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El C.C. Convent de Sant Agustí i la
Biblioteca Francesca Bonnemaison

organitzen Zero3, Altaveu d’Accions
Culturals, un cicle que té com a

finalitat oferir diverses propostes
artístiques i culturals als barris de

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.
 

Totes les activitats són gratuïtes. 

ZERO/3
Edició 2019

Del 15 de juny al 5 de juliol
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L'edició d'enguany (tercera) està composta per diverses activitats que intenten oferir una visió amplia i

històrica de la cultura i les músiques populars.

Descobrirem el barri a través d'un itinerari de dibuix (sketching) i jam de les il·lustracions resultants.

Coneixerem les músiques de la mediterrània amb Carles Belda, el seu acordió diatònic i un cançoner

d'ahir i d'avui. Viatjarem per la Rumba catalana amb el concert de Peret Reyes, amb palmes, cordes i

tamborets.

Òmnium Cultural ens ajudarà a aprofundir en les històries de resistència del barri, a través de dues

exposicions que ens parlen de les revoltes populars d’ ”El rebombori del pa” i “El forat de la vergonya”.

A través d’una xerrada i una peça teatral ens endinsarem en la vida i trajectòria política i social

d'Amparo Poch, una de les fundadores de l’organització anarcosindicalista Mujeres libres, amb una

dramatúrgia basada en l'obra biogràfica "Una Mujer Libre" d'Antonina Rodrigo.

Aquestes i més activitats formaran part de la tercera edició del Zero3, als barris de St. Pere Sta. Caterina

i la Ribera, del 15 de juny al 5 de juliol.
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PROGRAMACIÓ 2019



DISSABTE 15 DE JUNY
Sketch & Write

És una nova proposta que busca fomentar la

creativitat convidant a tota la ciutadania a dibuixar i

escriure en directe amb Barcelona com a teló de fons.

Activitat oberta al públic de qualsevol edat, es

proposa un concurs de dibuix i escriptura espontània

que es pot fer en solitari o en grup.

A càrrec de l’ Asociación Cultural Escritura en Vivo

 

Horari: 10 a 14h

Lloc: Sala Noble del Centre Cívic 

Convent de Sant Agustí

 

Cal inscripció prèvia

http://www.sketchandwrite.org/
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http://www.sketchandwrite.org/
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DIJOUS 20 DE JUNY
Concert: Carles Belda, acordió diatònic i veu.

 

Vet ací un bard del País, que tomba amb les

cançons que duem dins, uns i altres, que venen i

marxen, que resisteixen i s'afegeixen. Cants que

ens alliberen de la pesantor hipotètica i que ens

agermanen amb el veïnal. Si cal fer un fragment de

sarsuela o un romanç antiborbònic, es fa. Si cal

gaudir d'un rocanrol actual o d'un cuplet picant,

es fa. Cantem, ballem i viurem.  

 

Horari: 21h 

Lloc: Claustre del Centre Cívic 

Convent de Sant Agustí.
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Amb motiu de l’inici de la Festa Major del Casc Antic,
Zero3 - Altaveu d’Accions Culturals ofereix aquest

concert després del Pregó.

https://www.facebook.com/carles.beldavalls


DIMARTS 2 DE JULIOL
Xerrada : El empecinado compromiso de mujeres

activistas como Amparo Poch, en la guerra y el exilio
a càrrec d’Antonina Rodrigo 

 

Horari: 19h

Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca 

Francesca Bonnemaison
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Aforament limitat



DIJOUS 4 DE JULIOL
Peça teatral: 16 francs amb 29 cèntims

Dramaturgia, direcció i interpretació: 

Mar Casas i Clara Garcés

 

Peça de teatre documental sobre la vida i trajectòria

d'Amparo Poch i Gascón, basada en l'obra biogràfica

UNA DONA LLIURE d’Antonina Rodrigo.

Viatgem des de la seva infància, la seva vida

universitària, la seva basta trajectòria en medicina i

divulgació científica en el camp de l'educació sexual

femenina, així com la seva vinculació política i la seva

relació amb Dones Lliures. 

La peça també repassa àmpliament el context polític

en el qual va viure Amparo Poch, la Guerra Civil

Espanyola, i el seu posterior exili a França, fins a la

seva mort en Tolouse en 1968.

