
Activitats del 27 de maig al 2 de juny 
NOU BARRIS
 
Festes Majors 
 
44a FESTA MAJOR DE LA PROSPERITAT 
Del 27 de maig al 5 de juny 
Una de les festes majors de barri amb més història, amb un programa d’allò més extens i amb les activitats 
més peculiars del districte. Aquest any, a més, inclou actes per a les persones amb diversitat funcional. Tot 
el que us han preparat les penyes, entitats i equipaments del barri ho trobareu en aquest enllaç! 
 
Divendres 27 
 
CAMINADA HISTÒRICA: PALAU DE LES HEURES I RECINTE MUNDET 
Matí 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
PASSEJADA 
9 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran Pau Casals, c. Juan Ramón Jiménez, 4, i Casal de Gent Gran Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
CONTES A CAU D’ORELLA 
11 h 
Trobades mensuals amb famílies del barri per tractar diversos temes relacionats amb la criança dels 
infants. Sessió dedicada a l’alimentació infantil. 
Adreçat a famílies amb infants de 6 mesos a 3 anys 
En col·laboració amb l’Espai Familiar Verdum 
Biblioteca les Roquetes – Rafa Juncadella, Via Favència, 288-B 
 
FESTIVAL D’ART JOVE ERRÀTIK 
L’Erràtik vol aplegar, des de la construcció col·lectiva, totes aquelles expressions artístiques de les joves del 
territori. Entre els seus trets d’identitat trobem el seu caràcter itinerant, la seva vocació oberta i la 
seva voluntat reivindicativa per connectar i donar veu a les inquietuds del jovent del barri que l’acull.  

- 17 h Tallers de circ, grafitti i pintacares 
- 18 h Berenar a càrrec del Kasal de Joves de Roquetes 
- 18.30 h Cabaret amb les actuacions del Kasal de Joves de Roquetes (cant), l’Ateneu Popular Nou 

Barris (circ) i el grup de joves de Trinitat Nova (blues)  
Organitza: Ateneu Popular Nou Barris 
Jardins de l’Amistat (Trinitat Nova) 
 
VII JORNADES DE SALUT INTEGRAL 

- De 17 a 18.30 h Taller “Autoconeixement femení i sexualitat”, a càrrec de Laura Calderón, 
terapeuta i acompanyant de processos vitals 

- 19 h Espectacle d’humor “Constelacuento, una vacuna de humor contra la pandèmia”, a càrrec de 
Julia Pérez i Li Morenita, de la comèdia i conte, Comando Caribe 

Més informació i inscripció prèvia: http://ow.ly/619Y50Jiumm 
Organitza: Dones Descobreix-te 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/a-la-prosperitat-festa-major_1179131
http://ow.ly/619Y50Jiumm


TARDA DE JOCS FAMILIARS A NOU BARRIS 
De 17 a 19 h 
Activitat familiar amb racons de jocs i llibres per a infants de 0 a 3 i de 4 a 12 anys 
Organitzen: Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, VilaVeïna, Xarxa d’Equipaments Infantils de Nou Barris 
Davant de la Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
KASAL EN FAMÍLIA: TARDA DE CINEMA 
De 17.30 a 19.30 h 
Amb crispetes i aire condicionat! 
Per a famílies amb infants de 4 a 12 anys 
Cal inscripció prèvia a través de Whatsapp al 693 23 77 63 o al 691 90 29 77, indicant el teu nom i el del 
nen o nens que t’acompanyen, i un telèfon de contacte. Màxim un adult per infant 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Beret, 83 
 
CICLE “CREACIONS”: TALLER “ENQUADERNACIÓ D’APROFITAMENT” 
18 h 
Taller per recuperar, reciclar, transformar i donar noves oportunitats als llibres que ja no es poden utilitzar 
perquè estan massa deteriorats. Reciclatge de valor afegit aplicat a l’enquadernació per crear peces 
úniques a partir de diferents parts d’aquests llibres vells, que es converteixen en nous quaderns i llibretes. 
A càrrec de Marta Solay 
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
PRIMER CIRCUIT DE MICROTEATRE DE NOU BARRIS “DPROP” 
19 h 
Amb tres comèdies de microteatre que es representaran en tres espais diferents de l’equipament:  

