
Activitats del 14 al 20 d’octubre 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
FESTA MAJOR DE CANYELLES 
Fins al 16 d’octubre 
El parc de Josep Maria Serra i Martí acull la majoria dels actes de la darrera festa major de barri que 
tindrem aquest any al districte. Els concerts de rock amb bandes de tribut a les grans estrelles del gènere 
són un any més un dels plats forts. Per consultar la resta d’activitats només cal que cliqueu aquest enllaç. 
 
Divendres 14 
 
CAMINADA AL PARC DE L'ORENETA 
10 h  
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
RUA MUSICAL A FABRA I PUIG 
De 17 a 20 h 
Un grup de swing format per cinc músics animarà el passeig Fabra i Puig amb un repertori de temes clàssics 
del gènere 
Organitza: Eix comercial Fabra Centre 
Pg. Fabra i Puig 
 
CONFERÈNCIA LITERÀRIA "JOSÉ BRETONES: UN POETA ENTRE NOSALTRES" 
De 17 a 19 h 
Volem donar vida i recuperar la figura del poeta del barri de Trinitat Nova: José Bretones. Es per això que 
us convidem a una conferència literària sobre poesia i vida, impartida pel nostre poeta particular. 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “DESAFIEM LA FORÇA I CREEM UN AEROLLISCADOR” 
De 17.30 a 19.30 h 
A través de diferents reptes descobrirem què es la força de fregament i experimentarem amb diferents 
materials. A partir d’aquests coneixement crearem un invent que desafia la força de fregament. 
Per a nens i nenes de 6 a 8 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia a http://ow.ly/RanV50L91yt 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
POESIA: "AGUACEROS" 
19 h 
Alejandro Pérez, conegut artísticament com a "Fábulo", és un actor i escriptor que pertany a una nova 
generació de joves poetes, la poesia escènica, un moviment que cada cop està ressonant més fort a 
Barcelona, però també a escala internacional. En aquesta ocasió, Fábulo ens presenta el seu llibre de 
poemes Aguaceros, acompanyat d'un músic. Una trobada en què poesia i música es trobaran a través 
d'una de les veus joves dels Poetry Slams. 
A càrrec d’Alejandro Pérez 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Més informació i inscripció prèvia: https://canverdaguer.com/poesia-aguaceros/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/canyelles-tanca-les-festes-majors-de-barri_1214098
http://ow.ly/RanV50L91yt
https://canverdaguer.com/poesia-aguaceros/


VISITA GUIADA "DE PALAU MEDIEVAL A CENTRE CÍVIC” 
19 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Una visita guiada per descobrir com una casa senyorial de finals del segle XV es converteix en un centre 
cívic. Què va passar i què passa avui? Acompanya’ns i deixa’t sorprendre! 
Col·labora: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CAMINADA A LA PLATJA DE LA BARCELONETA 
19.30 h 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica  
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
CONCERT KM. 0 "LAPSUS CLAY I KEVIN WILLIS" 
Aquesta nova edició del cicle d'artistes locals Kilòmetre 0 ens porta el rock de dues bandes del barri: 

- 21 h Lapsus Clay 
- 23 h Kevin Willis 

Entrada gratuïta 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
12è ANIVERSARI "LLOBREGAT BLOCK PARTY" AMB JERU THE DAMAJA 
22 h 
Llobregat Block Party (LLBP) és una associació sociocultural, nascuda el 2010 a la zona del Baix Llobregat i 
Barcelona Sud, que treballa per crear un marc d'acció entorn de la cultura hip-hop. Celebrem el seu 12è 
aniversari amb un show amb algunes de les artistes que han passat pel seu projecte al llarg dels seus 12 
anys d'història, i que finalitzarà amb un concert de l'artista de rap internacional "Jeru The Damaja". 
Preu: 5 euros 
Més informació i reserves: http://ow.ly/G6fT50L96Jy 
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dissabte 15 
 
