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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 14h 
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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C. D’Andrea Dòria

Centre Cívic
Barceloneta

Equipament infantil 
Barceloneta

PROGRAMACIÓ
ESTIU 2021

Centre Cívic Barceloneta
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ARTS VISUALS

Inauguració 1 de juliol a les 
19.30h. Visita guiada virtual via 
Zoom amb les/els artistes.

Una trobada d’artistes que utilit-
zen com a canal d’expressió la 
tècnica del collage. 
En aquesta edició la temàtica fa 
referència a les diferents realitats 
que han sorgit durant la COVID19 
i les seves conseqüències: com ho 
hem viscut, sentiments, experièn-
cies, absències, expectatives i so-
bretot, il·lusió i recursos per a por-
tar-ho el millor possible, utilitzant 
la creativitat i les ganes de viure a 
través del nostre art.

Convocatòria oberta fins al 8 de 
juny.

Activitats gratuïtes amb inscrip-
ció prèvia: 

Dimecres 30 de juny de 18 a 
19.30h.
Taller d’introducció al collage 
(taller online) a càrrec de Lucía 
Soto -LuciLá- i Santi González.
Una introducció al món del co-
llage a través d’un recorregut 
teòric-pràctic de concepte i forma. 
Viatjarem a través de la història de 
l’art, des dels orígens del collage 
fins a la nostra època digital.

Dimecres 7 de juliol de 18 a 
19.30h. 
Xerrada - taller virtual amb Juan 
Cardosa, il·lustrador, dissenyador 
gràfic, membre de la Societat Bar-
celonina de Collage i professor i 
director d’art a l’escola IDEP.

Dimecres 14 de juliol de 18 a 
19.30h.
Xerrada - taller virtual amb Ma-
risa Maestre, il·lustradora, direc-
tora d’art i artista visual. El seu 
treball es centra en la creació 
d’experiències i emocions visuals 
a través del disseny, la il·lustració 
i el collage. 

Dimecres 21 de juliol de 18 a 
19.30h.
Taller de collage homenatge a 
Felícia Fuster (taller presencial) 
a càrrec de Lucía Soto -LuciLá- i 
Santi González. 
Proposta inspirada en l’univers 
pictòric i poètic de l’artista nascu-
da a La Barceloneta, en el marc 
del 100 aniversari del seu naixe-
ment.De l’1 al 28 de juliol

“SOLO COLLAGE:  UN 
ANY DE SOLITUD” 
A CURA DE SANTI 
GONZÁLEZ I LUCÍA 
SOTO ANGUIANO 

CONVOCATÒRIES OBERTES

Més informació a: 
visuals@civicbarceloneta.com

COLLAGE: 1 ANY DE SOLITUD. 
Tècnica de collage. Convocatòria 
oberta fins al 8 de juny.

BARCELONETA RESIDENTS. 
Artistes del barri o que tinguin una 
relació especial amb La Barcelo-
neta. Convocatòria oberta fins al 
15 de juliol.

TERRITORI. Suport a un projec-
te d’investigació artístic entorn el 
barri de La Barceloneta. Convoca-
tòria oberta fins al 20 de juliol.

Propostes col·lectives, comis-
sariat, projectes artístics.

CANAL MONO. Selecció  de tre-
balls en vídeo-creació, vídeo-art, 
vídeo-dansa, documentals.


