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Centre Cívic Barceloneta
C/Conreria,1-9
08003 Barcelona
Tel. 93 256 33 00
info@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta
ccbarceloneta.blogspot.com
facebook.com/ccbarceloneta
vimeo.com/ccbarceloneta
instagram.com/centrecivicbarceloneta

BUS: 17, 39, 64, 45, 59, D20, N8 i V15
METRO: Barceloneta(L4)

Horari d’obertura del centre
de dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h
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PROGRAMACIÓ
HIVERN 2017

Centre Cívic Barceloneta

GENER, FEBRER I MARÇ Del 12 de gener al 3 de febrer

Del 12 de gener al 3 de febrer

ESTRATÈGIES FATALS 
VOL3: “EL FUTBOL ÉS 
POLÍTICA” A CURA DE 
SENT I CREA

“CALAIX DE SASTRE”

VISUALS

Inauguració 12 de gener a les 
19.30h.  
Acció inaugural de Mireia Torral-
ba,  Alejandro Cano i Buhonegro.

La mostra vol obrir un diàleg en-
tre els  orígens del futbol i de com 
s’ha transformat en un espectacle 
corporatiu, on els valors i els na-
cionalismes com bandera,  ama-
guen  certs conflictes econòmics, 
socials i polítics. És un recorregut 
col·lectiu que mostra  la nostra 
forma d’entendre el futbol a través 
de la política i  els mitjans audio-
visuals.

Artistes: Gustavo Vega, Eduardo 
Broli, Xavier Calvo, Paco Justicia, 
Rinat Schnadower, Blai Margine-
das, Josep Maria Rio Poch, Joan 
Martí Ortega, Juanki R, Lola La-
surt, Maria Rosdevall,  Barcelona 
Mata, Eva Sans, Clara Trucco i 
Sent i Crea.

Inauguració 12 de gener a les 
19.30h. Acció inaugural de dansa.

Estudiants de Belles Arts presen-
ten un conjunt de propostes que 
aborden diferents temàtiques, 
com un calaix, dins del seu des-
ordre troba la bellesa caòtica dels 
processos creatius individuals de 
l’artista.

Artistes: Pablo Bertolín, Mar Fol-
guera, Álex Galván, Isabel Mar-
quéz, Josep Martín, Belén To-
rrebejano, Zenaida Reyes, Joan 
Solé, Moisés Garriga e Inés Pe-
draza.

PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

DANSA
ARTS VISUALS

Totes les activitats són gratuïtes 
tret que s’indiqui el contrari.
Els espectacles són d’entrada 
lliure i aforament limitat. Per a 
més informació podeu consultar 
barcelona.cat/ccbarceloneta i 
facebook.com/ccbarceloneta

DONA
Tallers gratuïts per a dones 
de la Barceloneta. Places 
limitades
Més informació i inscripcions a: 
comunicacio@civicbarceloneta.
com o a la recepció del centre 
cívic. Apunta-t’hi a partir del 
20 de desembre!
Xerrades i espectacles: entra-
da lliure

Imatge de Lola Lasurt

Del 9 al 31 de març

VISUALS

Inauguració 9 de febrer  a les 
19.30h. Acció inaugural de 
Melissa Scioscia

Protagonitzada per persones 
d’ECOM amb discapacitat física i 
experiència en vida independent, 
i treballada de forma col·lectiva, 
Vides Diverses emfatitza la impor-
tància de la diversitat com a valor 
social. Desmunta estereotips i 
idees preconcebudes, a més de 

buscar la bellesa i el sentit estè-
tic que totes les vides humanes 
tenen.

