
Activitats del 30 de setembre al 6 d’octubre 
NOU BARRIS
 
Divendres 30 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN 
De 10.30 a 13 h 

- Conferència "Fisiologia de l'humor i el riure", a càrrec d'InCiTe 
- Espectacle "Els dons de les dones", a càrrec de Poker de Iaies 

Entrada gratuïta 
Cal inscripció prèvia, trucant al telèfon 93 350 30 27 
Sala d'actes del Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ÒPERA AL COMERÇ 
De 17.30 a 20.30 h 
Òpera en viu a les portes de 10 establiments de proximitat de l'Eix Comercial Fabra Centre 
A càrrec d’Òpera Jove de Catalunya 
Consulteu els punts de les actuacions i més informació a http://ow.ly/YSj950KWJOy   
Organitzen: Fabra Centre, Barcelona Comerç 
Pg. Fabra i Puig 
 
LA TITELLADA 2022 (17a edició) 
17.30 h  
Espectacle "Barrigaverde ataca de novo", de la cia. Títeres Alakran 
Activitat gratuïta 
Organitzen: Ass. Titellaire de Roquetes, Centre Ton i Guida 
Pl. Titellaires 
 
SETMANA DE LES EMOCIONS: "VEÏNS" 
17.30 h 
Una nena i un nen viuen en un llibre. Ella, a la pàgina dreta, ell a l’esquerra. Cadascú viu feliç, creant el seu 
món. I si al final resultés que dibuixant plegats la vida fos més bella? Un conte que ens parla i ens fa 
reflexionar sobre el fet de compartir la vida. 
A càrrec de Mar González Duran. Amb la col·laboració de l'editorial Babulinka Books 
Edat recomanada: nens i nenes a partir de 4 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA-TALLER INFANTIL "LA MÀGIA DELS FOTOGRAMES" 
De 18 a 19.30 h 
Ens endinsarem al laboratori, un món màgic on cal estar gairebé a les fosques. Aprendrem a crear una 
fotografia des de 0, en blanc i negre, situant diferents objectes sobre el paper fotogràfic. Podeu portar els 
objectes que vulgueu: petites joguines, fulles… Depenent de la seva textura veurem els diferents resultats. 
A càrrec de Jovan Horvath 
Per a nens/es de 6 a 10 anys 
Activitat gratuïta  
Cal inscripció prèvia presencial 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
 
 

http://ow.ly/YSj950KWJOy


XERRADA "COM DEIXAR DE SENTIR-TE INFLAT O INFLADA I XOF?" 
18 h 
Sabies que el benestar físic està lligat al benestar mental i emocional? Les ponents explicaran com 
enfoquen el tractament combinat per atendre tant els aspectes purament físics relacionats amb la inflor 
abdominal i el malestar digestiu, com els aspectes més emocionals i vivencials. 
A càrrec d’Elisabet Castejón, coach ontològica, i Consuelo Aranda, naturòpata 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/TkUC50KWJXV 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CONCERT FAMILIAR "LEONARDO DA VINCI I EL RENAIXEMENT"  
19 h 
A càrrec de la coral El Sagrer, dirigida per Luz Marina Díaz 
A partir de 6 anys 
Entrada gratuïta 
Repertori de cançons i inscripció prèvia: http://ow.ly/GSjG50KWKzu 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PROJECCIÓ DE CURTMETRATGES: “REFUOLVIDADOS” I “POLIADOCTRINADOS” 
19.30 h 
Curtmetratges dirigits per Hebert Ramírez. 
Acte en solidaritat amb Ucraïna, amb posterior col·loqui sobre la situació actual de les persones refugiades. 
Entrada lliure  
L'organització recollirà ajuda humanitària, que serà centralitzada pel Consolat General d'Ucraïna. Es pot 
aportar roba, menjar, llanternes, sacs de dormir, tendes de campanya, carpes i medicaments. 
Organitza: Miaurora Films 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
  
