
Activitats del 23 al 29 de setembre 
NOU BARRIS
 
Divendres 23 
 
MERCAT D'INTERCANVI 
De 16 a 20 h 
Vine a canviar els teus dispositius electrònics. 
Organitza: 42 Barcelona - Fundación Telefónica 
Parc Tecnològic de Barcelona Activa, c. Albert Einstein, s/n 
 
HORTI PARTY 
Celebrarem el dia de la nostra patrona! 

- De 18 a 19 h Taller de plantes 
- De 19 a 20.30 h Dinamització 
- De 21.15 a 21.30 h Ball Horti 
- De 21.30 a 22 h Concurs de truites 
- De 22 a 24 h Concert 

Organitza: Ateneu la Bòbila de Porta 
Pl. Sóller 
 
CINEFÒRUM: "UN PEZ LLAMADO WANDA" 
18 h 
Any 1988. Comèdia protagonitzada per Jamie Lee Curtis, John Cleese i Kevin Kline. Un advocat londinenc es 
veu embolicat en problemes amb una banda de lladres de joies que està buscant un botí. 
Després de les projeccions comentarem les impressions i sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ESCENA OBERTA: CONCERT JOVE "MALV" 
19 h 
L’artista catalanocubana presentarà els seus temes de latin soul i R&B més representatius, juntament amb 
noves incorporacions que apareixen al seu segon disc ple d’afro i dancehall, amb una col·laboració sorpresa 
inclosa. 
A càrrec de Malv Rivero 
Entrada gratuïta 
Cal reserva prèvia al web http://ow.ly/Iw8550KQage o al tel. 933 585 614 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA "L’ANTIGUITAT: LES FILÒSOFES PITAGÒRIQUES" 
19 h 
Durant aquest curs tractarem en profunditat algunes de les grans filòsofes de la història. En aquesta 
primera sessió, anirem a l’Antiguitat i parlarem de les filòsofes pitagòriques, un conjunt de sis o set autores 
emparentades per l’escola filosòfica a la qual pertanyen. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/9uaA50KQali 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
 

http://ow.ly/Iw8550KQage
http://ow.ly/9uaA50KQali


PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LLORENÇ, UN VECINO DE LA PROSPERITAT, NOU BARRIS" 
19 h 
Amb el seu autor, Philippe de Dinechin 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
LA MERCÈ’22: CONCERT DE LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA "POBLES, FESTA I DANSA" 
20.45 h 
La Banda Municipal de Barcelona acompanya les festes majors de la ciutat amb unes músiques que 
evoquen la dansa com a expressió natural de cada cultura. El programa inclou homenatges a mestres com 
l’anglès Joseph Horowitz, de qui s'interpreta Dance Suite (1992); el japonès Yosuke Fukuda, amb 
Symphonic dances (2010), o el compositor colombià Victoriano Valencia-Rincón, de qui s'interpreta 
Fandanguería (2010). Es complementen amb les composicions de tres músics catalans, igualment pensades 
pel ball. Un concert de festa, per fer cultura i compartir-la. 
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/4rKX50KQaM2 
Pl. Major de Nou Barris 
 
Dissabte 24 
 
RUTA GUIADA “COLLSEROLA INÈDITA” 
De 10 a 12 h 
Tot fent una agradable passejada pel vessant solell dels voltants del Castell, ens endinsarem en un 
recorregut fascinant i coneixerem les característiques principals de la vegetació mediterrània adaptada a 
l’escassetat d’aigua. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al 664 044 079 
Col·labora: Aula Ambiental Sant Andreu 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
LA MERTXE 
Festa jove itinerant que se celebra anualment coincidint amb La Mercè 

- 11 h Taula rodona sobre joves i habitatge 
- 12 h Tallers de bricolatge i de drets i habitatge 
- 14.30 h Dinar 
- 17 h Bingo musical i Pacharan Fest 
- 19.30 h Micro obert 
- 20.30 h Sopar 
- 22 h Concerts i PDs amb Svetlana (22 h), PD Guarras (23 h), Antifaç de Gala (00 h) i PD Toxas (1 h) 