Inauguració 9 de març a les 
19.30h. 
Acció inaugural de Vera Livia

A l’actualitat preval una visió 
“romàntica” de la maternitat en 
contraposició amb l’ “egoisme” de 
qui no vol criar. Hi ha l’instint ma-
ternal / paternal o és un mandat 
social? Aquesta exposició busca 
ser un pols actual de mirades, pre-
judicis, beneficis i pors d’una vida 
sense fills.
Activitat programada en el marc del 8 
de març –Dia Internacional de la Dona-

“SENSEFILS” A CURA 
DE CARLA BOSSI DE 
TXTarte

Inauguració 9 de febrer a les 
19.30h. Acció inaugural de 
Melissa Scioscia

Estèsia es funda entorn d’un con-
cepte d’art que apel·la a l’absolut 
com a origen i font de riquesa 
creativa, que la humanitat ha des-
envolupat transversalment al llarg 
de la història i les cultures. Aques-
ta connexió amb el passat ens 
ancora en el present, per a projec-
tar una obra amb sentit de futur. 
Estèsia està formada per diferents 
llenguatges dispensats per l’Art en 
el transcendent.

Artistes: Anna Torres, Gaietà Mes-
tieri, Xefo Guasch, Rosa Atzur, 
Nick Bedford, Mònica Reche, Car-
me Simó, Claudio Rojas.

Logo d’Estèsia

Imatge de “Vides diverses”

Del 9 al 24 de febrer 

Del 9 al 24 de febrer 

“ESTÈSIA”

“VIDES DIVERSES”

Dibuix de Francesc Fusté Saus

“AUTORETRATS 
FILMATS”
Divendres 20 de gener a les 19.30h

CANAL MONO- CICLE DE VIDEO-
CREACIÓ

Imatge de “Calaix de Sastre”

VISUALS

Direcció i coreografia: Zarina Ron-
dón
Ballarins: Gioveliz Galindo, Bruna 
Jansa, William Yazaki, Lucy Yang, 
Joan Roca Cousachs,Alice Hard i 
Zarina Rondón.

La desconnexió amb el món ex-
tern i la immersió a l’espai  fa que 
aquests cossos dansaires es con-
nectin sensorialment mitjançant el 
moviment, l’acció i reacció, que 
percebin la presència dels sem-
blants i que despertin el costat 
animal que ha viscut incaut i  re-
primit.

Taller de Videoart dirigit Albert Ba-
taller i Mireia Cucala

Un grup de persones de l’àmbit 
de la salut mental s’han convertit 
alhora en autors i protagonistes 
vivint una experiencia  artística i 
transformadora.

Fotograma de “We are people”

Fotograma de “Sentir”

Fotograma de “Tránsito a la vida”

“SENTIR” VIDEODANSA 
EN VIU

PROJECCIÓ DEL 
DOCUMENTAL “TRÁN-
SITO A LA VIDA. EL 
VIAJE A LA IDENTIDAD” 

ESTRENA DEL 
DOCUMENTAL 
“WE ARE PEOPLE” 

Divendres 17 de febrer a les 19.30h

Dimecres 15 de març a les 18.30h

Divendres 17 de març a les 19.30h

CONVOCATÒRIES

Presenteu les vostres propostes 
abans del 31 de gener de 2017
Més informació a: 
visuals@civicbarceloneta.com

Convoctòries temàtiques: Surfart,  
Il·lustració i còmic, retrats, col·lage, 
contraposats 1+1 (2 artistes i la 
creació d’un diàleg entre les obres)

Propostes col·lectives, comissa-
riat, projectes artístics... 

CANAL MONO. Selecció  de tre-
balls en vídeo-creació, vídeo-art, 
vídeo-dansa, documentals, Mits 
festival de videodansa social... 
Festival Mil Mirades curts en 24h

Col·loqui posterior a càrrec de 
Tina Recio. Amb la participació de 
les realitzadores Merced Muñoz, 
Tarishi Belani i Ulises Izquierdo.

L’Alex, la Tina i la Lola són molt di-
ferents entre sí. Les tres persones 
són transexuals, i en el seu tràn-
sit a la vida es van trobar amb les 
mateixes adversitats.
Activitat programada en el marc del 8 
de març –Dia Internacional de la Dona-

Col·loqui posterior a càrrec de Ma-
men Conte. Amb la participación 
de la realitzadora Raquel Quesa-
da.

16 dones de diverses edats i na-
cionalitats ens expliquen les se-
ves experiències, la seva percep-
ció sobre la lliberació i la igualtat 
entre homes i dones. Activitat pro-
gramada en el marc del Dia Inter-
nacional de la Dona.
Activitat programada en el marc del 8 
de març –Dia Internacional de la Dona-