Dissabte 1 
 
TALLER FAMILIAR "TANTS BECS, TANTS OCELLS" 
De 10 a 12 h 
Coneixerem la biodiversitat d’ocells més comuna al voltant del Castell de Torre Baró i també els elements 
més característics d’aquestes aus, com ara els diferents tipus d’alimentació i d’hàbitats. 
Per a infants de 6 a 8 anys 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al tel. 664 044 079 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
FESTA D'ECONOMIA SOLIDÀRIA FEMINISTA INTERCULTURAL DE ROQUETES 
D'11 a 20 h 
Amb mercat d'intercanvi, tallers, mostres de productes, dinar comunitari, actuacions musicals, espai 
culinari, presentació de "Som del Barri"... 
Organitza: Ass. Som del Barri 
Pl. de les Dones de Nou Barris  
 
VERMUT MUSICAL 
De 12 a 14 h 
Espai per compartir una estona agradable amb música en viu, descobrir nous talents, vermut i unes olives! 
A càrrec del Grup de Guitarres del Casal de Barri 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
 

http://ow.ly/TkUC50KWJXV
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INAUGURACIÓ DE TEMPORADA DE L'ATENEU POPULAR NOU BARRIS 
- 12 h La Titellada: espectacle "La pastissera i els follets", de la cia. L'Estaquirot Teatre, i homenatge 

a la companyia. Un bon dia la Neus, la pastissera, nota que a l'obrador hi passen coses estranyes. El 
que realment passa, és que hi han uns follets que des de fa molts anys viuen en aquella pastisseria 

- 13 h Vermut musical: vermut, olives, patates, tapes i clar... bona música 
- 14 h Dinar popular: des d'Alterevents ens prepararan un dinar al nivell habitual, és a dir, altíssim 

(preus populars) 
- 16 h Bingo musical: preparades per a posar a prova els vostres coneixements musicals? El millor del 

bingo i el millor de la música a càrrec d'un gran mestre de cerimònies: en David "Tito" 
- 18 h Espectacle “La Inauguració", amb la cia. Las Kakofónikas. Preparades per tallar la cinta 

vermella allà on els hi demanin, Marie Claire, Aurora i la Reina Octava intentaran muntar la millor 
inauguració que mai hauràs vist. Un show hilarant, ple d'humor i divertit per a tots els públics 

- 21 h Concert amb Salsa Punk Orchestra. Com s'uneix la salsa i el punk? No hi ha regles, només joc… 
De The Clash a Ray Barreto, de La Polla Rècords a Tito Puente. Una festa de guitarres distorsionades 
i ritmes afrocaribenys fusionats amb clàssics imprescindibles del punk internacional i nacional 

Entrada gratuïta 
Més informació: https://ateneu9b.net/programacions/inauguracio-de-temporada-1662645810  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
FESTIVAL "NOU BARRIS DIVERS" 
De 17 a 1 h 
Proposta d'activitats per donar visibilitat positiva als nouvinguts i a les seves tradicions culturals i musicals, 
i oferir-los un espai on gaudir de la musica que els agrada junt a altres veïns de diferents procedències.  

- De 17 a 20 h Dj Andyloop (ethnoroom) 
- 17.30 h Mostra d'entitats, mercat d'artesanies i segona mà 
- 19 h Tallers i activitats: coral, dansa africana, musicoteràpia, percussió... 
- 20 h El Temple Band (covers i versions) 
- 20.30 h Kevin Alva feat Pepito (reggae, rub a dub) 
- 21 h Enrique Santiago (rumba catalana) 
- 21.30 h Leondemaria y Orquesta 9 roots (reggae) 
- 22 h Afrikemet (hi life) 
- 22.40 h Bangali Bangoura (reggae roots) 
- 23 h Martha G and Cacao-Beat (caribenya) 
- 23.30 h Son del carrer (salsa i cumbia) 
- 00 h Gurumanché (afro salsa) 

Entrada gratuïta 
Organitzen: Ass. El Temple del Gòtic, Casal de Barri Trinitat Nova 
Exterior del Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
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 
 