- “La que nos espera”, amb Mathias Villalba i Míriam Monner 
- “Ada & Eva en el paraíso”, amb Roser Justicia, Merche Heredia i Guillem López (Malalts de Teatre) 
- “El bulto”, amb Nur Deluna i Alberto G. Reina (Lumo) 

Taquilla inversa 
Reserva d’entrades a http://ja.cat/dprop  
Organitza: Associació Lumo 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
CONFERÈNCIA DONES I FILOSOFIA “EL SEGLE XX, FINS A LA SEGONA GUERRA MUNDIAL” 
19 h 
Hi ha un abans i un després de la Segona Guerra Mundial. Avui ens dediquem a analitzar el període 
anterior i les figures que hi apareixen. Veurem com evoluciona el sufragisme i el moviment feminista en 
relació amb d’altres moviments socials, i l’impacte del totalitarisme i de la Guerra Mundial sobre la societat 
A càrrec de Xosé Díaz, catedràtic de filosofia 
Més informació i reserva prèvia: http://ow.ly/cTqQ50JiuZq 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
Dissabte 28 
 
OBRIM CARRERS 
De 10 a 21 h 
Tall de la circulació de vehicles, amb l’objectiu d’oferir nous espais de passeig i lleure per la ciutadania, i 
reforçar i ampliar l’activitat en els eixos comercials. 
Més informació: http://ow.ly/XCVr50Jiv5c 
Pg. Fabra i Puig, entre la pl. Virrei Amat i l’av. Meridiana 
 

http://ja.cat/dprop
http://ow.ly/cTqQ50JiuZq
http://ow.ly/XCVr50Jiv5c


EL COMERÇ DE NOU BARRIS ES MOU 
De 10 a 20 h 
Mostra de comerç i artesania, amb activitats, vermut musical i molt més! 
Organitzen: Comerciants Entorn Virrei, Eix Nou Barris, Eix Maragall, Fabra Centre 
Pl. Virrei Amat 
 
“RENOVA LA TEVA ROBA”: TALLER “PREPARA’T PER L’ESTIU AMB LA TEVA BOSSA” 
11.30 h  
Transformarem samarretes en bosses per anar a fer la compra i/o per utilitzar diàriament.  
Cada participant haurà de portar una samarreta 
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 
 
BALL DE GENT GRAN 
17 h 
Tornen els balls de gent gran amb música en directe 
Organitza: Ass. De Gent Gran de Torre Baró 
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
35a CURSA POPULAR DE NOU BARRIS: CURSES INFANTILS I ADAPTADES 
De 18 a 20.30 h 
Inscripció prèvia presencial el mateix dia de 10 a 14 h (només 50 últims dorsals) 
Organitza: Club Atletisme Nou Barris 
Pista d’atletisme del CEM Can Dragó 
 
BCN FILM FEST, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BARCELONA: “CRASH” 
18 h 
Aquest any, la secció Imprescindibles del BCN FILM FEST 2022 està centrada en Jeremy Thomas. Can Basté 
hi participa amb la projecció de Crash (dir. David Cronenberg, 1996, versió doblada al castellà). 
James Ballard, prestigiós productor de cinema en crisi personal i professional, pateix un accident de cotxe 
on també es veu afectada Helen, la conductora d’un altre vehicle. Mentre passen un temps a l’hospital, 
comencen a sentir una estranya i poderosa atracció mútua. James es precipita a un món fosc i pervers. 
No recomanada per a menors de 18 anys  
Entrada gratuïta 
Més informació i reserves a https://cutt.ly/JGQjk0G  
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
 
DISSABTES FAMILIARS: FESTA DE LA PRIMAVERA 
18 h 
Celebrem l’arribada del bon temps amb activitats per a les famílies a l’espai exterior del centre cívic. Entre 
altres participacions, comptarem amb l’actuació de Marc Oriol amb el seu espectacle “Confetti Express”. 
En cas de pluja es farà a la sala d’actes del centre cívic 
Amb la col·laboració de l’Associació de Veïns i Veïnes de Torre Llobeta i Vilapicina 
Exterior del Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
FESTIVAL DE MÚSIQUES DE TRINITAT NOVA “NOVA FEST” 