FESTA 10è ANIVERSARI DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAN DRAGÓ 
D'11 a 14 h 
Amb l'actuació de la cia. Més Tumàcat i moltes més sorpreses! 
EBM Can Dragó, av. Rio de Janeiro, 16 
 
ITINERARI "EL CLOTUS MELIS" 
11 h 
Ruta pel Clot i Camp de l’Arpa, molt ric gràcies a les hortes i els molins al voltant del Rec Comtal. El Clot 
proveïa de queviures a la ciutat de Barcelona, com mel. Descobrirem La Farinera, les casetes del carrer del 
Clot o la Casa de la Vila. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia, presencialment al Casal de Barri Verdun o al telèfon 93 354 79 04  
Organitza: Casal de Barri Verdun 
Punt de trobada a determinar 
 
SONS DE CIUTAT: CONCERT "MARC SUÁREZ" 
12 h 
Cançons d’autor a càrrec d’un artista que combina estils com rumba, música llatina, jazz o funk. 
Més informació: barcelona.cat/sonsdeciutat 
Organitza: Mercats de Barcelona 
Pl. Francesc Layret 

http://ow.ly/G6fT50L96Jy


BARCELONA DISTRICTE CULTURAL – TEATRE DE CARRER: "[THE FRAME]" 
12 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça´t al centre. 
Quatre personatges, entrenats en les disciplines de l’observació i l’ordenació de l’espai, tradueixen 
mitjançant el recurs de les lletres que formen paraules i les paraules que formen frases allò que està 
passant. Durant una estona, TOT és una gran obra teatral que no acaba mai. 
A càrrec de la companyia Eléctrico 28 
Per a públic a partir de 12 anys 
Exterior del Centre Civic Can Basté (passatge Pi i Molist) 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "TRANSGRESORXS: UNA XERRADA SOBRE IDENTITATS TRANS I NO BINÀRIES" 
12 h 
Bru Madrenas ens presentarà Transgresorxs, llibre col·laboratiu d'identitats no binàries, mentre ens explica 
i aclareix conceptes relatius a les identitats trans* i les diferents vivències de gènere. I què vol dir no 
binari? I trans*? Tens dubtes? Vine i pregunta! 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
LLETRA PETITA: "LA GRANJA MENUDA" 
12 h 
La masovera es lleva ben aviat per despertar i donar menjar a tots els animals. També cal que netegi, tingui 
cura de l'hort i dels fruiters, i el dia li passa volant, tot cantant. 
Proposta per treballar tots els animals de la granja i les seves cançons. 
A càrrec d'Esther Miñarro 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
 
PAELLADA POPULAR A LA GUINEUETA 

- 12.30 h Trivial antifa familiar 
- 13.30 h Dinar: arròs negre, a càrrec del col·lectiu All Negre. Preu: 7 euros. Reserva el teu tiquet a la 

Masia de la Guineueta 
- 16 h Bingo musical 

Organitza: Ateneu Guineueta 
Masia de la Guineueta, pl. ca n'Ensenya, 4 
 
ACTE SOLIDARI AMB PALLAPUPAS 

- 17 h Xocolatada solidària i tallers 
- 19 h Espectacle "En Joan sense por", amb la cia. Més Tumàcat 

En solidaritat amb Pallapupas, un col·lectiu que treballa per fer-li lloc al riure i l’humor durant el procés de 
la malaltia i, d’aquesta manera, poder transformar els hospitals en espais més amables i plens de vida. 
Organitzen: AFAs de la Prosperitat, ProspeArte, Més Tumàcat, Casal de Barri Prosperitat 
Pl. Ángel Pestaña 
 
