
Activitats del 21 al 27 d’octubre 
NOU BARRIS
 
Divendres 21 
 
NIT D’ÀNIMES: CERCAVILA TERRORÍFICA I FESTA! 

- 17.30 h Sortida de la cercavila als jardins de Can Verdaguer 
- 18.30 h Activitats a la plaça Sóller 

Ens trobarem als jardins de Can Verdaguer amb les nostres millors disfresses de por i de castanyada i 
anirem cap a la plaça Sóller, on menjarem castanyes, les persones adultes beurem la tradicional queimada i 
les més petites begudes terrorífiques, tindrem animació i tallers... 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
FAMILIARTS: CÀPSULA - TALLER INFANTIL "LA MEVA CÀMERA ÉS UNA CAIXA!" 
De 17.30 a 19.30 h 
Imagines fer una fotografia amb una capsa de galetes? Càmeres de fotos n’hi ha moltes, però nosaltres en 
construirem una de molt original, una càmera estenopeica o també anomenada pinhole. Podrem fer 
fotografies úniques! Buscarem un bon enquadrament, experimentarem amb la llum i revelarem la nostra 
foto al laboratori de Can Basté. No tindrem moltíssims megapíxels però sí una foto única feta de principi a 
fi per nosaltres. 
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 
 
TALLER INFANTIL #ESTÀSON “FABRIQUEM UN PROJECTOR D'HOLOGRAMES” 
De 17.30 a 19.30 h 
Aprendrem a observar i descriure les coses d’una manera objectiva, mitjançant una plataforma interactiva 
digital. Entendrem com el cervell a vegades ens fa veure coses que no són certes del tot amb exemples 
d’il·lusions òptiques. Construirem un projector d’hologrames amb materials quotidians. 
Per a nens i nenes de 9 a 12 anys 
Places limitades. Inscripció prèvia: http://ow.ly/owL050LgC1C 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
PROJECTE MURBA: INAUGURACIÓ DE MURAL A LA TERRASSA DE LES BASSES 
De 17.30 a 20 h 
Festa d'inauguració dels murals del projecte artístic "Pintem la terrassa". Exposició de fotografies del 
procés. Participació de les joves i l'artista Morcky. Música i cocteleria saludable. 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
CINEFÒRUM: "SIEMPRE A TU LADO (HACHIKO)" 
18 h 
(Dir. Lasse Hallström, any 2009) Un gos fidel anomenat Hachiko acompanya cada matí al seu amo a 
l’estació de tren i torna cada tarda per a donar-li la benvinguda després del treball. No obstant això, 
aquesta rutina es veu trencada per una desgràcia. 
Després de les projeccions comentarem i compartirem les sensacions que ens ha provocat cada pel·lícula. 
Entrada gratuïta 
Reserva prèvia: tel. 677 40 81 54, tel. 677 40 84 47 
Casal de Barri Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 

