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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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Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta

PROGRAMACIÓ
HIVERN 2020

Centre Cívic Barceloneta

GENER, FEBRER I MARÇ

ARTS VISUALS

Inauguració 9 de gener a les 19.30h. Acció inaugural amb Tania More-
no, cantautora cubana i projeccions.

Una mostra d’artistes cubans, la majoria d’ampli currículum, molts d’ells 
destacats al seu país o fora d’ell, mereixedors de diversos premis i de 
carrera consolidada. Són obvis els punts en comú entre artistes cubans 
i catalans, no només per la influència de l’art matèric a l’illa sinó també 
per haver begut de les mateixes fonts (de la inesgotable font expres-
sionista, de la infinita abstracció ...) i per posseir una similar tendència 
a l’espontaneïtat, a la frescor de la pinzellada i a la rebel·lia, sigui quin 
sigui el llenguatge que abordin.
Aquesta rebel·lia és la que dóna títol a l’exposició, perquè Hatuey, en-
cara que es coneix més com una marca de cervesa, va ser en realitat 
el primer heroi cubà; un indígena rebel que va ser cremat a la foguera 
per la seva irreverència.

Artistes: Jorge L. Legrá, Pablo Quert, Yalain Falcón, Yoandry Cáceres, 
Jorge Delgado, Abenamar Bauta, Rigoberto Rodríguez, Ángel Alonso, 
Felipe Alarcón, Osvaldo Moreno, Jorge Mata, Odalys Hernández, Dog-
ny Abreu.

Imatge de Jorge Delgado Gutiérrez

Del 9 al 31 de gener                    

“HEREDEROS DE HATUEY”. A CURA D’ÁNGEL ALONSO 

ARTS VISUALS

Inauguració 6 de febrer a les 19.30h. Acció inaugural de dansa.

Una exposició col·lectiva,  d’il·lustració, que tracta sobre la importància 
de salvar els animals del nostre planeta aquí i ara, per un futur millor.
En poc temps les espècies d’animals que estaven en perill d’extinció 
han augmentat desmesuradament fins a xifres alarmants.

Artistes: Ana Blü, Anne Emélie, Anna Roca Illustration, Alicia Marto-
rell, Jessica Piqueras, Marta Comas, Paüla Noidat, Sara Sánchez, Ser-
gi Torné Viudas, Peixious by C., Lucía Soto, Txell, MinMun, Lucía Segu-
ra Art, Miriam Sánchez de Arcos, Jllmartín, Jordi Jover, Yula Ivanovna, 
Juan Carlos Beneyto, Rosalía Clemente, Clara Trucco, Pablo Borlande-
lli, Maybuch Victorel, Marta Bach, Victoria Giró, Guillem Roig, Valiente 
Creations, Elisenda Solà-Niubó.

Dijous 19 de febrer a les 19h. Visita guiada a l’exposició amb el 
biòleg Sergi Torné Viudas.

Visites guiades i tallers amb les escoles del barri. Horaris a concretar.
 

Del 6 al 28 de febrer             

“IN TEMPORE”. A CURA D’ANA BLÜ

Il·lustració de Sara Sánchez

ARTS VISUALS

Petjada Ecològica Pixabay

Del 12 al 26 de febrer            

“REDUIM LA NOSTRA PETJADA ECOLÒGICA”

   B

Exposició per saber què és i com reduïm 
la nostra petjada ecològica.
Voler fer i fer petites accions quotidianes 
pot reduir el nostre impacte en el medi am-
bient. Segur que vols participar! 
Reduir la petjada ecològica, redueix el 
canvi climàtic. Entre totes i tots podem 
fer-ho!
A càrrec del CFGS d’Educació i Control 
Ambiental de l’Institut Narcís Monturiol.

Del 5 al 28 de març               

“DONES TRANSITANT”. A CURA DE NOEMÍ 
MORRAL, SARAH BARKA I MARGARIDA ASSIS
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Dibuix de Noemí Morral

Inauguració 5 de març a les 19.30h. Acció inaugural de dansa: extracte 
de (de) FORMADXS amb Nia Torres.

Les dones transiten el món creant al seu pas;  xarxes de coneixement, 
solidaritat, art, vida… I en aquest trànsit moltes perden la seva vida, per 
defensar les seves idees, els seus cossos i el seu territori.
En aquesta exposició ens acompanyarem de dones transitant i creant, 
obrint espais de defensa dels drets humans, de complicitat i d’amistat.

Convocatòria oberta fins al dia 12 de febrer

Proposta programada dins l’agenda del 8M -Dia Internacional de la Dona-.

ARTS VISUALS

Divendres 20 de març a les 19.30h         

CCAD/CICLE DE CINEMA AFRICÀ I DONA PRESEN-
TA: “IDENTITATS EN RELACIÓ” SESSIÓ DE CURT-
METRATGES
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CANAL MONO-CICLE DE VIDEOCREACIÓ 

Fotogrames dels curts a projectar

Fotografia de l’Associació Africadoolu

CCAD és un cicle de relats cinematogràfics de dones al continent africà, 
organitzat per l’Associació Cultural Africadoolu en col·laboració amb sis 
centres cívics de Barcelona. Aquest any arriba a la seva tercera edició i 
a La Barceloneta ens presentaran quatre curts inèdits.

Reluctantly Queer. Qüestiona el que significa ser gay per a un jove 
ghanès en aquest temps i espai. Directora: Akossua Adoma Owusu.
The ambassador’s wife. La pel·lícula toca els temes de les estructures 
del poder, de classes, del post-colonialisme i del feminisme. Directora: 
Theresa Traoré Dahlberg.
Icyasha. Un noi de dotze anys viu en un món on ha de demostrar i 
reivindicar la seva masculinitat. Directora: Marie Clémentine Dusabe-
jambo.
Many Love. Un curt de ficció en torn a un crim i a una fuga. Directora: 
Rediat Abayneh.