FESTA D'INICI FAMILIAR 
17.30 h 
L’Esplai Guineueta comença el curs amb una festa familiar per a totes les edats. A més a més es podrà fer 
la inscripció pel curs 2022-2023 a l’Espai de Petita Infància, l’Esplai o pel projecte d’Adolescents. 
Amb xocolatada popular, jocs, música i batucada amb els Tocanassos de la Guineueta 
Organitza: Esplai Guineueta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 

https://ateneu9b.net/programacions/inauguracio-de-temporada-1662645810


PROJECCIÓ DE CINEMA "UN DESIERTO EN LA VIDA" 
17.30 h 
Un llargmetratge de 61 minuts dirigit per Roberto Domínguez, del Máster de direcció de cine de l’escola 
Nou Prodigi. Un jove atropella un nen i fuig sense donar la cara. El pare del nen, present en el moment dels 
fets, se sent culpable i entra en una depressió profunda, debatent-se entre el suïcidi o buscar venjança. 
Entrada gratuïta 
Més informació: http://ow.ly/NMIr50KWRSP 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
FESTA "ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS” 
18 h 
Trobada de la comunitat equatoriana on se serveixen plats típics d'aquesta república sudamericana, es 
balla i es socialitza amb gent de totes les edats. 
Entrada lliure i oberta a persones del barri i de la ciutat de Barcelona 
Organitza: Hermandad Ecuatoriana 
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 
 
TEATRE: "EMBARBUSSADES" 
18.30 h 
Tots podem sentir i viure diferents emocions que depenent de fets puntuals poden aflorar; podem ser 
comprensius o narcisistes alhora, generosos o castradors emocionals, sensibles o miserables, estimar i 
odiar fins a fer-nos sentir emocionalment embarbussats. És la meravellosa complexitat de l'ésser humà.  
Una obra de Carles Marcé. A càrrec de Companyia de Teatre Tr@mpa 
Entrada gratuïta 
Inscripció prèvia al web https://canverdaguer.com/teatre-embarbussades/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CICLE SOMRIURE: MONÒLEG "DADDY ISSUES" 
19 h 
Aquest terme en anglès indica les problemàtiques de la síndrome del pare absent però dit d’una forma 
més guai. Una hora de stand up comedy on la monologuista resumeix els seus petits desastres quotidians, 
el seu punt de vista sobre l’amor i els temps moderns. Humor negre, irreverència, feminisme o barbàrie. 
A càrrec de Fred Ricamas 
Espectacle en castellà 
Entrada gratuïta  
Inscripció prèvia al web http://ow.ly/rwNi50KWSqM 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
Diumenge 2 
 
CURSA TRENCACAMES CANYELLES (6a edició) 
9.30 h 
13 km de recorregut per asfalt i muntanya 
Preu d'inscripció: 15 euros. Inclou samarreta, dorsal, avituallament líquid i sòlid 
Inscripcions fins al 31 de setembre a http://ow.ly/ypVB50KWSN0 
També hi haurà cursa junior de 400 metres (inscripció gratuïta) 
Més informació: festescanyelles@gmail.com  
Organitzen: AVV Canyelles, Comissió de Festes de Canyelles 
Sortida i arribada al parc de Josep Maria Serra i Martí 
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Dilluns 3 
 