- 18 h Grup de guitarres del Casal (versions) 
- 19.30 h Salva “el Tinglao” (rumba) 

Entrada gratuïta 
Casal de Barri de Trinitat Nova, c. Garbí, 3 
 

mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
https://cutt.ly/JGQjk0G


TEATRE: “SHIKSHAK” 
18.30 h 
Places exhaurides. Si vols apuntar-te a la llista d'espera adreça't al centre. 
El grup de teatre Òrbita, resident de Can Verdaguer, presenta la seva nova obra Shikshak, una tragicomèdia 
que ens descriu com una experiència pot canviar-te la vida i influir en altres persones. 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
CIRC I MÚSICA: CIA. DAS ARNAK + DJ KARMELAS 
19 h 
Aprofitant el bon temps i les ganes d’estar al carrer us proposem un espectacle de circ de primer nivell 
amb la companyia Das Arnak que ens presentarà “Bakana” a la plaça. Un espectacle per a tots els públics  
amb tres cossos, un pal i 400.000 cabells, ple de diversió i deliri amb el triangle com a base, que vol 
compartir, en clau d’humor, les cultures, diferències i bogeries d’aquestes artistes de circ.  
I a partir de les 20 h, les DJ Karmelas ens oferiran una sessió de grans èxits amb perspectiva feminista.  
Entrada gratuïta 
Exterior de l’Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
FESTIVAL “SARGAL ADAMA” 
20 h 
Festival de cultura senegalesa amb menjar, beguda i música del Senegal. Amb les actuacions de la Dj Vera 
G. Moumie (20.30 h), la banda de percussió Nexart (21.15 h) i el grup Ngomez Nokass (22 h). 
Preu: 10 € 
Reserves al telèfon 632 934 375. Més informació a http://ow.ly/xnLG50JiFiX 
Espai Jove Les Basses, c. Teide, 20 
 
Diumenge 29 
 
VOLUNTARIAT A LA FONT VELLA DE CANYELLES 
De 10.15 a 13.30 h  
Manteniment de la zona restaurada de la Font de Canyelles. Recollida de residus, reg de plançons i control 
d’invasores. 
Activitat gratuïta. Cal fer reserva prèvia a castell_torrebaro@bcn.cat o al tel 664 044 079 
Organitza: Castell de Torre Baró, en col·laboració amb el Parc Natural de Collserola  
Punt de trobada: entrada de l’escola esportiva Brafa, c. Artesania, 75 
 
VISITA A LA FESTA DE LA CIÈNCIA 
11 h 
Coneixerem la biodiversitat d’ocells i els elements 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 
Organitza: Castell de Torre Baró 
Punt de trobada a la Rambla del Raval, a l’espai Bio, Salut i Vida. 
 
“LA CULTURALÍSSIMA”, FESTA DE LES CULTURES DEL TURÓ DE LA PEIRA 
D’11 a 18 h 

- Tapes i plats típics (d’1 a 4 €) amb barra de sucs naturals. Amb menjars de la Rep. Dominicana, 
Pakistan, Equador, Paraguai, Geòrgia, Suïssa, Guatemala, Colòmbia, França i Catalunya 

- Activitats infantils i música 
Organitzen: Asociación de Mujeres Dominicanas, grups de vòlei d’Equador i Paraguai, CCD Turó de la Peira, 
Ass. EnriquezArte, AMPA escola El Turó, veïns i veïnes del barri. Col·labora: Pla de Barris 
Parc del Turó de la Peira (primera esplanda c. Beret) 

https://www.instagram.com/ciedasarnak/?hl=es
http://ow.ly/xnLG50JiFiX
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat
mailto:castell_torrebaro@bcn.cat


INAUGURACIÓ DEL CONJUNT ESCULTÒRIC “ESCULLERA” DE JAUME PLENSA 
- 11.30 h Actuació de la Banda Simfònica de Roquetes – Nou Barris 
- 12.15 h Parlaments 

Amb la presència de l’autor de les escultures, Jaume Plensa, el regidor del districte, Xavier Marcé, i la 
presidenta del consell de districte, Gemma Sendra 
Jardins de Via Júlia 
 
