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

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes de 10 a 15h i de 16 a 22h

BUS: D20, 47, 59, V15, V19, N8 i N28
METRO: Barceloneta(L4)

Equipament Infantil Barceloneta
C/Andrea Dòria 23-31 08003 Barcelona
tel. 93 250 78 42
casalinfantil@civicbarceloneta.com
barcelona.cat/ccbarceloneta

Horaris d’atenció al públic
Matins de dimarts, dimecres i dijous de 10 
a 13h
Tardes de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30h 

ADREÇA I HORARIS
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PROGRAMACIÓ
PRIMAVERA 2019

Centre Cívic Barceloneta

ABRIL, MAIG I JUNY

VISUALS

Inauguració 11 d’abril a les 19.30h.  Acció inaugural de dansa a càrrec 
de Tamara Nazón

Dos autors, dues formes d’expressió: Carles Roca, realisme, oli, acrílic, 
pastel, carbonet, grafit. Patxi Fernández, expressionisme, impressionis-
me, pastel. Una expressió pausada, reposada; i un altre impulsiu. Dos 
autors autodidactes.

Inauguració 11 d’abril a les 19.30h. 
Acció inaugural de dansa a càrrec 
de Tamara Nazón

Tres paraigües és el reflex de tres 
mons molt diferents i personals. 
Tres universos fantàstics on el sen-
se sentit n’és el protagonista i on 
tot és possible. Una exposició de 
3 il·lustradores: Alba Torner Rios, 
Anna Castelló (Artkelarre) i Aina Ai.

Imatge de Carles Roca                                         Imatge de Patxi Fernández

Imatge de les il·lustradores                                      

De l’11 d’abril al 3 de maig                          

“CONTRAPOSATS: FIGURATIUS  – CARLES ROCA I 
PATXI FERNÁNDEZ -”

De l’11 d’abril al 3 de maig                        

Del 9 al 31 de maig

“3 PARAIGÜES”

“LA BARCELONETA”  

   B

   B
Inauguració 9 de maig a les 19.30h. Acció inaugural de dansa a càrrec 
de SIAMB

Espai Z (soterrani):
Exposició fotogràfica sobre el barri de La Barceloneta, diferents mira-
des, diferents visions sobre el barri.

VISUALS

Del 6 al 29 de juny 
#CICLE FLAMENC

“FLAMENCO”. A CURA DE JORDI VIDAL

Inauguració  6 de juny a les 19.30h. Acció inaugural amb Joy de la Cruz 
i alumnes de flamenc del Centre Cívic 

Exposició col·lectiva sobre l’art flamenc. Convocatòria oberta de treballs 
relacionats amb el món del flamenc (fotografia, vídeo, pintura, vestuari, 
escultura...). Presentar propostes fins al 5 de maig a:
visuals@civicbarceloneta.com

Fotografia de Jordi Vidal

Fotografia d’Antonio Barabino

Artistes: David Tarrasson, Vi-
cens Forner, Xavier Toda, Josep 
Maria Corbera, Paula G Gavi-
lanes, Ferran Navarro, Antonio 
Barabino, José Antonio Sancho, 
Pamela Benítez, Rogeli Vilapla-
na, Casal Gent Gran Barcelo-
neta, Miquel Riba, “Dones que 
habiten cossos”.
  
Espai A (primera planta): La 
Barceloneta des de la visió dels 
joves del barri. Convocatòria 
oberta fins al 9 d’abril. Podran 
participar joves del barri de 12 a 
20 anys. El format és totalment 
lliure, poden presentar obres 
amb la tècnica que ells i elles 
escullin: pintura, graffiti, collage, 
fotografia, vídeo, escultura …

Divendres 10 de maig a les 
18h. Recorregut poètic: Les 
dones de La Barceloneta. A cura de Sent i Crea

Dijous 13 de juny a les 19.30h. Projecció del documental “La Cha-
na” dirigit per Lucija Stojevic. Balladora autodidacta, va ser una de les 
estrelles més grans del món del flamenc, sorprenent amb el seu estil 
innovador, velocitat i l’ús inventiu del ritme.Sensual, vulnerable, però 
aparentment invencible, ens transporta a l’essència de la seva passió i 
mentre decideix tornar als escenaris després d’una pausa de 25 anys. 
Un retrat sobre l’envelliment, la perseverança i la reinvenció. 