http://ow.ly/owL050LgC1C


CONVERSES EN XARXA: "POBLES ORIGINARIS DEL BRASIL I COLÒMBIA" 
19 h 
Tal com vam fer l’any passat amb Bolívia, Xile i Equador, coneixerem la situació dels pobles indígenes però 
aquesta cop del Brasil i Colòmbia, a través de persones vinculades a xarxes de suport a aquests col·lectius. 
Amb Berta Camprubí, corresponsal de La Directa a Amèrica Llatina, i Anna Ly, professora i artista brasilera 
Activitat en línia, publicada a https://www.youtube.com/channel/UC-lZeWoT9NfPgFxvtTvb8Ww/videos  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA "L’EDAT MITJANA: HILDEGARD DE BINGEN" 
19 h 
En la segona sessió d'aquest curs de Dones i Filosofies, viatjarem fins a l'edat mitjana i parlarem en 
profunditat d’Hildegard de Bingen. 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Reserves a https://canverdaguer.com/conferencia-dones-i-filosofia-ledat-mitjana-hildegard-de-bingen/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
XIII FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL “MUNT DE MOTS”: "EL MISTERI DE PER QUÈ CONTEM CONTES" 
19 h 
On a través de diversos contes s'explica que els humans fem això tan estrany de contar contes per moltes 
raons: per explicar-nos el món, per amor, per parlar de nosaltres mateixos i de l'estupidesa humana, per 
parlar de l'estupidesa de les guerres, per diversió, per riure dels poderosos...etc.  
A càrrec de Carles Cano Peiró 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
MOSTRA DE RESIDÈNCIA: ESPECTACLE DE CIRC "MARIAGE" 
20 h 
Com pot coexistir més d'una disciplina de circ en un mateix espectacle? Com podem abordar la 
"multidisciplinarietat" des d'un punt de vista dramatúrgic? La companyia realitza una recerca sobre els 
elements bàsics per l'escriptura escènica: Persones, Objectes i Accions (POA). 
A càrrec de Collectivo Collectivom 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://ateneu9b.net/programacions/mostra-de-residencia-1664377742  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
TEATRE: "LLUNA DE SANG" 
20.30 h 
Un grup d’amics de tota la vida queda per sopar, algú té alguna cosa que explicar? Un d’ells proposa un joc: 
compartir missatges i trucades dels seus mòbils durant el sopar. Algú té alguna cosa a amagar? Juguem? 
A càrrec del grup Quadre Escènic Sant Medir. Adaptació teatral i direcció d'Albert Capel 
Obra emmarcada en la Mostra de Teatre Amateur de Barcelona 2022 
Entrada lliure fins a completar aforament. Un cop començada l'obra no es podrà accedir a la sala. 
Organitzen: Federació Grups de Teatre Amateur de Catalunya i comissió de programació del Casal de Barri 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Dissabte 22 
 
RUTA GUIADA "COLLSEROLA INÈDITA" 
De 10 a 12 h 
Tot passejant 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 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
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ESPAI REPARA: TALLER DE BRICOLATGE “REPARACIONS SENZILLES DE FINESTRES I PERSIANES” 
D'11 a 13.30 h 
A càrrec de Solidança 
Inscripcions: ateneufcm2@gmail.com, tel. 93 269 51 56, http://ow.ly/5Fj650LgEfu 
Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, av. Rasos de Peguera, 232 
 
SONS DE CIUTAT: CONCERT "CARMEN Y MARÍA" 
12 h 
Dues veus i una guitarra és tot el que necessita aquest duet per donar nova vida a cançons d’ahir i d’avui! 
Més informació: www.barcelona.cat/sonsdeciutat    
Organitza: Mercats de Barcelona 
Pl. Garrigó 
 
6è ANIVERSARI DE L'HORT COMUNITARI "DATE UNA HUERTA" 
De 12 a 21 h 
Amb activitats infantils, actuacions musicals, botifarrada i projecció de documental sobre l'hort 
Organitza: AVV Prosperitat 
Hort comunitari “Date una huerta”, c. Joaquim Valls, 79 
 
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 
 
NIT D’ÀNIMES: TÚNEL DE LA POR 
A partir de les 18 h 
Seràs prou valent o valenta per endinsar-te en un recorregut terrorífic? Torna el túnel de la por!  
Edat recomanada: a partir de 13 anys 
Ateneu la Bòbila de Porta, pl. Sóller  
 
BARCELONA DISTRICTE CULTURAL - TEATRE: "HERÈNCIA" 
19 h 
Dos personatges dins d’un abocador són el punt de partida d’una història que explica un viatge tendre i 
divertit per transformar la nostra herència, el que deixarem als que vindran. Espectacle sense text, de 
carrer i de clown i, per tant, de circ, amb el públic en circular, espectador i alhora protagonista.  
A càrrec de la companyia La Industrial Teatrera 
Per a tots els públics 
Entrada gratuïta 
Places limitades, reserves al web http://ow.ly/B0ti50LgEPZ 
Pl. Can Basté 
 