TEATRE: “ELLAS SON EL MILAGRO” 
19 h 
Uns anys després dels esdeveniments que van tenir lloc al convent de Santa María Juana amb el famós 
elixir de les germanes herbolàries, Sor Prudencia, Sor Inés i la Mare Superiora tornen a la càrrega. Una 
història plena d’aventures i intrigues que ens farà reflexionar sobre el paper de la dona dins l’Església. 
Escrita i interpretada per Eclipse Teatro, grup nascut l’any 2008 al Centre Ton i Guida i a la XIC 9 Barris 
Taquilla inversa 
Espectacle en castellà 
Més informació: https://ateneu9b.net/programacions/ellas-son-el-milagro-1650360968  
Ateneu Popular Nou Barris, c. Portlligat, 11 
 
Dilluns 30 
 
TARDA DE CINEMA 
16.30 h 
Cal inscripció prèvia, presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Casa Nostra, c. Maladeta, 38 
 
CINEMA SOLIDARI 
16.30 h 
Cal inscripció prèvia  
Casal de Gent Gran les Roquetes, pl. Titellaires, 1 
 
CONFERÈNCIA “LA VIDA DESPRÉS DE LA VIDA” 
17.30 h 
A càrrec del doctor Manuel Sans 
Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
CICLE D’ÒPERA I MÚSICA CLÀSSICA: CONFERÈNCIA “NOVENA SIMFONIA DE BEETHOVEN” 
18.30 h 
A càrrec de l’historiador d’art i musicògraf Albert Ferrer Flamarich 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Dimarts 31 
 
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ “CUIDEM BARCELONA” ZONA NORD 
18.30 h 
Adreçada al veïnat dels barris de Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Trinitat Nova 
Sessió presencial 
Més informació: http://ow.ly/tzJe50JiIs1  
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
 
 

https://ateneu9b.net/programacions/ellas-son-el-milagro-1650360968
http://ow.ly/tzJe50JiIs1


Dimecres 1 
 
ITINERARI “L’ENTORN DEL CASTELL DE TORRE BARÓ” 
10 h 
En aquest itinerari descobrirem la diversitat de paisatges que envolten el Castell de Torre Baró. A 
partir de l’observació de diferents elements de l’entorn, parlarem de diverses temàtiques ambientals que 
van des de l’ús d’energia fins a la influència i els usos humans dels recursos que ofereix Collserola. 
A càrrec del Castell de Torre Baró 
Reserva prèvia: https://canverdaguer.com/itinerari-lentorn-del-castell-de-torre-baro/  
Organitza: Centre Cívic Can Verdaguer 
Punt d’inici i final: Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
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 
 
PROJECTE “STOLPERSTEINE BARCELONA” 
12 h 
Col·locació d’una llamborda memorial al darrer domicili de Josep Fort Maluenda, deportat durant la 
Segona Guerra Mundial. 
Amb la presència d’alumnes de l’institut Francisco de Goya, d’Horta-Guinardó 
Més informació a http://ow.ly/tbv350JiKkc 
Organitza: Regidoria de Memòria Democràtica 
C. Fonteta, 44 
 
XERRADA ESPAI SALUT: “HIGIENE PERSONAL PER A LA CURA DEL NOSTRE COS” 
17 h 
Cicle de xerrades “Com cuidar-te a cada estació de l’any”  
A càrrec de Lourdes Martínez, exdirectora d’Infermeria de l’Hospital de San Rafael 
Cal inscripció prèvia 
Casal de Gent Gran Can Peguera, c. Camós, 1-3 
 
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ “CUIDEM BARCELONA” ZONA CENTRE 
18.30 h 
Adreçada al veïnat dels barris de les Roquetes, Canyelles, la Guineueta, Verdun i la Prosperitat 
Sessió presencial 
Més informació: http://ow.ly/tzJe50JiIs1  
Sala de plens de la Seu del Districte, pl. Major de Nou Barris, 1  
 
Dijous 2 
 
TALLER DE CUINA “SALSES SALUDABLES” 
10.30 h 
Farem salses baixes en calories, baixes en greix i salses baixes en sal, a base de vegetals. 
Per a majors de 60 anys 
Gratuït. Cal inscripció prèvia: tel. 93 353 03 58, torrebaro@cczonanord.net  
Casal de Barri Torre Baró, av. Escolapi Càncer, 5 
 
