oberta a esportistes federats i no federats. 
Inscripcions fins a l'1 de setembre a les 18 h, al web https://forms.office.com/r/ATgAUwxZSR  
Més informació al web http://www.fcpatinatge.cat/ca/disciplines/scooter/competicions-i-resultats  
Organitza: Federació Catalana de Patinatge 
Skatepark Via Favència, Via Favència, 186 A 
 
Dilluns 5 de setembre 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “FABRIQUEM UN PROJECTOR D'HOLOGRAMES” 
De 17.30 a 19.30 h 
Aprendrem a observar i descriure les coses d’una manera objectiva, distingint entre un comentari objectiu i 
un comentari subjectiu, mitjançant una plataforma interactiva digital. Entendrem com el cervell a vegades 
ens fa veure coses que no són certes del tot amb exemples d’il·lusions òptiques. Construirem un projector 
d’hologrames amb materials quotidians. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/BWMi50Khwsz 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
100% ESTIU: “CONEGUEM EL SOL I COM ENS AFECTA!” 
18 h 
Explicarem un conte a través del qual aprendrem com ens podem protegir del sol, quins són els beneficis i 
riscos, i com afecta el canvi climàtic al planeta.  
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/sCI350KhwuN 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
ESPAI GENT GRAN: PRESENTACIÓ DEL CURS 
18 h 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 6 de setembre 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Inscripcions a partir de l'1 de setembre 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “PROGRAMEM EL NOSTRE PROPI ASSISTENT” 
De 17.30 a 19.30 h 
A través de diverses dinàmiques descobrirem què és la programació i aprendrem a programar amb Scratch. 
Construirem i programarem un assistent que ens saludarà quan li donem la mà o li toquem el cap. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/iBQR50KhwNX 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
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Dimecres 7 de setembre 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “IL·LUMINA'T AMB L'STEAM” 
De 17.30 a 19.30 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 al web http://ow.ly/iC0u50Khx0W 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
100% ESTIU: TALLER “FEM LLIBRETES” 
18 h 
T'agraden les manualitats? Vols fer una llibreta divertida? Amb materials de reciclatge crearem la nostra 
llibreta personalitzada.   
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/rRpQ50Khx5A 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
Dijous 8 de setembre 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “FABRIQUEM UN TEST DE REG AUTOMÀTIC PER PLANTES” 
De 17.30 a 19.30 h 
Mitjançant la fabricació d’un test que es rega automàticament, coneixerem el cicle de l’aigua i la 
importància que té per a la vida. També experimentarem amb la capil•laritat i ens posarem a prova amb 
un concurs de preguntes. Descobrirem com l’enginyeria i la tecnologia poden ajudar-nos a resoldre 
problemes com, per exemple, mantenir una planta sense haver-la de regar constantment. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/PuYi50Khxmm 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "JOSEP LLUÍS FACERÍAS I ELS SEUS GRUPS D'ACCIÓ" 
19 h 
El 30 d’agost del 1957 Josep Lluís Facerías va caure mort, assassinat pels trets de la policia a la cruïlla dels 
passeigs Urrutia i Verdum. Facerías era un dels maquis més buscats per les forces franquistes. Ara que fa 
100 anys del naixement d’aquest guerriller urbà, aquest llibre recupera la seva lluita.  
Presentació a càrrec dels autors: Ricard de Vargas (historiador i activitista social) i Roger Costa (activista 
llibertari, aficionat a la història i fundador de la Directa). 
Amb la col·laboració del Grup d’Història Nou Barris- Can Basté. 
Cal reserva prèvia presencial o online, al web http://ow.ly/7eGn50KhxpA 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Divendres 9 de setembre 
 
CINEFÒRUM: "EL PATRULLERO 777" 
18 h 
Any 1978. Protagonitzada per Mario Moreno “Cantinflas”. 
Diógenes, el patrullero 777, és constantment reprimit pel seu cap perquè acostuma a resoldre de forma 
molt personal els casos que se li plantegen mentre tracta de mantenir l’ordre als carrers de Mèxic DF. 
Després de les projeccions, compartirem les impressions i sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 

http://ow.ly/iC0u50Khx0W
http://ow.ly/rRpQ50Khx5A
http://ow.ly/PuYi50Khxmm
http://ow.ly/7eGn50KhxpA