ESPECTACLE DE LLUITA LLIURE “RAGE WRESTLING: BIG BANG" 
17.30 h 
Torna el show salvatge de wrestling de l’associació de joves lluitadors i lluitadores del barri del Clot “Rage 
Wrestling”, per presentar-nos el seu nou espectacle “Big Bang”. Un nou torneig per a totes les edats i amb 
la presència de Ricky Barceló, D-Rex, Alpha Joe, Yawara, Jaime Léctor o Angelnaut, entre molts altres. 
Entrada gratuïta 
Més informació a https://lesbasses.org/programacio/rage-wrestling-big-bang/  
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 

https://lesbasses.org/programacio/rage-wrestling-big-bang/


COL·LOQUI "TERTÚLIA CULTURAL" 
17.30 h 
Debat obert perquè els participants aportin opinions per tal de fer una tertúlia enriquidora. Es presentaran 
diferents temes a debatre com ara art, societat, cultura, ciència, política, etc. 
A càrrec de La Logia de las Candelas 
Reserva prèvia a https://canverdaguer.com/col%c2%b7loqui-tertulia-cultural-2/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
EN FAMÍLIA: "ARANYES DE POMPÓ" 
17.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera, adreça't al centre. 
En aquest taller farem servir agulles sense punta per fer unes teles d'aranya ben originals, dins de plats de 
cartó! Amb llanes de colors realitzarem pompons que es convertiran en unes gracioses aranyes que 
podrem penjar a la porta de casa per donar la benvinguda a la tardor. 
A càrrec d’Alicia Santamaria 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
DIA DE LA PINYA 
Serveis, entitats i equipaments del barri es troben per compartir projectes, activitats i bones experiències! 

- 18 h Activitats: mural participatiu, bingo, trivial, balls, jocs infantils... 
- 20.30 h Sopar: paella i dolços del món 
- 22 h Correfoc 
- 23 h Dj 

Organitza: Pla Comunitari de Roquetes 
Pl. Roquetes 
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - TEATRE D’OBJECTES: "CONSERVANDO MEMORIA" 
19 h 
El Patio Teatro presenta el seu tercer treball, un emotiu espectacle unipersonal en honor a allò 
extraordinari de les vides de persones anònimes i alhora tan pròximes. Un viatge que no és més que un joc 
de preguntes als seus avis i el seu desig de conservar el seu record. Piruetes personals per esquivar 
l’absència; homenatge a les persones importants de les seves vides i que formen les seves pròpies arrels.  
Recomanat per a majors de 12 anys   
Entrada gratuïta 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/fSU350L5Jui 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
CICLE DE CANÇÓ INTERCULTURAL "TROBEM-NOS": CONCERT "PERDÓN POR EL RETRASO" 
19 h  
Després d’una llarga trajectòria com a músic a diverses formacions tant de rock, jazz com música llatina, 
Albert Casanova presenta el seu primer treball amb les seves pròpies cançons: algunes plenes de 
sensibilitat, altres d’ironia i sentit de l’humor. 
A càrrec d’Albert Casanova 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia al web http://ow.ly/MsR650L9cAY 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
FESTIVAL DE MÚSIQUES DE TRINITAT NOVA “NOVA FEST” 
21.30 h 
Amb les actuacions de One in All (brit pop) i Ángel Torres Band (rock) 
Entrada gratuïta 
Casal de Barri de Trinitat Nova, c. Garbí, 3 

https://canverdaguer.com/col%c2%b7loqui-tertulia-cultural-2/
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http://ow.ly/MsR650L9cAY


Diumenge 16 
 
53è APLEC SARDANISTA DE LES ROQUETES 
Des de les 10.30 h 
Ballada matí i tarda amb les cobles la Principal de la Bisbal, la Principal del Llobregat, Montgrins i Sant Jordi 
- Ciutat de Barcelona. Dinar (preu: 18 €) i cafè-concert a càrrec de la Banda Simfònica de Roquetes.  
Programa complet i més informació a http://ow.ly/pNTC50L8SQS 
Organitza: Agr. Sardanista l'Ideal d'en Clavé 
Parc de la Guineueta 
 