DANSA: "DESASOSIEGO" 
19 h 
Un poema ballat, una picada d'ullet a l'amor romàntic, un crit a la vulnerabilitat i un ball a l'absurd de les 
nostres interdependències. En escena cinc cossos: quatre ballarines i una cantautora, comparteixen l'espai 
oníric que ofereixen la veu i lletres de Raquel Lúa. Una combinació exquisida entre bellesa i udol. 
A càrrec de la cia. Aina Lanas 
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/zonanord/p/49200/desasosiego  
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
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XIII FESTIVAL DE NARRACIÓ ORAL DE BARCELONA "MUNT DE MOTS": "CONTES DE MISTERI I CEMENTIRI"   
19 h   
Un grapat d’històries, anècdotes i succeïts, ben divertits, situats al País Valencià. 
A càrrec de Carles Cano 
Sessió per a adults 
Més informació i reserves: https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/17051/munt-de-mots  
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
CABARET “LOKAL DE RISC” 
20 h 
Torna el cabaret sense filtres de l'Ateneu, l'escenari obert a l'experimentació. Números de 10 minuts de 
totes les disciplines possibles, i algunes d'impossibles. Un espai on descobrir nous artistes disposats a 
arriscar davant del públic. La taquilla inversa anirà destinada al bloc de veïns i veïnes en lluita Casa Orsola.  
Taquilla inversa. No cal reserva prèvia 
Artistes participants i més informació: https://ateneu9b.net/programacions/lokal-de-risk-1663583554  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Diumenge 23 
 
18è FESTIVAL DE SOPES DEL MÓN MUNDIAL 

- 11 h Taller familiar a càrrec del Castell de Torre Baró 
- 12 h Espectacle de circ "El senyor de les baldufes", amb la cia. Penélope y Aquiles 
- 13 h Les sopes amb Los Combos de l'Escola de Blues 

Entrada gratuïta 
Organitzen: Ass. 9 Barris Acull, Xarxa d'Intercanvi de Coneixements 
Marquesina de Via Júlia 
 
FESTIVAL DE MÚSICA ELECTRÒNICA “BRUNCH IN THE CITY SOLIDARI” 
De 13 a 22 h 
Amb les actuacions de KAS:ST, Los Suruba, dOP (live) & Alexis Olin, Yung Prado, Bonny Soul b2b Beniso i 
Brieela b2b Marian Ariss b2b MAF. 
Els beneficis aniran destinats a Social Fooding, Bona Voluntat en Acció, Fundació Arrels i moltes més  
Preu: 20 euros 
Venda d'entrades i més informació a http://ow.ly/HIso50LgFO2 
Organitza: Brunch in the City 
Pl. Major de Nou Barris 
 
Dilluns 24 
 
XERRADA "LA RECEPTA QUE CANVIA EL MÓN" 
10 h 
Per conscienciar sobre l’impacte ambiental del nostre consum alimentari. 
A càrrec d'Àrea Metropolitana de Barcelona 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
DONES ACTIVES 
17.30 h 
Espai de trobada participativa. Reflexionem sobre el llibre del dr. John Gray “Los hombres son de Marte, las 
mujeres de Venus”, una guia per entendre’ns millor les dones i els homes. 
Organitza: Grup de Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta/p/17051/munt-de-mots
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TALLER DE GESTIÓ EMOCIONAL 
Dues sessions el dilluns 24 i el dimecres 26, de 17.30 a 19 h 
Dinàmica de la tècnica Mindfulness (atenció plena). Presentació i pràctica de l’atenció plena i com ens pot 
beneficiar i generar benestar a les nostres vides. 
Casal de Barri de Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 
ESPAI GENT GRAN: XERRADA "QUÈ CAL SABER DEL DOLOR?" 
18 h 
Xerrada explicativa sobre què és el dolor, quins tipus de dolor hi ha, com es mesura, com es pot prevenir i 
com es pot tractar. 
A càrrec de Soledad Castillejo 
Cal inscripció prèvia 
Biblioteca Zona Nord, c. Vallcivera, 3 bis 
 