100% ESTIU: TALLER “LA LLIBRETA SÍNDRIA” 
18 h 
Cada participant crearà i enquadernarà des de zero la seva llibreta triangle amb tapes de cartó folrades i 
personalitzada com si fos un tall de síndria, de pizza, de pastís, un gelat... Una peça divertida i molt de 
temporada. Treballaran tècniques d'enquadernació, d'encolat, de cosit simple i de tall de paper. 
Per a nens i nenes de 8 a 10 anys 
A càrrec de Dolça Llibreta 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/MhWg50KhxFl 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
100% ESTIU: TALLER “FEM LLIBRETES” 
18 h 
T'agraden les manualitats? Vols fer una llibreta divertida? Amb materials de reciclatge crearem la nostra 
llibreta personalitzada.   
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/zz5E50KhxNB 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
100% ESTIU: “CONEGUEM EL SOL I COM ENS AFECTA!” 
18 h 
Explicarem un conte a través del qual aprendrem com ens podem protegir del sol, quins són els beneficis i 
riscos, i com afecta el canvi climàtic al planeta.  
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/mlCc50KhxQM 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
CONCERT "EL GENERADOR" 
22 h 
Amb les actuacions de: 

- Ava Adore (grunge, stoner): una recreació personal de grunge, stoner i rock alternatiu amb el 
carisma i veu particular de la cantant Paola Bailey. Fundats el 2014, s’han fet un lloc en l’escena de 
Barcelona. Si ets de Foo Fighters, Soundgarden o Queens of the Stone Age no te'ls pots perdre! 

- Toxifuzz: powertrio format el 2019 a Barcelona. El seu estil se centra en el psychedelic rock amb 
tocs de stoner rock, amb una enèrgica posada en escena. 

Entrada gratuïta 
Organitza: El Generador 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dissabte 10 de setembre 
 
ITINERARI PER A ADULTS  “CANVI CLIMÀTIC” 
De 10 a 12 h 
Farem un recorregut per esbrinar com està canviant el clima al nostre voltant i com actua Barcelona en 
termes d’emergència climàtica, i analitzarem alguns dels principals efectes del canvi climàtic a la ciutat a 
través de l’observació de l’entorn i el paisatge. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al 664 044 079 
Coorganitzen: Castell de Torre Baró, Casa de l'Aigua de Trinitat Nova 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
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CICLE GASTRONÒMIC "TASTA'M": SARDINADA I ANIMACIÓ MUSICAL AL MERCAT DE LA GUINEUETA 
Matí - migdia 
‘Tasta’M’ vol posar en valor el paper dels mercats com a proveïdors de productes frescos i de temporada i 
com a precursors dels hàbits alimentaris saludables entre la ciutadania.  
Més informació properament al web https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca  
Organitzen: Mercats de Barcelona, Federació de Mercats Municipals 
Mercat de la Guineueta, pg. Valldaura, 186 
 
VERMUTSICAL: "RUTWAILER" EN ACÚSTIC 
13 h 
Una banda ben coneguda a la Prospe; el projecte va néixer com a formació acústica l'any 2011, i passà de 
fer versions a ser una banda formada per amics de sempre que componen temes propis. Per a aquesta 
ocasió tornen als inicis, amb Rut a la veu, Flor a la veu i guitarra, i Carlitos a la veu, saxo i percussions. 
Entrada lliure fins a completar aforament 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
12ª EDICIÓ "CINEMA THE WARRIOR"  
17.30 h 
Cinema The Warrior és una manera alternativa de veure cinema de sèrie B (o Z). La sala es converteix en 
una festa. Passar-ho bé és la nostra premissa, una bona teràpia de riure. 
La jornada inclou la projecció de "Cyborg Cop 2" (doblada al castellà), una xerrada del col·lectiu Grillos 
Navajeros i la projecció de "Tarkan versus The Vikings" (VOSE). 
Entrada gratuïta  
Més informació a https://www.instagram.com/cinethewarrior/  
Organitza: Cine The Warrior 
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 
 
ACTE DE COMMEMORACIÓ DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
18.30 h 

- 1a part: Abanderats de Tortosa. Hissada de la senyera. Dansa amb Silver and Gold Aerial Athletes 
- 2a part: Banda Simfònica Roquetes - Nou Barris de Barcelona, de l'Agrupació Sardanista l'Ideal d'en 

Clavé de les Roquetes: "Música per a la diada" 
- Final conjunt, amb la col·laboració de la Societat Coral L'Ideal d'en Calvé i la Coral Canticòrum: “El 

Cant de la Senyera” i “Els Segadors” 
- Final a càrrec del Grup de Foc de Nou Barris 