Dilluns 17 
 
PASSEJADA SALUDABLE PEL PARC FLUVIAL DEL BESÒS 
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 
 
SESSIÓ INFORMATIVA "EDUCACIÓ FINANCERA PER NO DEIXAR NINGÚ ENRERE" 
17.30 h 
T'explicarem quins drets tens com a consumidor/a, com exercir-los, qui et pot orientar davant de dubtes i 
consultes o com fer reclamacions en temes com assegurances, hipoteques, desatenció bancària, etc. 
A càrrec d'AICEC-ADICAE 
Adreçada a gent gran i el seu entorn proper 
Més informació: tel. 93 402 32 74 
Organitzen: Oficina Municipal d'Informació a les persones Consumidores (OMIC), Departament de 
Promoció de les Persones Grans 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI GENT GRAN: TALLER DE MUSICOTERÀPIA 
18 h 
La música és un potent estimulador de les diferents funcions del cervell: cognitives, emocionals, 
fisiològiques, sensorials i motores. Descobrirem el potencial de la música com a eina de gaudi sensorial. 
A càrrec de Laura Gascueña 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 18 
 
SESSIÓ DE RISOTERÀPIA 
17 h 
A càrrec d'Inés Simarro 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
XERRADA "QUÈ ÉS EL BO SOCIAL I COM ES DEMANA?" 
18 h 
Veurem què és el bo social i com afecta la factura de la llum, els seus requisits i com es pot sol·licitar.  
A càrrec del Punt d’Assessorament Energètic  
Cal inscripció prèvia, presencialment al Casal de Barri Verdun o al telèfon 93 354 79 04 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4-6 

http://ow.ly/pNTC50L8SQS


CICLE "MÚSICA PER ALS TEUS ULLS": XERRADA "VIATGE PEL MÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA" 
18.30 h 
Veure documentals musicals ens permet viatjar pel món sense necessitat de moure’ns. Aquí en veurem 
molts exemples, dels "corridos" a Mèxic fins a una festa rave a Iran. També arribar a Corea del Nord amb 
un grup de l’ex Iugoslàvia o bé descobrir el blues de Mali i les joves que a Tòquio segueixen els seus ídols.   
A càrrec d'Uri Altell i Toni Castarnado 
Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/m%C3%BAsica-als-teus-ulls-2  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TALLER "CUINA AMB CARBASSA" 
18.30 h 
La carbassa és una verdura que ens ofereix un munt de possibilitats a la cuina: pot ser salsa, farcit o 
ingredient principal, tant en plats salats com dolços. La cuinarem de diferents maneres i en farem un tast. 
Cal portar carmanyola 
A càrrec de Zero Waste Barcelona 
Gratuït, cal inscripció prèvia a https://canverdaguer.com/cuina-cuina-amb-carbassa/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 19 
 
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 DEL 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 
Activitat per a infants d’1 a 3 anys 
Cal inscripció prèvia 
Amb la col·laboració de l’Espai de Criança Vila Veïna Congrés i els Indians i Vilapicina i la Torre Llobeta. 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
XERRADA ESPAI SALUT: "QUÈ EM PASSA QUAN ARRIBA LA TARDOR?" 
17 h 
A càrrec de Lourdes Martínez, ex-directora d'Infermeria de l’Hospital de Sant Rafael 
Col·laboració d’Àltima 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 3 
 
CICLE DE TITELLES DE NOU BARRIS: TALLER DE CONSTRUCCIÓ DE TITELLES 
17.30 h 
A càrrec d’en Litus i la Casa Taller de Marionetas Pepe Otal 
Preu: 5 € per família 
Cal inscripció prèvia 
Organitzen: Associació Titellaire de Roquetes, Biblioteca Les Roquetes - Rafa Juncadella, Centre Ton i Guida 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 

https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/m%C3%BAsica-als-teus-ulls-2
https://canverdaguer.com/cuina-cuina-amb-carbassa/


BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - PETIT CINECLUB: "SUPERCUC" 
17.30 h 
Llarg, fort i amb habilitats sorprenents, el Supercuc ajudarà aranyes i gripaus a sortir de les pitjors 
situacions. Però qui el rescatarà a ell quan el malvat llangardaix el capturi? Una pel·lícula dels creadors del 
Grúfal i El drac Zog, acompanyada d’altres petites històries sobre l’amistat i l’harmonia entre companys. 
Infants a partir de 3 anys. Durada total: 39 minuts. 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/agenda/supercuc  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
PRIMERES PASSES: "NINOTA" 
17.30 h 
Avui fa sol, i la nena vol anar a fora a jugar i fer volar el seu estel. Però quan està a punt de sortir de casa 
comença a ploure. Avorrida, crea una nova companya de jocs, la Ninota. Amb cançons, paraules i música 
totes dues aniran descobrint les parts del cos.  
A càrrec d'Ivette Novell 
Per a infants de 6 mesos a 3 anys 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
XERRADA "DOL GESTACIONAL I NEONATAL" 
18 h 
Inclosa dins el cicle de reflexió i aprenentatge mutu "Posant llum als processos de dol en la pa/maternitat" 
Inscripció prèvia a vv_vilapicina@bcn.cat  
Organitza: VilaVeïna 
Espai VilaVeïna Vilapicina i la Torre Llobeta (Centre Cívic Torre Llobeta), c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA "LA IMPORTÀNCIA DE L'ALIMENTACIÓ EN LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER" 
18.30 h 
Els canvis en l’alimentació i l’estil de vida actual han aplanat el camí cap a determinats tipus de càncer que, 
en gran part, es podrien prevenir modificant els hàbits alimentaris i incloent en la nostra dieta diària 
aliments rics en molècules anticanceroses. Al llarg de la xerrada comentarem quins són els aliments que 
caldria evitar o reduir i quins ens aporten més propietats quimioprotectores.  
A càrrec de Josefina Llargués 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dijous 20 
 
XERRADA "IMPORTÀNCIA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE LES RELACIONS SOCIALS" 
17 h 
Hàbits per millorar la salut i nutrició.  
Dins el cicle "Què em passa quan arriba la tardor?" 
A càrrec de la infermera Lourdes Martínez. Col·labora: Àltima 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
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 
 

https://www.barcelona.cat/districtecultural/ca/agenda/supercuc
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ESPAI DE CUINA DEL TIG 
18 h 
Continuem amb l’Espai de Cuina del Ton i Guida, un espai de relació i de compartir coneixements i 
experiències al voltant de la cuina. A més, aquesta vegada les participants seran les encarregades de 
dinamitzar aquest espai, compartint alguns dels seus secrets culinaris més ben guardats.  
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CICLE DE CONFERÈNCIES “ARGUMENTA BCN”: “COM CONSTRUIR LA MEMÒRIA DE BARRI”   
18.30 h 
El pas inexorable del temps ens aboca implícitament a decidir quina relació establim amb la memòria, tant 
individual com col·lectiva. Ens acostarem a la tasca dels arxius de proximitat i coneixerem projectes que 
promouen la participació i contribució ciutadana en la construcció d’un llegat col·lectiu sobre el qual 
escriure el relat compartit del passat.  
Amb Iván Sánchez Moreno (Grup d’Història de Nou Barris) i Andrés Antebi (OVQ). Modera: Marta Ballesta 
Més informació i reserves: http://ow.ly/xfjq50L9ir6 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "TAPAS CON SABOR ANDALUZ" 
18.30 h 
Una recopilació de saboroses receptes de tapes, racions i aperitius típics de la geografia andalusa i 
espanyola. 
A càrrec de Manuel Zafra Bueno 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONCERT "SECUNDARIA" 
19 h 
Les tornades enganxoses, una veu màgica i un embolcall molt gen z són la recepta preferida de Secundaria. 
Amb el seu indie pop demostren que ballar plorant és la millor medicina per a un cor trencat. 
A càrrec de Secundaria 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia a https://canverdaguer.com/concert-secundaria/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XERRADA PROMOSALUT "COM AFECTEN LES DESIGUALTATS SOCIALS A LA SALUT?" 
19 h 
Xerrada-taller amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona i el Centre de Serveis Socials de Prosperitat 
Organitza: Promosalut 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Exposicions 
 
