
Activitats del 16 al 22 de setembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 16 
 
PARKING DAY 
De 9 a 21 h 
Acció reivindicativa on diverses entitats i col·lectius transformen de forma temporal places públiques 
d’aparcament de cotxes en parcs, jardins i altres formes d’espai públic, amb l’objectiu de reivindicar un 
model de ciutat centrat en les persones i el medi ambient. 

- A l'av. Escolapi Càncer 5, mostra d’entitats i projectes de la Zona Nord (de 10 a 14 h) i programa de 
ràdio amb perspectiva intercultural fet per joves de la perifèria (de 17 a 19.30 h) 

- Al c. Arítjols 10-12, circuit de bicis per a infants: vine en bici amb els més petits de casa per 
participar en el circuit infantil que muntarem a la plaça. De 17 a 18.30 h 

 
CINEMA: FESTIVAL "ÍCARO" (jornada 2) 
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. 

- 15 h (sala d'oci): projecció de curtmetratges 
- 19 h (sala d'actes): projecció de “Antojología de Carl Rigby” (dir. María José Álvarez i Eduardo 

Spiegeler, Nicaragua, 2019; documental), i “El suspiro del silencio” (dir. Alfonso Quijada, El 
Salvador, 2020, ficció) 

- 21 h (terrassa del Casal): projecció de “Polvo de gallo” (dir. Julio López, El Salvador, 2021; ficció) 
- 23 h (sala d'actes): concert de Las Amigas de Yoli, mescla de cançó d'autora, poesia i rap feminista 

Entrada gratuïta 
Més informació a https://casalprospe.org/esdeveniments/cinema-festival-%C3%ADcaro  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
FESTA MAJOR DE VERDUN 

- 16.30 h Tarda infantil: ball de la geganta i presentació a càrrec de l'escola Marta Mata. Tallers i jocs. 
Organitza: Comissió de Festes Verdum (pl. Francesc Layret) 

- 18 h Espectacle familiar amb Pentina el Gat. Org. Comissió de Festes Verdum (pl. Francesc Layret) 
- 21 h Sopar de traje i germanor. Organitza: Comissió de Festes Verdum (marquesina de Via Júlia) 
- 22.30 h Pregó de festa major a càrrec de Lídia i Alícia, filles de Mª Lluïsa Serralta. Organitza: 

Comissió de Festes Verdum (marquesina de Via Júlia) 
- 23 h Ball de Festa Major amb l'Orquestra Harley. Organitza: Comissió de Festes Verdum 

(marquesina de Via Júlia)  
 

INAUGURACIÓ DE TEMPORADA DEL CENTRE TON I GUIDA 
17 h 
Gaudirem d'una tarda amb taller “Circ a les Golfes” a càrrec de Los Herrerita, barra de montaditos, 
informació de les entitats, karaoke, concert amb Weltraum, dj i molt més 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
INAUGURACIÓ DEL RACONET 
17 h 
El Raconet, l'espai familiar del Casal, comença un nou curs! Es podran realitzar les inscripcions al Raconet, i 
també tindrem un taller de titelles organitzat pel col·lectiu ProspeArte i l'associació Animacción. 
I a les 18 h, gaudirem d'un espectacle de titelles a càrrec de l'artista Lídia Clua. 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 

https://casalprospe.org/esdeveniments/cinema-festival-%C3%ADcaro


CONVERSES EN XARXA: "MASCULINITAT SENSE MASCLISME" 
19 h 
Hi ha molts homes que treballen per la superació del patriarcat i denuncien les desigualtats que també els 
limiten com a persones. És el cas dels convidats a aquesta activitat, que també preparen una gran 
manifestació pel 21 d’octubre. Ens parlaran de tot això i molt més. 
A càrrec de dos representants d’Homes Igualitaris 
Activitat en línia, publicada a https://www.youtube.com/channel/UC-lZeWoT9NfPgFxvtTvb8Ww/videos  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Dissabte 17 
 
FESTA MAJOR DE VERDUN 

- De 10 a 20 h Mostra de comerciants. Organitzen: Eix Comercial Via Júlia, Eix Nou Barris (pl. Francesc 
Layret) 

- De 12 a 13 h Concert amb la Banda Simfònica de Roquetes - Nou Barris. Organitzen: Comissió de 
Festes Verdum, Districte de Nou Barris (marquesina de Via Júlia)  

- 13 h Inauguració de la placa “Escullera” i homenatge a Mª Lluïsa Serralta. Organitzen: AV Verdum, 
Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris (pl. Francesc Layret) 

- 13.30 h Vermut musical amb Morosito. Organitza: Comissió de Festes Verdum (pl. Francesc Layret) 
- De 17 a 19 h Bingo musical, dinamitzat per l'Ass. teatral Xerinola. Organitza: Comissió de Festes 