Organitzen: Fundació PROCAT i Centre Cultural "Els Propis" 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
CICLE SOMRIURE: "L'ONIRONAUTA" 
19 h 
Alguna vegada has tingut un somni lúcid? Canviar el sabor de les muntanyes, esquiar amb el teu rebesavi... 
En un somni lúcid pots fer allò que vulguis! L’Onironauta és un expert en somnis lúcids. Amb un trosset 
dels teus somnis crearà un univers fantàstic i t’ensenyarà a fer-ho. T’animes a jugar amb ell? 
A càrrec de Dante Sorrentino 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
KARAOKE CABARETERO 
De 21 a 23 h 
Activitat musical amb participació oberta en les actuacions. 
Per a la interpretació de les cançons i participació en el repertori, trucar al telèfon 677 40 81 54.  
Sopar Cabareter (preu: 5 €): reserva el teu amb antelació. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca
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Dilluns 12 de setembre 
 
SESSIÓ INFORMATIVA D’ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT DEL SOAPI 
17.30 h 
Informació sobre tràmits bàsics d'estrangeria, empadronament, sanitat, aprenentatge de llengües i altres 
temes, a càrrec del Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) de Nou Barris 
Més informació: tel. 695 152 724, acollida7@bcn.cat  
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MEMÒRIA 
18 h 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 13 de setembre 
 
MÚSICA I MOVIMENT 
17 h 
Organitza: Associació de Gent Gran Platja d’Aro 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Inscripcions a partir de l'1 de setembre 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
PASSEJADA PEL RIU BESÒS 
De 18 a 20 h 
Recorrerem el riu Besòs des de Bon Pastor fins a la seva desembocadura. Durant la passejada anirem 
observant la fauna i flora que trobem al riu, parlarem sobre l’ecosistema de ribera i l’ecosistema d’un riu 
periurbà com és el Besòs, on es mescla la natura amb les infraestructures de gestió de la ciutat. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al telèfon 664 044 079 
Organitzen: Castell de Torre Baró, Aula Ambiental Sant Andreu 
Punt de trobada: Llosa de Bon Pastor (c. Arbeca, 1) 
 
Dimecres 14 de setembre 
 
FESTA MAJOR DE VERDUN 
Del 14 al 17 de setembre 
Més informació properament al web www.barcelona.cat/noubarris  
Organitzen: AVV Verdun, Comissió de Festes de Verdum 
 
PRIMERES PASSES: "CONTES AMB OLOR DE CEL BLAU" 
11 h 
Per a nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRESENTACIÓ DEL MAPA D’ACTIUS PER PAL·LIAR LA SOLEDAT 
18 h 
Aforament limitat. Reserva prèvia al correu spitnb@bcn.cat  
Sala de plens de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
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TALLER DE CUINA "ROTLLETS FRESCOS DEL MÓN" 
18 h 
Coneixerem diferents tipus de rotllets d’arreu del món i els prepararem amb una salsa per acompanyar-los. 
Gratuït 
Cal inscripció prèvia: whatsapp al 608 406 528, tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net   
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
100% ESTIU: TALLER “REFEM ELS CONTES!” 
18 h 
Llegirem un conte i l'analitzarem. Hi ha alguna part que no ens convenci? Ens agradaria que acabés d’una 
altra manera? Doncs, refem-ho! Podrem crear un conte nou modificant les parts que no ens hagin agradat 
de l'original, utilitzant allò que més ens hagi cridat l'atenció, o agafant les millors parts de diversos contes. 
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/JIKT50KhCgU 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA DE DRETS LABORALS "NÒMINES I CONTRACTES" 
18 h 
A càrrec de Barcelona Activa 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
Dijous 15 de setembre 
 
100% ESTIU: TALLER “REFEM ELS CONTES!” 
18 h 
Llegirem un conte i l'analitzarem. Hi ha alguna part que no ens convenci? Ens agradaria que acabés d’una 
altra manera? Doncs, refem-ho! Podrem crear un conte nou modificant les parts que no ens hagin agradat 
de l'original, utilitzant allò que més ens hagi cridat l'atenció, o agafant les millors parts de diversos contes. 
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia al web http://ow.ly/mJ9i50KhCju 
Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA REVOLUCIÓ DE L'HABITATGE A LES PERIFÈRIES OBRERES I POPULARS: NOU 
BARRIS 1939-1980" 
18.30 h 
A càrrec dels seus autors Manel Guàrdia, Maribel Rosselló i José Luis Oyón. 
Amb la col·laboració del Grup d’Història Nou Barris- Can Basté. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CINEMA: FESTIVAL "ÍCARO" (jornada 1) 
20.30 h 
Casa Centro América i Rudas Cooperativa organitzen al Casal una rèplica del Festival Internacional de 
Cinema Centreamericà Ícaro, nascut a Guatemala el 1998, i que enguany arriba a la 25a edició. 
Inauguració amb la projecció de “Cadejo Blanco” (Guatemala, 2021), del director Justin Lerner, guanyadora 
dels premis a millor llargmetratge, millor fotografia i millor muntatge de la darrera edició del festival. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
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Exposicions 
 