Organitza: Ass. Casals i Grups de Joves de Catalunya 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n’Ensenya, 4 
 
LA MERCÈ’22: CONCERT DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU "LES OBERTURES DE 
MOZART" 
20.45 h 
El mestre Josep Pons dirigeix l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu en un concert que serà tot un 
festival per als i les amants de la música de Mozart. I és que durant aquesta trobada simfònica amb la festa 
major, la formació interpretarà les obertures de vuit òperes d'aquest autor: Lucio Silla, Idomeneo, Die 
Entführung aus dem Serail (El rapte en el serrall), Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, La 
Clemenza di Tito i La flauta màgica. 
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/PEXr50KQaYe 
Pl. Major de Nou Barris 
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Diumenge 25 
 
LA MERCÈ'22: MERCÈ ARTS DE CARRER AL PARC DE L'AQÜEDUCTE 

- Des de les 10.30 h Espectacle "Riure no té fronteres", amb actuacions de clown, màgia i altres 
disciplines artístiques repartides per diferents espais del parc 

- 11.30 h Espectacle "Catacric.41", a càrrec de Circ Cric: el Circ Cric de Tortell Poltrona celebra els 
quaranta-un anys de Catacrics i Catacracs amb un espectacle que desafia l’etern repte humà de 
l’equilibri, la gravetat i el sentit comú. Una proposta de circ contemporani plena de poesia escènica 
i amb música en directe 

- 13.30 h Concert "BPΩ Tour" amb Balkan Paradise Orchestra: magnetisme (B), potència (P) i 
resistència (Ω). Són els trets del nou espectacle de la Balkan Paradise Orchestra, una fórmula única 
que tan sols funciona sumant l’energia, la música i la festa de les intèrprets d’aquesta banda alegre 
i fresca. La fórmula BPΩ Tour és l’essència del grup, força en moviment constant. Perquè aquestes 
instrumentistes de vent i percussió toquen, ballen i encomanen la seva vitalitat en cada concert. 
Són magnètiques, potents i resistents, ho donen tot i, a canvi, reben l’entusiasme del públic allà on 
van! 

- 16 h Concert "Hits" amb Xiula: Verdura i peix, Polls, T’estimo bastant, Estic nerviós... són alguns 
hits de Xiula, un dels grups de música familiar més top del moment. Temes alegres i desenfadats 
que diverteixen els més menuts de la casa i que, en els seus directes, els Xiula adoben amb una 
amanida amb jocs i balls, amb un toc de confeti i un pessic de punkisme. Xiula és una experiència 
única d’animació musical que treballa continguts crítics sense perdre la capacitat de divertir el seu 
públic. Com ells mateixos reconeixen, no paren quiets, lien pollastres importants i engresquen 
petits i grans en les seves actuacions. Repassem els seus hits? 

- 19 h Concert "Swing sense fronteres" amb Barcelona Jazz Orchestra: l'escenari de Pallassos Sense 
Fronteres vibrarà amb el ritme de swing de la Barcelona Jazz Orchestra, en una sessió especial amb 
música per ballar. La primera big band estable de Barcelona combina la tradició amb la modernitat i 
les noves tendències, i portarà el millor swing a l’Aqüeducte per tancar una jornada de riures i jocs 

Entrada gratuïta 
Més informació a https://www.barcelona.cat/lamerce/ca/mac-merce-arts-de-carrer-parc-de-laqueducte  
Parc de l'Aqüeducte, av. Rasos de Peguera, 51 
 