Verdum (marquesina de Via Júlia)  
- 19 h Concert amb Infumables. Organitza: Comissió de Festes Verdum (marquesina de Via Júlia)  
- 21 h Ball de plaça i batucada, a càrrec del Grup de Foc Nou Barris. Organitza: Comissió de Festes 

Verdum (pl. Francesc Layret) 
 
TALLER FAMILIAR “EL MÓN DELS RATPENATS” 
De 10 a 12 h 
Coneixerem les diferents característiques dels ratpenats, la seva importància dins els ecosistemes, la 
importància i necessitat de la seva conservació i les principals espècies protegides que tenim a Catalunya. 
Per a infants de 12 a 15 anys 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
ITINERARI GUIAT “EL REC COMTAL I LES CASES DE L’AIGUA” 
De 10 a 13.30 h 
Itinerari guiat des de Vallbona a la Casa de l'Aigua de Trinitat Nova. El Rec Comtal, la sèquia mil·lenària i els 
darrers horts de la ciutat de Barcelona. Un viatge per la història de l'abastament d'aigua a Barcelona. 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l'Aigua de la Trinitat Nova 
Punt de trobada: estació de metro L11 Torre Baró 
 
LA NIT DE LES RELIGIONS 2022 

- De 10 a 12 h Ruta guiada del Grup de Diàleg Interreligiós de Nou Barris, amb visites a la Mesquita 
Yamaat Ahmadia, la Parròquia Sant Sebastià i l’Església Evangèlica Unida de Barcelona. Punt de 
trobada al c. Borges Blanques, 3. Activitat amb inscripció prèvia a https://bit.ly/GDINouBarris2022 

- De 18 a 20 h Activitat “Fe multicultural”, per donar a conèixer els moviments migratoris de la 
comunitat. Petita xerrada sobre el tema, exposició amb stands, projecció de vídeos, 
concert, representació teatral i pica-pica al finalitzar l'activitat (Església Evangèlica Unida de 
Barcelona, c. Santapau, 102) 

Programa complet amb la resta d'activitats a la ciutat a https://audir.org/lanitdelesreligions/  
Organitza: Audir 

https://www.youtube.com/channel/UC-lZeWoT9NfPgFxvtTvb8Ww/videos
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:casadelaiguadt8@gmail.com
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50è ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIÓ VEÏNAL PROSPERITAT 
- 10.30 h Pintada de mural de les lluites veïnals 
- 11 h Mercadillo 
- 12 h Música amb dj's 
- 14 h Paella popular vegetariana i de carn (no cal tiquet) 
- 16 h Te àrab i xerrada sobre la lluita del barri per la Zona Verda, a càrrec d'Andrés Naya 
- De 18 a 23 h Soundsystem musical 

Organitzen: AV Prosperitat, Casal de Joves Prosperitat i Comunitat Islàmica de Nou Barris 
Pl. Verda de la Prosperitat 
 
CINEMA: FESTIVAL "ÍCARO" (jornada 3) 
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. 

- 11 h (sala d'actes): "Descubriendo el guion de la cotidianidad", taller a càrrec de Rafael Rosal, 
productor i director cinematogràfic, fundador del Festival Ícaro i exdirector de la prestigiosa Escola 
Internacional de Cinema i Televisió de San Antonio de los Baños (Cuba) 

- 14 h (sala d'oci): projecció de curtmetratges 
- 20 h (sala d'actes): projecció dels llargmetratges “Polvo de gallo” (dir. Julio López Fernández, El 

Salvador, 2021; ficció), i “90 minutos” (dir. Aeden O’Connor Agurcia, Honduras, 2020; ficció) 
- 22.30 h Concert del cantautor Pablo Paz 

Entrada gratuïta 
Més informació a https://casalprospe.org/esdeveniments/cinema-festival-%C3%ADcaro  
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Amb música en directe 
Organitza: Associació de Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
COL·LOQUI "LA FI DEL MÓN?" 
17.30 h 
Està realment la humanitat en perill d'origen natural? És possible un esdeveniment natural catastròfic que 
destrueixi o posi en greu perill tota la humanitat? Xerrada amena sobre ciència i astronomia, parlarem del 
que reconeix la ciència com a vàlid. 
A càrrec de Lluís Amorós 
Més informació i inscripcions: https://canverdaguer.com/col%c2%b7loqui-la-fi-del-mon/  
Organitza: La Logia de las Candelas 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EN FAMÍLIA: "CUENTOS MUSICALES" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
En aquest nou En família, el nostre professor d’estimulació musical ens adaptarà cançons infantils com a 
relats, amb suport audiovisual.  
A càrrec de Mauro Cabral 
Activitat dirigida a infants de 2 a 5 anys, acompanyats d’una persona adulta 
Entrada gratuïta 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 
 

https://casalprospe.org/esdeveniments/cinema-festival-%C3%ADcaro
https://canverdaguer.com/col%c2%b7loqui-la-fi-del-mon/