"EXPERIÈNCIES I VIVÈNCIES" 
De l’1 de setembre al 3 d’octubre 
Petit recorregut per l’any lectiu del Casal de Barrio. Vivències, trobades, tallers i jornades carregades 
d’experiències i de contingut. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
"ESTIL FROJ" 
Del 5 al 28 de setembre. Inauguració el dijous 8, a les 19 h 
Exposició d'obres d'art fetes amb components electrònics que la gent refusa perquè no els poden aprofitar. 
"El meu nom és Vicente i visc a la llar Guru des dels tres anys. Aquesta idea me la va proposar un educador 
de la meva llar, durant el confinament i, des d'aleshores, he anat progressant amb aquest tipus d'art". 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
"L'ENIGMA LAFORET" 
Del 7 de setembre al 2 d’octubre 
Exposició amb motiu del centenari del naixement de Carmen Laforet. Aquesta escriptora va deixar una 
imatge difuminada que, des de la distància, ens sembla enigmàtica. Va ser una dona de gran sensibilitat, 
sempre somrient i sociable, però altament introspectiva. Per quina raó va deixar d’escriure un bon dia? 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
"FUCHINA: CINCO DÍAS DE MAYO" 
Del 8 de setembre al 5 de novembre 
Aquest projecte entronca a la perfecció amb una llarga tradició de fotografia antropològica que es realitza 
a Espanya. Salcedo ens aporta una mirada personal i fresca davant elements tan clàssics i atàvics de la 
cultura espanyola com són la religió, les festes populars, el color i els animals. 
A càrrec de David Salcedo - ArtPhoto BCN 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CICLE "IL·LUSTRATS": EXPOSICIÓ DELS TREBALLS DE L'ALUMNAT DEL CFGS IL·LUSTRACIÓ 2022 DE L'EASD 
SERRA I ABELLA 
Del 9 al 30 de setembre. Inauguració el divendres 9, a les 19 h 
En aquesta mostra trobarem llibres amb imatges tridimensionals, mòbils o desplegables. Imatges que es 
transformen i que permeten interactuar. Tot perquè el visitant descobreixi aquest gènere que combina el 
codi visual amb el verbal per suggerir, insinuar i al·ludir altres realitats. 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
"REVIU LA FESTA MAJOR DE PORTA!" 
Del 9 al 30 de setembre  
Així es va viure la Festa Major de Porta d’aquest any! La mostra és un recull de fotografies de diferents 
activitats en què podràs reviure alguns moments de les festes! 
A càrrec del Centre Cívic Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"BAILANDO EL ALMA" 
Del 9 al 30 de setembre. Inauguració el divendres 9 de setembre, a les 19 h 
“Després d'un període de creixement personal i emocional, vaig anar gestant durant el confinament les 
ganes d'expressar visualment molts aspectes d'aquest viatge, a través d'una cocreació amb ballarins, per 
representar la fragilitat, la força, la calma, la resiliència, la falta de comunicació, el dolor o l’apoderament.” 
A càrrec de Lucía G. Garcia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 



"FORMAR PARA TRANSFORMAR VIDAS" 
Del 9 al 30 de setembre  
A través de la mirada de la fotògrafa catalana Lidia Larrosa, Fundación Recover mostra una història 
inspirada en dues dones reals durant el seu camí cap a una salut de qualitat i amb futur a l’Àfrica. Les 18 
fotografies són un recorregut pel voluntariat d'un grup de professionals sanitaris catalans al Camerun. 
A càrrec de la Fundación Recover 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"TUÉ SUMPANAL CALÓ – EL TEU VEÍ GITANO" 
Del 14 de setembre al 4 de novembre 
La comunitat gitana de Verdun mostra la realitat del seu dia a dia a través de fotografies, amb l’objectiu de 
capturar l’essència de la tradició i la contemporaneïtat del seu poble.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
“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 
 
“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 
 
“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 
 
Activitats periòdiques 
 
TARDES D'AGOST A LES BASSES 
Fins al 31 d’agost, 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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