LA MERCÈ’22: CONCERT DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA 
"L'OBC A LA MERCÈ" 
20.45 h 
Una orquestra fundada per l'Ajuntament de Barcelona l'any 1944 amb la intenció de donar continuïtat a 
l'experiència de l'Orquestra Pau Casals, interrompuda per la Guerra Civil, s'afegeix cada any a la Festa 
Major de Barcelona. Aquesta vegada ho fa dirigida per la directora austríaca i espanyola Teresa Riveiro 
Böhm, que condueix un programa format per la Simfonia núm. 7 en la, op. 92 (1811–1812), de Ludwig van 
Beethoveen; l'Obertura Carnaval, op. 92, B. 169 (Karneval) (1891), d'Antonín Dvorák, i, coincidint amb el 
150è aniversari del naixement del músic, l'Scherzo sobre un tema popular (1899), de Joan Lamote de 
Grignon. 
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/MW9K50KQbzv   
Pl. Major de Nou Barris 
 
Dilluns 26 
 
CINEMA SOLIDARI 
16.30 h 
Cal inscripció prèvia 
Amb la col·laboració de la Xarxa Suport Veïnal Roquetes 
Casal de Gent Gran Les Roquetes, pl. Titellaires, 1 

https://www.barcelona.cat/lamerce/ca/mac-merce-arts-de-carrer-parc-de-laqueducte
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LA MERCÈ’22: CONCERT DE L'ORQUESTRA SIMFÒNICA VOZES I MARTA VALERO "HOMENATGE A MINA" 
19.30 h 
Marta Valero és una mezzosoprano que combina l’expressivitat musical i la teatral, en un repertori 
especialment versàtil que va des de l'òpera barroca fins a la música contemporània, passant per 
acostaments musicals a gèneres com el jazz i el folk. Valero i els músics de Vozes s'encarregaran de dur a la 
plaça Major de Nou Barris les cançons d'un talent imprescindible en l'escena mediterrània del segle XX: una 
Mina que és un mite de la música italiana i que, amb una veu inconfusible, ha creat alguns dels grans hits 
mundials dels anys 60 i 70, en un any en què la Mercè mira cap a Roma, ciutat convidada de la Festa Major. 
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/uqyx50KQnOj 
Pl. Major de Nou Barris 
 
Dimarts 27 
 
LA TITELLADA 2022 (17a edició) 

- 17 h Cercavila inaugural amb la cia. Més Tumàcat (pl. Titellaires) 
- 17.30 h Espectacle "El restaurant d'en Perico", de la cia. Sebastià Vergés (pl. Trobada) 

Activitat gratuïta 
Organitzen: Ass. Titellaire de Roquetes, Centre Ton i Guida 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
CONTES A LA MÀ 
17.30 h 
Narració de contes per als més menuts. Una estona per parlar dels llibres en família 
A càrrec d'Anna Casals 
Per a nens i nenes de 2 a 4 anys 
Biblioteca Canyelles, rda. Guineueta Vella, 34 
 
SETMANA DE LES EMOCIONS: TALLER "EMPÀTIK. PROGRAMA D'ENTRENAMENT DE L'EMPATIA" 
17.30 h 
L’empatia és clau a l’hora d’educar persones sensibles, solidàries i respectuoses. Coneixerem en 
profunditat què és i com funciona, quines interferències la dificulten i quines pautes l’afavoreixen. 
Aprendrem a entrenar-la, tot seguint les pautes que ens ofereix el programa Empâtik. 
A càrrec de Júlia Prunés 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimecres 28 
 
SORTIDA CULTURAL: VISITA GUIADA AL MIRADOR TORRE GLÒRIES 
9.30 h 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 

http://ow.ly/uqyx50KQnOj


LA TITELLADA 2022 (17a edició) 
17.30 h  
Espectacle "La rateta Martina i el ratolí Serafí", de la cia. Deliri 
Activitat gratuïta 
Organitzen: Ass. Titellaire de Roquetes, Centre Ton i Guida 
Pl. Trobada (c. Nou Barris) 
 