PROJECTE SOCIAL "EM TOCA!": PIANO DE CUA AL TEATRE ZONA NORD 
A partir de les 9 h  
L’associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona col·loca pianos de cua en 
diversos espais públics de Barcelona, a disposició de qui els vulgui tocar.  
A la Zona Nord, a més, s’ha implantat un programa per donar l’oportunitat de començar en la pràctica del 
piano a nens i nenes del barri. 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PASSEJADA PEL BARRI GOTIC 
9.30 h 
Cal portar roba i calçat adequat per caminar, aigua i fruita. 
Cal inscripció prèvia 
Col·labora: comissió de caminades (Pepita i Mercedes) 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
EL MUSEU MÉS GRAN 
Els dilluns 3, 10, 17 i 24 d’octubre, de 10.30 a 12.30 h 
Activitat cultural de quatre sessions de durada que, des d’un taller de treball amb imatges, et permetrà 
conèixer de més a prop els museus de la ciutat i participar d’una creació col·lectiva fotogràfica que 
culminarà amb una exposició de totes les persones participants. 
Cal inscripció prèvia. Més informació al Casal 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
BALL AMB SÍLVIA BAS 
De 16.30 a 19 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE RISOTERÀPIA “GRANS SOMRIURES” 
18 h 
Celebrem el Dia de la Gent gran amb una bona dosi d'humor que ens arrencarà un gran somriure a tothom. 
A càrrec d'Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 4 
 
JAM ARTÍSTICA INTERDISCIPLINÀRIA 
D’11 a 13.45 h  
Sessió centrada en la improvisació artística. Moure el cos, jugar amb la veu, dibuixar, descobrir nous 
interessos o simplement observar. Un diàleg a través de l'art i el moviment, una plataforma de recerca on 
artistes de diverses disciplines i persones de qualsevol nivell d'experiència es reuneixen per experimentar. 
A càrrec del col·lectiu d’investigació artística 
Més informació i inscripcions: https://canverdaguer.com/improvisacio-jam-artistica-interdisciplinaria-2/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA D'INTERÈS 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 

https://canverdaguer.com/improvisacio-jam-artistica-interdisciplinaria-2/


TALLER PRÀCTIC D'AUTODEFENSA FEMENINA 
De 19.30 a 21 h 
Taller pràctic on aprendre tècniques útils en cas de que patiu una agressió. Tècniques senzilles per evitar la 
confrontació tals com evitar una subjecció, primeres reaccions bàsiques, com alliberar-nos si ens agafen, 
claus, precaucions, bloquejos i alguns cops senzills per utilitzar si fossin necessaris per deixar-nos anar. 
A càrrec de Cristina Ortega, experta en arts marcials i defensa personal 
Aquest taller es repetirà el dimarts 11 a la mateixa hora (sessions independents) 
Activitat gratuïta, cal inscripció prèvia a l'enllaç http://ow.ly/NQEh50KWV5t 
Organitza: Acció Contra la Violència Domèstica (ACVD) 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
Dimecres 5 
 
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 
 
PRIMERES PASSES: "DINS EL COR" 
11 h 
Quan surt el sol, estenem la roba al balcó, perquè s’eixugui amb el vent suau. Al balcó hi viuen uns amics 
que m’agrada com son. Tots feliços compartim estones, juguem a pilota, saltem i ballem... però... qui viu a 
la butxaca de la samarreta de colors? Un conte sobre l’amor i la companyia. Conte amb titelles i cançons. 
A càrrec d'Ada Cusidó 
Adreçat a famílies amb nens i nenes de 6 mesos a 3 anys 
No cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 6 
 
BALL AL TURÓ 
16.30 h 
Amb música en directe 
Activitat de pagament 
Places limitades. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
FESTA MAJOR DE VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA 

- 17.30 h Tarda Infantil: xocolatada infantil, circuit de karts i balance bikes, taller de titelles i 
exposició de vehicles de la Guàrdia Urbana (pl. Garrigó) 

- 17.30 h Tarda de la Gent Gran: obra de teatre (Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta) 
- 18 h Classe de ioga (pl. Garrigó) 