 

Horari: 19h

Lloc: La Cuina. Biblioteca 

Francesca Bonnemaison
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Aforament limitat



DIVENDRES 5 DE JULIOL
Concert: Peret Reyes

 

Peret Reyes és actualment el màxim exponent de la

rumba catalana d’arrel, llegenda viva de la Rumba

Catalana en majúscules. És germà de Ramon Reyes

'Ramonet' i fillol de Peret 'El Rei de la Rumba' Pubill

Calaf. Amb onze anys, va iniciar el seu camí

professional amb Los Amaya i a finals dels anys 60 va

entrar a formar part de la parella oficial de palmeros

de Peret. Al costat del gran Peret, va recórrer el

planeta popularitzant la rumba catalana durant la

dècada dels 70 i 80; d’Eurovisió 1974 a Brighton fins

als Jocs Olímpics de Barcelona ’92. 

És un dels pioners en introduir de nou la taula com a

instrument de percussió. Cop de Taula (Taller de

Músics, 2012) prossegueix la tasca de recuperació de

les autèntiques arrels de la rumba de Barcelona.

 

Horari: A partir de les 20h

Lloc: Claustre del Centre Cívic

Convent de Sant Agustí

ZERO/3

http://tallerdemusics.com/management-y-producciones/rumba/peret-reyes-&-gipsy-roots-band/
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EXPOSICIONS: REVOLTES POPULARS A CIUTAT VELLA

“Revoltes Populars” és un cicle d’actuacions d’Òmnium Ciutat Vella que pretenen donar a conèixer i

posar en relleu diverses revoltes populars que han tingut lloc en els barris del districte en les èpoques

moderna i contemporània.  El cicle Revoltes Populars, doncs, pretén descobrir els moviments populars

que han ajudat a avançar la història i que han deixat una petjada en la nostra ciutat.

Organitza: Òmnium Ciutat Vella, Lluites Compartides i Cultruta

https://www.cultruta.com/?lang=es
https://lluitescompartides.cat/
https://www.omnium.cat/ca/seus/ciutat-vella/


Del 17 de juny al 12 de juliol
REVOLTES POPULARS: 

EL REBOMBORI DEL PA 1789
 

Els Rebomboris del Pa van tenir lloc a finals del segle

XVIII en un moment de molta pujada del preu del pa.

Es tracta d’una revolta de protesta per l’encariment

de la vida, protagonitzada essencialment per les dones

de la Barcelona de finals de segle, i que va tenir força

repercussions posteriors.

 

Horari: de dilluns a dijous de 10 a 17h

Lloc: Sala Noble. Centre Cívic 

Convent de Sant Agustí
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Del 25 de juny al 5 de juliol
REVOLTES POPULARS: 

EL FORAT DE LA VERGONYA
 

Amb aquesta exposició entorn les revoltes populars

que s’han anat succeint al llarg de la història, s’ha

volgut recuperar la lluita veïnal que es va iniciar l’any

1999 per recuperar i dignificar el “forat de la

vergonya”. 

 

Horari d’obertura de la biblioteca 

Lloc: Biblioteca 

Francesca Bonnemaison

ZERO/3



ZERO/3
A L T A V E U  D ' A C C I O N S  C U L T U R A L S

Quan?
Del 15 de juny al 5 de juliol

 
On?  

C.C. Convent de Sant Agustí
C/ Comerç, 36

08003 Barcelona
932 565 000

 
Biblioteca Francesca Bonnemaison

C/ Sant Pere Més Baix, 7
08003 Barcelona

932 687 360
 

Segueix-nos!
www.barcelona.cat/convent-sant-agusti

(facebook, twitter, instagram)
@ConventAgusti

 
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibfbonnemaison/ca

Facebook @Bibliotecafrancescabonnemaison
Twitter @bibfbonnemaison

 
+ Recursos per a Premsa i professionals 

https://www.dropbox.com/sh/615848emhd3rr2d/AAB4Xh5t_rD6jZvIYm7T4OQja?dl=0
 

Contacte comunicació : Romina Fusco 
produccio@conventagusti.com 