 

https://canverdaguer.com/itinerari-lentorn-del-castell-de-torre-baro/
http://ow.ly/tbv350JiKkc
http://ow.ly/tzJe50JiIs1
mailto:torrebaro@cczonanord.net


BALL AL TURÓ 
16.30 h 
Amb música en directe 
Places limitades. Cal inscripció prèvia presencial o telefònica 
Casal de Gent Gran Turó de la Peira, c. Doctor Pi i Molist, 39-63 
 
TALLER “APRENEM A NEGOCIAR ELS CONTRACTES DE LLOGUER DE LOCALS” 
De 17 a 21 h 
Per aprendre a detectar i desactivar les clàusules abusives, saber els ajuts al lloguer i el marc legal, adquirir 
habilitats bàsiques per negociar i renegociar, i proposar mesures de polítiques públiques. 
A càrrec d’Ekonomikon 
Gratuït 
Inscripció prèvia: http://ow.ly/a0Fu50JiLcu 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
OBRIM PORTES DE L’ARMARI 
De 17.30 a 19.30 h 
Tornem a obrir les portes de l’armari perquè totes les veïnes i veïns del barri vingueu a agafar roba. Tots els 
dijous també recollim roba, podeu venir a portar-ne o a col·laborar en el projecte.  
Organitzen: Casal de Barri La Cosa Nostra i Club Social Pi i Molist 
Casal de Barri La Cosa Nostra, c. Biure, 1 
 
XERRADA “EL BUEN TRATO. ¿SABEMOS DIFERENCIARLO DEL MAL TRATO?” 
18 h 
A càrrec de Rosa Zamora, Filo Quiñones i José María Lozano. Moderadora: Esperança Pujol 
Organitzen: Grup Infinita Dona i Homes igualitaris 
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
MASTERCLASS “APRÈN AMB TIKTOK I DESCOBREIX NOVES TENDÈNCIES EN COMUNICACIÓ” 
De 18 a 19.30 h 
Quin és l'èxit de TikTok? Per què altres xarxes com Instagram, Youtube i fins i tot Netflix l'estan copiant? Et 
donarem resposta a aquestes preguntes i descobriràs una nova manera d'aprendre i de comunicar. 
Últimes places! Cal inscripció prèvia a http://ow.ly/uQTN50JiLwh 
Organitza: Cibernàrium 
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
ESPAI EMOCIONS: “LA INCERTESA I LA POR” 
18 h 
Amb Miriam del Río i Toni Alcocer, del CAP Roquetes 
Col·labora: Institut Català de la Salut 
Centre Ton i Guida, c. Romaní, 6 
 
CONFERÈNCIA EGIPTE “LA MODA A EGIPTE” 
18.30 h 
Gràcies a les representacions de tombes i temples i a les troballes arqueològiques, podem saber com es 
vestien els egipcis de classe alta i els més populars, i també com es pentinaven i quines joies lluïen. Voleu 
conèixer la moda faraònica? 
A càrrec de Núria Castellano i Solé, doctora en Història, especialista en Egiptologia i membre de la Missió 
Arqueològica a Oxirrinc (Egipte) 
Reserva prèvia: https://canverdaguer.com/conferencia-egipte-la-moda-a-egipte/  
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 

http://ow.ly/a0Fu50JiLcu
http://ow.ly/uQTN50JiLwh
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SESSIÓ DE PRESENTACIÓ “CUIDEM BARCELONA” ZONA SUD 
18.30 h 
Adreçada al veïnat dels barris de Can Peguera, el Turó de la Peira, Porta i Vilapicina i la Torre Llobeta 
Sessió presencial 
Més informació: http://ow.ly/tzJe50JiIs1  
Espai Jove les Basses, c. Teide, 20 
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “PROBLEMES DE GÈNERE” 
18.30 h 
Presentació de la primera traducció al català, feta per Bel Olid i publicada per Angle Editorial, del llibre de 
Judith Butler 'Gender Trouble', un clàssic referencial del feminisme i les teories Queer, conegut aquí, fins 
ara, com 'El género en disputa'. 
A càrrec de Bel Olid 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
Exposicions 
 