VISUALS

Imatge de Mil Mirades

Imatge de Brisa MP 

Lloc: C/ Conreria 1 (davant el Centre Cívic Barceloneta)
El Concurs més canyero torna a la Barceloneta en la seva 6a edició! Ja 
saps... un objecte, una frase, un espai públic i 24h per davant!! Anima’t  
a disparar la teva imaginació per filmar i editar un curt en només 24h! 
Els propers 11 i 12 de maig, una Galàxia t’està esperant!!
Inscripcions: a partir de l’1 d’abril   Concurs: 11 i 12 de maig al CC 
Barceloneta 
Més info: milmirades.cat

Diumenge 12 de maig a les 21h                 

“MIL MIRADES BARCELONETA”. CONCURS DE CURT-
METRATGES REALITZATS EN 24H. MOSTRA I PREMIS

   B

Mostra catalana de dansa 
audiovisual en col·laboració amb 
el Festival Internacional de danza 
en Pantalla Chile FIVC
Convocatòria oberta a treballs 
de dansa audiovisual fins al 
10 d’abril.  Més info: caidalibre.
cl/l_tramuntana/

CANAL MONO-CICLE DE VIDEOCREACIÓ 

Dijous 25 d’abril a les 19.30h                  

LA TRAMUNTANA SCREENDANCE A CURA DE 
BRISA MP

Dilluns 17 de juny a les 19.30h. Xerrada “Les dones al flamenco”. 
Modera Beatriz del Pozo, amb la participació de Katia Moro (“bailaora”, 
ballarina i pedagoga ) i Rosa María Pérez (empresaria i “bailaora” ).

VISUALS

Fotografia de Samuel Navarrete

Fotograma del documental

Dijous 13 de juny a les 19.30h   

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “LA CHANA”

Un documental de Lucija Stojevic i promogut per Beatriz del Pozo. La 
Chana ens porta a l’essència de la seva passió, revelant-nos una his-
tòria poètica i inspiradora, cristal·litzada en els inevitables conflictes 
d’una vida extrema i contradictòria; entre l’artista sobre l’escenari i la 
dona darrere del teló. Premiat a : IDFA  Amsterdam 2016 , premis Feroz 
i Gaudí 2018, entre d´altres.
A la presentació comptarem amb les protagonistes.

   D    B

Dijous 16 de maig a les 19.30h

REESTRENA DEL DOCUMENTAL “EVAS Y ADANES”. 
MATERNITAT ACTUAL SENSE ADDITIUS

   D    B

Direcció de Carla Bossi Viqueira i 
realització de Raquel Quesada.
 
Triem ser mares i pares? L’instint ma-
ternal és un fenomen biològic, un mite 
o un mandat social? 
Us presentem un documental carregat 
d’experiències sinceres sobre el paper 
de les mares i els pares, les eleccions, 
les frustracions i les expectatives de 
tenir o no descendència.
Gravat en el marc de l’exposició SEN-
SEFILS (2017) amb veïnes i veïns del 
barri de La Barceloneta; dones i ho-
mes menors de 20 anys i majors de 50 anys. 

Activitat programada en el marc de l’exposició “Barceloneta”

COL·LABORACIONS

22 i 29 de maig de 19 a 21h
GRUP DE DIBUIX. Un espai lliure per venir a dibuixar conjuntament. 
Solament has de portar els teus materials de dibuix. Sense incripció 
prèvia. 

CONVOCATÒRIES 

Presenteu les vostres propostes abans del 5 de maig de 2019
Més informació a: visuals@civicbarceloneta.com

Convocatòries temàtiques:  Flamenco, Escultura, la Màscara, Vida 
vegetal

TERRITORI. Suport a un projecte d’investigació artístic entorn el barri 
de La Barceloneta

BARCELONETA RESIDENTS. Artistes del barri o que tinguin una rela-
ció  especial amb La Barceloneta 

Propostes col·lectives, comissariat, projectes artístics.

CANAL MONO. Selecció  de treballs en vídeo-creació, vídeo-art, ví-
deo-dansa, documentals.

CONCURS CARTELL FESTA MAJOR BARCELONETA. Presentar les 
propostes fins al 6 de juny en col·laboració amb la comissió de Festa 
Major.

VISUALS