"DARRERE ELS MURS DEL MENTAL" 
Del 14 d’octubre al 19 de novembre. Inauguració el divendres 14 d'octubre, a les 19 h 
Exposició que recupera la memòria de l'antic Institut Mental 
A càrrec de l'Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris 
Pati de la Seu del Districte de Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 1 
 
"TRENCANT EL SILENCI" 
Fins al 24 d’octubre 
En la cosmogonia maia tot està connectat. Les Defensores lluiten per un cos-territori lliure de violències. 
Des de l’Associació SUDS, feminista i solidària, es dona suport a la seva lluita. 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2  

http://ow.ly/xfjq50L9ir6
https://canverdaguer.com/concert-secundaria/


“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 
 
"PREMIS XARXART" 
Fins 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 
 
7a MOSTRA ARTÍSTICA "PENJ'ART" 
Fins al 28 d’octubre 
Les arts visuals i plàstiques són l’eix d’aquesta mostra a la qual us convidem per gaudir del talent dels i les 
artistes que tenim més a prop del que creiem. 
En col·laboració amb la Biblioteca i el Casal de gent gran Vilapicina i la Torre Llobeta 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
"AIXÍ ES FA UN FANZÍN!" 
Fins al 29 d’octubre 
Durant el curs passat, algunes alumnes de l'Institut Flos i Calcat van dur a terme un projecte de Fanzín, 
conjuntament amb La Caixa d'Eines i el Centre Cívic Can Verdaguer. En aquesta exposició et mostrem com 
va ser el procediment, des de les primeres idees i esbossos fins a l'acabat final! 
A càrrec del Centre Cívic Can Verdaguer 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"NO NOMÉS FEM CÒMICS!" 
Fins al 29 d’octubre 
Algunes de les participants de la categoria 1 del 22è Concurs de còmic de Nou Barris ens mostren què és el 
que més fan a part de dibuixar còmics! No et perdis l’art més jove de Can Verdaguer! 
A càrrec de participants del Concurs de còmic de Nou Barris 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"PRISONERS OF TATTOO" 
Fins al 29 d’octubre 
“Prisoners of tattoo” reuneix una sèrie d’obres de diversos tatuadors i artistes d’art urbà, influenciats per 
la cultura del tatuatge tradicional, la pintura japonesa i el grafit. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
"IDENTITAT DIGITAL" 
Fins al 22 d’octubre 
Per què necessito la identitat digital? Com puc obtenir-la? 
Més informació: http://ow.ly/wotI50L1Urk    
A càrrec de Nou Barris Digital 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis  
 
"QUADRE FLAMENC" 
Fins al 28 d’octubre 
Col·lecció de pintures de Mojca Vovk sobre el món flamenc, inspirades en el barri i en artistes propers. 
Activitat emmarcada en el festival Flamenco de Barrio 2022 
Organitza: Comando Lunares 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 

http://ow.ly/wotI50L1Urk


"QUADRES MENTALS" 
Fins al 25 d’octubre 
L’exposició recull les obres del projecte pictòric realitzat pels participants del Racó artístic del Servei de 
Rehabilitació Comunitària Dr. Pi i Molist, durant l’any 2021. 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
“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 
 
"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 
 
"LES TRINITATS" 
Fins al 28 d’octubre 
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 
 
"NOU BARRIS AL CINEMA" 
Fins 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" 
Fins 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 
 
 



Concursos 
 
32è CONCURS DE FOTOGRAFIA JOSEP ANTON CORDONCILLO 
Presentació de treballs fins al 22 de novembre  
Categories:  A.- Fotografia en color de tema lliure 

B.- Fotografia en blanc i negre de tema lliure 
C.- Premi Josep Anton Cordoncillo (color i b/n). Tema: "Menjar" 
D.- Premi del públic 

Premis:  Premi del jurat: 100 € per les categories A, B i C 
Premi del públic: 100 €. (període de votació de l’1 al 16 de desembre) 

Bases completes a http://ow.ly/2iLp50L90U9 
Organitzen: Casal de Barri Prosperitat, 9Barris Imatge 
 
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 

 

http://ow.ly/2iLp50L90U9