Dimarts 25 
 
SORTIDA CULTURAL AL PALAU GÜELL 
Sortida del casal a les 10 h, visita a les 11 h 
Preu: 3 euros 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez 4, i Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires 1 
 
TALLER "CUINA DE TARDOR I APROFITAMENT ALIMENTARI" 
17 h 
S’elaboraran dues receptes de plats calents amb productes de la tardor. 
Gratuït  
Cal inscripció prèvia: whatsapp al 608 406 528, tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net   
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
SESSIÓ DINÀMICA "CANÇONS INOBLIDABLES" 
17 h 
A càrrec d'Isidre Vallès 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
TALLER I XERRADA "HORT DE TARDOR" 
17.30 h 
Parlarem dels cultius de tardor en espais reduïts. Posarem a punt una taula de cultiu, i hi plantarem 
verdures de temporada. Les persones participants també s’enduran llavors per poder plantar a casa. 
Gratuït  
Cal inscripció prèvia: tel. 93 350 93 81, vallbona@cczonanord.net, whatsapp al 608 406 528 
Casal de Barri Vallbona, c. Oristà, 8 
 
LLIBRES A ESCENA: "IRENE LA VALENTA" 
17.30 h 
La Irene, filla d'una modista, té una missió: portar-li un vestit a la duquessa. No l'espantarà la tempesta ni 
el vent. Intenta travessar el bosc: se li congelen les llàgrimes, s'enfonsa en la neu, cau la nit... La Irene corre 
perill! És petita. I sabem que com més petit ets, més valent has de ser per poder fer grans coses.  
A càrrec de María Ten 
Per a infants de més de 4 anys 
Biblioteca les Roquetes - Rafa Juncadella, Via Favència, 288 B 
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NARRACIÓ "LA FADA DE LES DENTS" 
18 h 
Mai Tant ens presenta la Guspira, una aprenent de fada que s’enfronta al repte de convertir-se en la fada 
de les dents però la Gemma, a qui se li comença a bellugar la primera dent, li posarà les coses difícils.  
A càrrec de Mai Tant Teatre 
Per a nens i nenes de 6 a 10 anys 
Organitza: Biblioteca Canyelles 
Marquesina del Parc Josep Maria Serra i Martí 
 
EL DOCUMENTAL DEL MES: "REBELLION" 
18.30 h 
Direcció: Maia Kenworthy i Elena Sánchez Bellot. VO en anglès, subtítols en català. Durada: 82 minuts. 
El moviment ecologista va veure com el 2008 emergia Extinction Rebellion, un nou col·lectiu que apostava 
per l’acció directa i la desobediència civil. L’accés inèdit al nucli dur del grup retrata l’eufòria inicial, els 
dilemes morals i l’augment dels conflictes per prendre decisions a mesura que el moviment creix. 
Entrada lliure. Cabuda limitada 
Organitza: Docs Barcelona 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
TEATRE: "CABDELL DE LLANA" 
19.30 h 
Partint de set contes de diferents llibres de Mercè Rodoreda, hem construït un fil conductor sobre el pas 
del temps, des de la infantesa a la vellesa. Us animem a conèixer una Rodoreda com mai l’heu vista i 
escoltar les seves paraules i conèixer els seus personatges a través de les nostres veus. 
A càrrec de La Chincha Teatre 
Entrada gratuïta amb taquilla inversa 
Més informació i reserves: https://canverdaguer.com/teatre-cabdell-de-llana/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dimecres 26 
 