“DONES I OFICIS DEL MERCAT” 
Fins al 18 de juny 
L’any 2021 el Mercat de la Mercè va fer 60 anys, per commemorar-ho us presentem aquesta mostra 
fotogràfica en què trobem dones emprenedores al capdavant dels seus negocis, darrere el taulell i sempre 
amb un somriure a la cara. 
Organitza: Associació de venedors del Mercat de la Mercè  
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11  
 
“POLIESPORTIU VALLDAURA 1978-2022, 44 ANYS GESTIONANT ESPORT, FENT BARRI” 
Del 28 de maig al 23 de juny. Presentació el dissabte 4 de juny, a les 12 h 
Repàs a la trajectòria del Poliesportiu Valldaura, la primera instal·lació esportiva coberta de Barcelona amb 
un model de gestió ciutadana. L’exposició posa en valor totes les seves etapes, reformes, entitats gestores i 
esportives, activitats i, com no, les persones que hi ha dedicat moltes hores de voluntariat. 
Organitzen: Poliesportiu Valldaura, Comissió Centenari de la Prosperitat, Prosperitat Cultura en Acció 
Poliesportiu Valldaura, c. Baltasar Gracián, 9 
 
“KABREAOS” 
De l’1 al 23 de juny. Inauguració el dimecres 1, a les 19 h 
35 temes de preocupació social que tracten de provocar una reacció a les nostres consciències a través 
dels textos dels quadres, escrits en el llenguatge del carrer, donant veu a la víctima, i acompanyats d'una 
foto per cada tema realitzada per 9 fotògrafs diferents. Projecte en solidaritat amb la Fundació Pare Manel. 
A càrrec de Fernando Analfavetto   
Centre Cívic Torre Llobeta, c. Santa Fe, 2 bis 
 
“CORA(JE)” 
De l’1 al 29 de juny 
Aquesta exposició recull el work in progress de l’autora seguint el procés vital de la transició de la Cora, una 
nena trans que somia fabricar unicorns, i alhora reflecteix el canvi d’un sistema heteronormatiu que 
comença a acceptar la diversitat. 
A càrrec de Gabo Caruso, fotògrafa 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
 
 
 

http://ow.ly/tzJe50JiIs1
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CICLE “TEMPORALS 2022”: EXPOSICIÓ “BON DIA / BONA NIT” 
Del 2 de juny al 29 de juliol. Inauguració el dijous 2 de juny, a les 19 h 
“Bon dia, bona nit, abraçades.” Recopilació d’imatges i salutacions que circulen per WhatsApp, en grups 
majoritàriament de dones. El fet de desitjar bon dia o bon descans com un gest improductiu, que col·loca 
l’amor i l’amistat sobre la tendència de la societat de consum que ens demana ser sempre productius. 
A càrrec de Pluja Àcida 
Més informació: http://ow.ly/AFZE50JiKM3 
Organitza: Centres Cívics de Barcelona 
Centre Cívic Can Basté, pg. Fabra i Puig, 274 
  
“L’ACTIVISME LGTBI ABANS I DESPRÉS D’STONEWALL” 
Fins al 27 de maig 
Fem un repàs de l’abans i després dels aldarulls de Stonewall, i quines conseqüències va tenir el sorgiment 
d’una nova onada d’activisme que transformarà les entitats del col·lectiu LGTBI.  
Exposició cedida per l’ass. GAG, Grup d’Amics Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals 
Casal de Barri Verdun, c. Luz Casanova, 4 
 
“MIRADES PERDUDES” 
Fins al 28 de maig 
Exposició fotogràfica, a càrrec de la Fundació 3 Turons 
Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta, pl. Carmen Laforet, 11 
 
“ÀFRICA EN FEMENÍ. LLUITES I VICTÒRIES DE DONES A NÍGER, GÀMBIA I SENEGAL” 
Fins al 30 de maig 
L’exposició de Ruido Photo posa el focus en les problemàtiques que viuen les dones a tres països de l’Àfrica 
Occidental (Gàmbia, Níger I Senegal), al mateix temps que mostra com aquestes dones 9superen les 
desigualtats, contribuint així a canviar els rols de gènere al seu país. 
Coorganitzen: Fundació Solidaritat UB I Centre Cívic Zona Nord. Col·labora: Ruido Photo 
Centre Cívic Zona Nord, c. Vallcivera, 14 
 
