19 d’abril de 18 a 19,30 h taller
de dansa africana tradicional a
càrrec de Marcel Zamble
26 d’abril de 18 a 19,30 h taller
de cuina “Records de Cotonou”
Isabelle Domingo ens acompanyarà als seus records i ens explicarà receptes per fer un berenar
de Benín.

11 de juny de 19 h a 20.30 h.
Taller de graffiti: Una classe pràctica i didàctica de pintura sota la
tècnica del graffiti en un mur de la
Ciutat.
17 de juny de 19 h a 20.30 h.
Com gestionar la teva presència a
internet per a la promoció del teu
treball artístic. A càrrec de Gerson
Ruiz especialista en comunicació
digital.

CONVOCATÒRIES

Més informació a:
visuals@civicbarceloneta.com
IDENTITAT: LA MEVA NEGRITUD. La diàspora africana i afrodescendent diferents tècniques
artístiques. Convocatòria oberta
fins al 22 de març.

21 de maig a les 19 h. acte de
cloenda amb visita virtual a l’exposició amb els artistes.

Equipament infantil
Barceloneta

C. D’And

rea Dòria

Centre Cívic
Barceloneta
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Direcció: Clara Barbal i Pablo
Rogero
Durada: 60 minuts

ADREÇA I HORARIS

6 de maig a les 19,30 h actuació de Marga Mbande en acústic
amb Albert Casanova.
17 de maig de 18 a 19.30h taller de “Coupé Décalé” danses
urbanes africanes a càrrec de
Oulouy. Ens ensenyarà un estil
de Costa d’Ivori molt rítmic, que
té la seva base al Zouglou i el
Ndombolo.

Mercat de la
Barceloneta

“MIL MIRADES BARCELONETA”. CONCURS DE
CURTMETRATGE REALITZATS EN 24 HORES.
MOSTRA I PREMIS
Diumenge 6 de juny a les 19.30 h
Després del punt i a part que hem
hagut de fer, TORNEM amb majúscules!
Us presentem el 7è Concurs de
Curtmetratges Mil Mirades!
Un Objecte, una Frase, un Espai
Públic i 24h per davant!! Anima’t

COLLAGE: 1 ANY DE SOLITUD.
Tècnica de collage. Convocatòria
oberta fins al 27 de maig.
TERRITORI. Suport a un projecte d’investigació artístic entorn el
barri de La Barceloneta. Convocatòria oberta fins al 20 de juliol.
Propostes col·lectives, comissariat, projectes artístics.
CANAL MONO. Selecció de treballs en vídeo-creació, vídeo-art,
vídeo-dansa, documentals.

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

Imatge de portada: Manuel López Arambarri

Convocatòria oberta fins al 22 de
març dirigida a la diàspora africana i afrodescendent diferents tècniques artístiques.

3 de juny a les 19 h. visita guiada a l’exposició amb els artistes.

Dijous 13 de maig a les 19 h
Aquest documental és el resultat de dos anys d’observació i
seguiment de les campanyes
de la fruita a Lleida. Una història
de temporers sense present,
d’una pagesia sense futur, una
història de supervivència des de
la perifèria de les perifèries, d’una
terra exhausta. Un documental
que explora cartografies locals i
globals que, des d’Alcarràs, Torres de Segre o la Granja d’Escarp, poden explicar el món.
Documental i col·loqui amb la participació del Sindicat de Manters i
els directors del documental.

sseit

Una mostra d’arts plàstiques realitzada per artistes actius en l’escena actual de l’art urbà. Comptarà
amb un cicle d’activitats culturals
i creatives, així com càpsules de
formació. També es podrà veure
en format virtual.

t P apa

Un recorregut artístic a través de
les obres de diferents artistes de
la diàspora i la comunitat afrodescendent. Els artistes amb les seves obres ens apropen al seu món
interior, la seva interpretació del
que significa la identitat afro per
a ells. Com viuen i senten aquest
procés de reconeixement de la
seva negritud. En els temps en
què ens trobem cal donar visibilitat als artistes de la comunitat negra. Perquè les vides negres importen i el seu criteri artístic també

Salva

Inauguració 27 de maig a les
19.30 h. Acció inaugural

Inscripcions: a partir de l’1
Maig Concurs: 5 i 6 de juny al
CC Barceloneta
Més info: milmirades.cat

ig de

Inauguració 15 d’abril a les 19.30
h amb acció inaugural.

EL COST DE LA FRUITA:
una història de supervivència durant la recollida
de la fruita dolça a Catalunya Anguiano

Barceloneta
(L4) M

Passe

Del 27 de maig al 25 de juny

a disparar la teva imaginació per
filmar i editar un curt. Una galàxia
t’està esperant!!

ó

Del 15 d’abril al 21 de maig de 2021

CANAL MONO- CICLE DE VIDEOCREACIÓ

de Borb

“DEL MUR AL LLENÇ
VOLUM 4”. A cura de
Digerible

ig Joan

ABRIL, MAIG I JUNY

“IDENTITAT: EL PROCÉS
DE LA MEVA NEGRITUD”
a cura de Montserrat

Passe

PROGRAMACIÓ
PRIMAVERA 2021

Barceloneta

Centre Cívic Barceloneta

MAPA

ARTS VISUALS

ARTS VISUALS