SAC DE RONDALLES: "MIMI I LA GIRAFA BLAVA" 
17.30 h 
Narració del conte “Mimi i la girafa blava” amb titelles, animant els infants a implicar-se i parlar sobre la 
discapacitat a fomentar l'expressió els seus sentiments i vivències. 
A càrrec de Nexe Fundació 
Per a nenes i nens a partir de 3 anys 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
SETMANA DE LES EMOCIONS: ESPAI DE JOC SENSORIAL 
17.30 h 
Sessió de manipulació, exploració i joc sensorial per afavorir la descoberta i el joc compartit dels infants 
A càrrec de Rosa Ferrer 
Per a infants de 0 a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
CONCERT "SENIORS EN ALLEGRO" 
18 h 
Primer concert del curs dels Seniors en Allegro! Vine a gaudir de la música de sempre! 
Entrada gratuita 
Més informació i inscripcions: https://canverdaguer.com/concert-seniors-en-allegro-4/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PARLEM D’ÒPERA: "DON GIOVANNI" DE MOZART 
18.30 h 
A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich, musicògraf 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 29 
 
PASSEJADA 
9 h 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez 4, i Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires 1 
 
SETMANA DE LES EMOCIONS: ESPECTACLE "PLOUS O FAS SOL?" 
17.30 h 
Has mirat mai amunt? I què fa, plou o fa sol? Has mirat mai endins? I què fas, plous o fas sol? 
Ara mira aquest conte i trobaràs que parla de com tot allò que fem té conseqüències sobre algú altre. Ja 
pots escampar el secret. Però vigila, perquè tu tries… Plous o fas sol? 
A càrrec d'Anna Font 
Edat recomanada: a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
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LA TITELLADA 2022 (17a edició) 
17.30 h  
Espectacle "Pipa, el titella meravella", de la cia. La Puntual 
Activitat gratuïta 
Organitzen: Ass. Titellaire de Roquetes, Centre Ton i Guida 
Pl. Titellaires 
 
TROBADA DE PRESENTACIÓ DEL NOU CURS 2022-23 
18 h 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA "ALIMENTACIÓ SALUDABLE, CONSELLS I RECOMANACIONS" 
18 h 
Coneixerem quins són els aliments i ingredients imprescindibles per seguir una alimentació saludable pel 
nostre cos  
A càrrec del CAP Rio de Janeiro 
Cal inscripció prèvia, presencialment o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MÍRATE DENTRO” 
18.30 h 
A càrrec de l’autora, Susana Guilló 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA "THE BEATLES, UN ABANS I UN DESPRÉS A LA MÚSICA MODERNA" 
19 h 
Tornem amb aquest cicle de tres sessions sobre The Beatles! En aquesta primera sessió, veurem com els 
mítics quatre músics de Liverpool van influir en la música, la joventut, la societat dels anys seixanta i 
setanta i, fins i tot, en l'economia del Regne Unit. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/rtgm50KQpX4 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PRESENTACIÓ "AGUACEROS" 
19 h 
Presentació interactiva i musicada del llibre Aguaceros (Arranca, 2022), del poeta Fábulo. 
Aguaceros parla de 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. 
Organitza: Comissió literària 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "EL DILUVIO, LA PRENSA Y LA SEGUNDA REPÚBLICA" 
19 h 
Xerrada a càrrec de l'autor, Gil Toll. Conducció de l'acte a càrrec d'Agus Giralt, de La Lleialtat Santsenca 
Organitza: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Seu de l'Arxiu, Via Favència, 288 A 
 
MOSTRA D'ENTITATS DEL GRUP DE PERCUSSIÓ TOCANASSOS 
19 h 
Assaig obert. Et convidem a tocar amb nosaltres! 
Casal de Joves Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 

http://ow.ly/rtgm50KQpX4


Exposicions 
 
"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 
 
"GHOST STORIES" 
Fins 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 
 
“LA MONTAÑESA” 
Fins al 15 d’octubre. Presentació el dijous 22 de setembre, a les 19 h 
A càrrec de Marga Sànchez Soler 
Seu de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris, Via Favència, 288 B 
 
“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 
 
“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 
 
"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 
 
"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 
 
“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

