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Centre Cívic Sant Martí

SALA

Setembre - Desembre 2016

D’EXPOSICIONS
‘LA TERCERA’

RAMBLA DE GUIPUSCOA
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SANT
MARTÍ

CONCILI DE TRENTO

Sala d’exposicions 3ª planta
c/ Selva de Mar, 215
08020, Barcelona
Tel. 93 256 57 60

Horari: De dilluns a divendres 
            de 10 a 14 i de 16 a 21.30 h*
*(si no s’especifi ca un altre al cartell o web)

dinamitzacio@ccsantmarti.net
barcelona.cat/ccsantmarti  

facebook.com/centrecivicsantmarti

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ CONTACTA’NS

MAPA



EXPOSICIÓ DE PINTURA
Del 5 al 30 de setembre
Autor: Antonio Hornos

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Del 3 al 28 d’octubre
Autor: Marta Ricard. Dissenyadora gràfica i fotògrafa

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Del 5 al 31 de desembre
Autor: Emili Vicens Rico

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Del 19 al 30 de setembre
Sala: El passadís
Autor: Centre Educatiu del Poble Nou

EXPOSICIÓ
novembre
Consultar la informació: al programa de Festa Major i a www.evern.org

Pintor autodidacta impressionat pels impressionistes. Aquesta exposició dedicada 
a Sorolla i al mar, constata que ni la malaltia de l’ELA que pateix l’artista, és capaç 
d’apagar al geni.

Exposició on es mostren retrats de ‘panxetes’ d’embarassades: una mostra que vol retre 
un petit homenatge a la Maternitat, a la dona, a la bellesa d’un cos (d’una corba) que té 
el privilegi de donar vida.
www.instagram.com/mricartch/

Podrien haver-hi  molts motius per a exposar unes fotografíes però en realitat només n’hi 
ha un i és el reconeixement de la societat pel treball que t’entusiasma et motiva i et fa 
perdre hores de son. En aquesta exposició es podran veure fotografies realitzades arreu 
del món. 
Emili Vicens ha guanyat el primer i tercer premi successivament de fotografia de l’AAVV 
i comerciants del Clot Camp de l’Arpa.

Kutala significa “mirar” en kimbundu, la llengua que es parla a Malanje (Angola). L’objectiu 
del projecte és oferir, a través de la fotografia, una educació artística i emocional a infants 
i joves que viuen en entorns vulnerables. L’aprenentatge de conceptes bàsics sobre 
fotografia, la selecció de temes importants per a la vida de cada infant, la reflexió i anàlisi, 
la realització de fotos i la preparació de l’exposició han estat les sessions que s’han 
desenvolupat al llarg del projecte.

MAR DE MARES ‘FUENTE PRIMIGENIA DE VIDA’ PANXETES ‘LES CORBES DE LA VIDA’

PAISATGE URBÀ I RURAL

KUTALA EXPOSICIÓ FESTA MAJOR