“CAN ENSENYA ESTIMA NOU BARRIS” 
Fins al 30 de maig 
Exposició fotogràfica amb què es vol fomentar la visibilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat 
intel·lectual, amb la imatge dels nostres usuaris i usuàries com a protagonistes de la seva inclusió al barri. 
A càrrec de l’associació Can Ensenya 
Biblioteca Nou Barris, pl. Major de Nou Barris, 2 
 
“THIS IS HAPPENING” 
Fins al 31 de maig 
Tot el que està passant ara mateix, que no és poca cosa, marcarà també la realitat de les generacions que 
vindran. Aquesta exposició és una reflexió plena d’ironia i humor negre sobre el rumb que estem agafant, 
perquè fins i tot darrere de la vinyeta més fatalista hi ha en el fons esperança de canvi. 
A càrrec de Núria Garcia 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 
 
“CUTE & TRASHY” 
Fins al 31 de maig 
“Cute & Trashy” reuneix una sèrie d’obres de la il·lustradora i directora d’art Bàrbara Alca. Influenciada per 
la cultura del mem, els blogs de Tumblr i amb una formació autodidàctica, considera que aquestes dues 
paraules descriuen millor la seva obra.  
A càrrec de Bàrbara Alca 
Centre Cívic Can Verdaguer, c. Piferrer, 94 

http://ow.ly/AFZE50JiKM3


“DIBUIX I AUTOEDICIÓ A NOU BARRIS” 
Fins al 5 de juny 
Mostra dedicada als fanzines, publicacions i il·lustracions dels nostres barris durant els anys vuitanta i 
noranta del segle XX i la primera dècada del XXI. 
Organitza: comissió de la revista del Casal 
Casal de Barri Prosperitat, pl. Ángel Pestaña 
 
Concursos i convocatòries 
 
CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA “PENJ’ART 2022” 
Fins al 25 de juliol 
Mostra de creadors i creadores del barri de Vilapicina i la Torre Llobeta 
Podran participar-hi els veïns i veïnes del barri majors de 18 anys 
Envieu les vostres propostes artístiques a artistespenjats@gmail.com  
Més informació a http://ow.ly/cMJf50IZZnj 
Organitzen: Centre Cívic, Casal de Gent Gran i Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta 
 
Activitats periòdiques 
 
RENOVA LA TEVA ROBA  
Recollida de roba fins al 27 de maig, intercanvi de roba el dissabte 28 i diumenge 29 de maig (de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h; dissabte, de 10 a 17 h i diumenge, de 10 a 14 h) 
Us convidem a sumar-vos a aquesta iniciativa de ciutat per fomentar el consum responsable. Si porteu 
peces de roba que ja no utilitzeu però que estan en bon estat, les podreu bescanviar per d’altres! 
Normes de funcionament i més informació a http://ow.ly/KArO50IZZQI 
Castell de Torre Baró, ctra. Alta de les Roquetes, 309-311 
 
PATIS ESCOLARS OBERTS AL BARRI 
Espai de lleure, educatiu i compartit. Accés lliure per a tothom. 

- Escola de bressol El Vent, c. Miguel Hernández, 20: dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 
anys acompanyats) 

- Escola de bressol Ralet (c. Joaquim Valls, 10): dissabtes, de 10 a 13 h (per a infants fins als 6 anys 
acompanyats) 

- Escola Mercè Rodoreda (c. Vesuvi, 35): 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, 2): dissabtes de 17 a 20 h, i diumenges d’11 a 14 h 
- Escola Àgora (c. Marne, 2): diumenges, d’11 a 14 h  
- Escola El Turó (c. Peñalara, 19): diumenges, d’11 a 14 h 
- Institut Barcelona Congrés (c. Baró d’Esponellà, 15): diumenges, d’11 a 14 h 
- Escola Calderón de la Barca (c. Nil, 27): diumenges, d’11 a 14 h 
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