Organitza: Comissió de Festes AVV Torre Llobeta – Vilapicina 
 
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 

http://ow.ly/NQEh50KWV5t


XERRADA "HOMES: VOLEM CUIDAR LA VIDA" 
18 h 
Deconstruïnt les violències masclistes, homes feministes per un canvi polític i social. 
A càrrec de José María Lozano (Homes Igualitaris) 
Modera i organitza: Infinita Dona 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DE L'ESPAI EMOCIONS 
18 h 
Espai lúdic d'aprenentatge emocional que permet conèixer aspectes de la pròpia persona, on es respecten 
els ritmes i temps de cadascú i dels processos col·lectius. Parlar i sentir-te escoltat amb voluntat per a 
créixer com a persones, tenint present l'actualitat que estem vivint alhora que les necessitats individuals.   
Aquesta vegada debatrem al voltant de la incertesa i la por, en un espai obert a la participació de tothom.  
Col·labora: Institut Català de la Salut 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE "LA RELIGIÓ A EGIPTE: EN QUÈ CREIA EL POBLE EGIPCI?" 
18.30 h 
Coneixem força bé quines són les divinitats més importants del panteó egipci i quins eren els temples més 
majestuosos. Però en el dia a dia, els egipcis van desenvolupar el que s'anomena la religió popular: 
divinitats menors, pràctiques domèstiques i altres mitjans per comunicar-se amb els déus. 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història i especialista en Egiptologia 
Més informació i inscripcions: http://ow.ly/9tx750KWVZ3 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "VAM SER, SOM I SEGUIREM SENT FEMINISTES. TRAJECTÒRIA DE LA VOCALIA 
DE DONES DE L'AV DE PROSPERITAT I DEL GRUP DE DONES 9 BARRIS" 
19 h 
A càrrec d'Elia Herranz, de la Comissió de Memòria i Patrimoni de l'AV Prosperitat, i de les autores Montse 
Benito Soriano i Rosa Miró Rodríguez. Amb la intervenció de Mercè Otero Vidal, del Centre de 
Documentació de Ca la Dona 
Entrada lliure 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
"LES TRINITATS" 
Fins al 28 d’octubre. Acte d’inauguració el dimarts 4 d’octubre, a les 18 h 
El projecte BEC - barri, espai de convivència, neix amb l’objectiu de construir una radiografia sociopolítica 
dels barris de la ciutat des d’una acció diagnòstica i participativa del moviment veïnal cap als barris. Durant 
els anys 2021 i 2022, la proposta s’emmarca en els barris de les Trinitats: Trinitat Nova i Trinitat Vella. 
A càrrec de la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
"CONCURS FOTOGRÀFIC HOSPITALS DE DIA A CATALUNYA" 
Fins al 4 de novembre 
Desena edició del concurs de fotografia 2022 d’Hospitals de dia infantils i juvenils de Salut mental de 
Catalunya.  
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 
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"NOU BARRIS AL CINEMA" 
De l’1 al 31 d’octubre 
Mostra de cartells i imatges de pel·lícules de cinema comercial on hi surten indrets i/o personatges del 
Districte de Nou Barris. 
Cedida per l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 
Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, c. Garbí, 2 
 
"FRONTERES I LÍMITS DE NOU BARRIS" 
Del 3 d’octubre a l’11 de novembre 
Amb l’objectiu de captar el districte des de l’aire, tres voluntaris es van enfilat als terrats, balcons i 
miradors càmera en mà. Durant un any han realitzat més de 3.000 fotografies. Les imatges mostren la 
transformació en les darreres dècades, i han servit també per actualitzar el fons gràfic de l’entitat. 
A càrrec de l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
"PREMIS XARXART" 
Del 3 al 28 d’octubre. Presentació el dilluns 17 d'octubre a les 18.30 h, amb els i les artistes i moderada per 
un dels jurats del premi Xarxart   
A càrrec de la Fundació Congrés Català de la Salut Mental 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
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 
 
“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 
 
"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 
 
"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 
 
"GHOST STORIES" 
Fins al 12 de novembre 
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 
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 
 
"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 
 
 



Activitats periòdiques 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35, entrada per l'av. Meridiana): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Antaviana (c. Nou Barris, 12): dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Escola Trinitat Nova (c. Pedrosa, 16): divendres de 16.30 a 19.30 h, dissabtes d’11 a 14 h 
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19-55): dissabtes, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 1-15, entrada per l'av. dels Quinze): diumenges, 

d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27-29): diumenges, d’11 a 14 h 

 
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