SENDERISME PER A PERSONES GRANS DE NOU BARRIS: COLLSEROLA, RESERVA DE LA FONT GROGA I 
SANT MEDIR 
Recorregut apte per a tothom. Durada de 4 hores màxim 
Per poder participar a les activitats, cal tenir 60 anys o més i residir al districte de Nou Barris 
Activitat gratuïta 
Inscripcions per telèfon, als casals municipals de gent gran del districte 
 
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 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4 
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LLIBRES A ESCENA: "OLOR DE CONTES" 
17.30 h 
Amb cançons, un encanteri i quatre ingredients, la cuinera ens prepararà quatre contes de diferent gust i 
olor. De l'olla en sortiran objectes que protagonitzaran històries plenes d'emocions i que ens faran volar 
fins al meravellós món imaginari dels contes. 
A càrrec de Cristina Aguirre 
Nens i nenes a partir de 4 anys 
No cal inscripció prèvia 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dijous 27 
 
SORTIDA CULTURAL AL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA 
9.15 h 
Palau Nacional. Arquitectura i memòria 
Activitat de pagament. Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Pedraforca, c. Pedraforca, 16-22 
 
TÚNEL DE LA POR 
Dijous 27 i divendres 28, de 17 a 19 h 
Públic infantil 
Organitzen: Ludoteca la Guineu, Casal Infantil Canyelles, Casal Infantil Roquetes 
Ludoteca La Guineu, c. d'en Tissó, 66 
 
TARDA DE CINEMA 
17 h 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
CONTES A LA MÀ: "ON ETS CARGOL?" 
17.30 h 
Sessió de contes pels més petits 
A càrrec de Judith Navarro 
Activitat per a infants de 2 a 4 anys 
Cal inscripció prèvia. Places limitades. 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CELEBREM LA TARDOR - TEATRE: "L'ESPIRAL DE LA VIDA" 
18 h 
Viure i morir dignament, amb diverses expressions artístiques farem un trànsit per la vida i la mort. Un 
espai per compartir sensacions, sentiments, dubtes i reflexions. 
A càrrec de la cia. La Foguera 
Entrada gratuïta 
Organitza: Grup de Dones en Forma 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
XERRADA "VIDES TRANS MIGRANTS" 
18 h 
Diferents persones migrants trans vindran a parlar de la seva trajectòria de vida. 
Cal inscripció prèvia: whatsapp al 608 406 528, tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net   
Organitzen: Casal de Barri Torre Baró, Ass. 17 de Maig 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
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XERRADA "LA SALUT CARDIOVASCULAR" 
18.30 h 
Hi ha moltes malalties que afecten la salut cardiovascular. Les més freqüents són la hipertensió arterial, 
l'arteriosclerosi, l'angina de pit o l'ictus. La prevenció és un factor clau, i els hàbits de vida saludables i les 
eines de prevenció dirigides als joves sans i a la població de risc són de gran utilitat per reduir-ne l'afectació 
Activitat gratuïta. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
CONFERÈNCIA "THE BEATLES, COM VA INFLUIR LA MÚSICA CLÀSSICA A LES SEVES CANÇONS" 
19 h 
En aquesta segona sessió del cicle de The Beatles, veurem com varen influir Vivaldi, Bach, Haydn, Mozart i 
Beethoven en la música del quartet de Liverpool. En quin moment va començar, i per què, aquesta 
influència musical. 
A càrrec de Valeri Cabòs i Mur, músic, conferenciant i professor de tallers de música clàssica 
Reserva prèvia a http://ow.ly/8G4650LgIbw 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Exposicions 
 
"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  
 
"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  
 
"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 
 
"DARRERE ELS MURS DEL MENTAL" 
Fins al 19 de novembre 
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 
 
"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 
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"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 
 
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 
 
“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 
 
"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 
 



"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 
 
"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 
 
"PREMIS XARXART" 
Fins al 28 d’octubre 
A càrrec de la Fundació Congrés Català de la Salut Mental 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
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