FAMILIARTS: ACTIVITAT INFANTIL "JUGUINEJAR" 
18 h 
Vine a jugar a jocs d’avui, ahir i de sempre. Una proposta de jocs de fusta gegants per a tots els públics. 
Volem fer arribar a totes les generacions una proposta de jocs de tota la vida presentats en un format 
còmode, accessible i que transformi l’espai en un espai de joc. 
Activitat gratuïta 
Organitza: Centre Cívic Can Basté 
Pl. Can Basté 
 
FAMILIARTS: XERRADA DE PRESENTACIÓ DEL SERVEI DE FAMÍLIES COL·LABORADORES 
18 h 
El Servei de Famílies Col·laboradores (SFC) és un projecte solidari, un servei municipal que dona suport a 
famílies en situació de vulnerabilitat que per diferents motius (laborals, salut, etc.) necessiten un cop de 
mà en la cura dels infants. Si vols saber com, quan i de quina manera es pot ajudar, t’ho vindrem a explicar. 
A càrrec de Marta Costoso i Mayca Velasco, psicòlogues del Servei de Famílies Col·laboradores (SFC) 
Activitat gratuïta amb reserva prèvia, presencial o al web http://ow.ly/Yc6t50KKcm1 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
FESTIVAL DE LAS CULTURAS 
19 h 
Amb la participació de les entitats Hogar Centro Castellano y Leonés de Barcelona, Casa de Aragón Virgen 
del Pilar de Santa Coloma de Gramenet, Esbart Folklòric d'Horta dels Lluïsos d'Horta, Centro Cultural 
Andaluz Artístico Manuel de Falla i Agrupación Cultural Galega Agarimos de Badalona. 
Organitza: Federación Andaluza de Comunidades (FAC) 
Pati de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
PRESENTACIÓ DEL POEMARI "AGUACEROS" 
19 h 
A partir d’un recital de poesia escenificada que barreja la paraula, el so i les emocions, ens aproparem a 
aquesta obra que representa la fugacitat efímera d'emocions i contratemps que trastorna el nostre ésser. 
Un gegantí torrent d'aigua, gelada o bullint, que no dura més de deu segons. 
A càrrec del seu autor, Fábulo 
Espectacle en castellà  
Més informació i reserves al web http://ow.ly/WBeh50KKcxo 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONCERT "A(2)BANDES"  
21 h 
Concert de bandes emergents, amb les actuacions de Magely RS (trap, drill) i La Trinxera (ska, reggae, rock) 
Entrada gratuïta  
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 
 
Diumenge 18 
 
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA UCRAÏNESA "UCRANIA FEST" 
De 13 a 20 h 
Amb concerts, masterclasses, activitats infantils, mercat artesanal, desfilada de moda, gastronomia 
ucraïnesa i georgiana, subhasta benèfica i presentació del film ucraïnès "La madre de los apòstoles". 
Prèviament, a les 12.15 h hi haurà una flashmob amb vestits nacionals pels carrers de Barcelona, des de la 
Meridiana pel pg. Fabra i Puig i fins a Virrei Amat. 
Organitza: Ass. Djerelo 
Pl. Virrei Amat 

http://ow.ly/Yc6t50KKcm1
http://ow.ly/WBeh50KKcxo


Dilluns 19 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA “QUÈ CAL SABER DE LES VACUNES CONTRA LA COVID-19?” 
18 h 
A càrrec de Soledad Castillejo 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 20 
 
TALLER “ENERGIA SOLAR” 
De 17 a 19 h 
Vine i construeix el teu forn solar. Amb l'energia renovable també podem fer-nos una truita i fins i tot 
preparar-nos la pizza. 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
Dimecres 21 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 10.30 a 12.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
VISITA GUIADA "COMENÇA EL CURS A CAN VERDAGUER!" 
12.30 h 
Tornem de les vacances amb les piles carregades i un munt d’activitats! En aquesta visita guiada, l’Elsa no 
només us explicarà coses de la masia, sinó que també us farà cinc cèntims dels tallers i de la programació 
cultural d’aquest trimestre!  
A càrrec d’Elsa Ramos, informadora del Centre Cívic Can Verdaguer 
Més informació i inscripcions: https://canverdaguer.com/visita-guiada-comenca-el-curs-a-can-verdaguer/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA DE DRETS LABORALS "DRETS DE TREBALLADORS I TREBALADORES DE LA LLAR" 
18 h 
A càrrec de Barcelona Activa 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
PORTES OBERTES A LA MASIA DE LA GUINEUETA 
19 h 
Vine a conèixer els espais de la Masia, les entitats que en formen part i totes les possibilitats de 
l'equipament del nostre barri! 
Apunta't a la Masia de la Guineueta de 17 a 20 h, o al tel. 933542779 
Masia de la Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 

mailto:casadelaiguadt8@gmail.com
https://canverdaguer.com/visita-guiada-comenca-el-curs-a-can-verdaguer/


Dijous 22 
 
DIA MUNDIAL SENSE COTXES: XERRADA "MOU-TE AMB EL CAP" 
D'11 a 13 h 
Xerrada sobre la diferència entre l'exercici físic i l'activitat esportiva i l'esport. Explicació de les alternatives 
d'exercici per a cada capacitat física i el manteniment de la salut. 
Posteriorment a la pl. Eucaliptus es farà un tast sobre resistència, força i flexibilitat física. 
Organitza: CAP Ciutat Meridiana 
Pl. Eucaliptus 
 
 DIA MUNDIAL SENSE COTXES: ACTIVITAT INFANTIL 
De 17 a 19 h 
En un carrer tallat del barri, jugarem a moure'ns com diferents mitjans de transport (bicicleta, autobús, 
metro, tramvia, cotxe...) per entendre quines avantatges i quins inconvenients té cadascun d'ells. A través 
d'un circuit de trànsit que hi haurà al terra, farem proves per posar a prova les xarxes urbanes de la ciutat. 
Cal inscripció prèvia, trucant al 664 044 079 o enviant un correu a castell_torrebaro@bcn.cat  
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
DIA MUNDIAL SENSE COTXES: "MOBILITAT I SOSTENIBILITAT" 
De 17 a 19 h  
Anirem a la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova de maneres diferents, a peu, en bicicleta, en transport públic, 
en cotxe. Vine i comparteix, amb un petit berenar, la tertúlia/debat sobre la mobilitat. 
Per a tots els públics 
Gratuït amb inscripció prèvia: casadelaiguadt8@gmail.com, tel. 93 463 77 71 
Organitza: Casa de l'Aigua de Trinitat Nova 
Punt de trobada: OAC Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1  
 
XERRADA "TENIR CURA DE LA NOSTRA MENT: PARLEM DE LES PÈRDUES DE MEMÒRIA" 
17 h 
Vivim en una societat en la qual el col·lectiu de persones afectades per malalties neurodegeneratives cada 
vegada és més gran. És necessari tenir present les seves necessitats, i empatitzar amb les persones 
malaltes que presenten pèrdues de memòria que afecten la seva vida quotidiana.  
A càrrec de la fundació Uszheimer 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/Yqaa50KKeW7 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
TALLER I XERRADA "CURA DELS CABELLS" 
18 h 
Veurem els components que trobem en els xampús habituals i parlarem d’alternatives més sostenibles. 
Aprendrem a fer el nostre propi xampú. 
Gratuït  
Cal inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
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DIA MUNDIAL SENSE COTXES: "MOU-TE PEL CANVI" 
De 18 a 21 h 
Tres classes dirigides dinamitzades pels tècnics del CEM Duetsports: BodyCombat a les 18 h, Step a les 19 h 
i Zumba a les 20 h 
Organitza: CEM Cotxeres Borbó 
C. Felip II, 265 
 
INAUGURACIÓ DEL CURS 
18 h  
Tornem a començar! 
Organitza: Grup de Dones en Forma de Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DE L'HABITATGE COOPERATIU CIRERERS 
19 h 
Després de la presentació, es farà una visita guiada a l'edifici 
Organitzen: Cirerers habitatge cooperatiu, Sostre Cívic 
Biblioteca les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
Exposicions 
 
“HISTÒRIA DEL BARRI” 
Fins al 30 de setembre 
Recull d'imatges representatives de la història del barri de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
"GHOST STORIES" 
Del 22 de setembre al 12 de novembre. Inauguració el dijous 22 de setembre, a les 20 h 
Treball fotogràfic que entreteixeix una sèrie d’esdeveniments ocorreguts en el mateix espai, l’arxipèlag de 
Frioul, situat enfront del golf de Marsella, però en èpoques diferents. 
Aquest projecte ha rebut el Premi Mallorca de Fotografia Contemporània 2019. 
A càrrec de Federico Clavarino 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
"FUCHINA: CINCO DÍAS DE MAYO" 
Fins 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 
Fins al 30 de setembre  
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!" 
Fins 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" 
Fins al 30 de setembre  
“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" 
Fins 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 
 
"EXPERIÈNCIES I VIVÈNCIES" 
Fins 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" 
Fins al 28 de setembre 
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" 
Fins 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 
 
"TUÉ SUMPANAL CALÓ – EL TEU VEÍ GITANO" 
Fins 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 
 
 
 
 



“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 
 
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 
 
 

https://cutt.ly/wKS9F5k

