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ARTS VISUALS

18a edició de l’exposició d’artistes de La Barceloneta. Temàtica 
lliure i secció especial inspirada en l’obra de Felícia Fuster. Qualsevol 
disciplina.

Convocatòria oberta fins al 2 de setembre a artistes del barri o amb 
especial vinculació. Presentar imatge en jpg abans del 8 de setembre 
a visuals@civicbarceloneta.com (amb nom artista, títol, xarxes socials) 
i portar 1 o 2 obres el dia 13 de setembre de 10 a 14h.

Dimarts 21 de setembre a les 19h. Espectacle “Camí de Cavalls” de 
Noemí Morral. 
A “Camí de Cavalls” quatre dones, amb motxilla i botes noves, recorren 
el camí antic que encercla l’illa de Menorca i en descobreixen els seus pai-
satges únics, la seva cultura, la seva gastronomia. Al llarg del trajecte es 
van impregnant de l’essència de l’illa i se n’emporten a casa un bonic regal. 
 
Un espectacle intimista i personal; un viatge sensorial a través de la pa-
raula, la música, el dibuix, la imatge i el moviment, que traspua bellesa, 
natura i feminitat.

Actriu: Noemí Morral // Actriu ballarina: Karina Amato // Direcció artísti-
ca: Joan Roura // Direcció tècnica: Lluís Martí.

Durada: 50 minuts.

Inauguració dijous 16 de setembre a les 19h. Acció de LA CORAL HU-
MORÍSTICA DEL NEGRE DE LA RIBA (teatre, música i vídeo). Una 
col·laboració de PaloQsea i Planeta Barceloneta.

Fotografia de Planeta Barceloneta

Del 16 de setembre al 15 d’octubre                     

“BARCELONETA RESIDENTS”

ARTS VISUALS

Del 21 d’octubre al 19 de novembre

“TRANS_TOCAR”  A CURA DE MONTSE VIVES

Inauguració dijous 21 d’octu-
bre a les 19.30h. Acció d’Eva 
Camps i Alba Sarraute  i taula 
rodona: “Creació en temps de 
pandèmia, dificultats i facilitats”. 
Adela Vilar, Inès Serras, Mario 
Hernandez, Montse Roldós, 
Montse Pons, Núria Pujol, Toni 
Clos i Montse Vives, ens parla-
ran del seu procés creatiu.

Set artistes, set maneres de 
processar l’art en temps de pan-
dèmia. Temps de resistència, 
temps de virtualitat i de reflexió. 
TRANS_TOCAR, és una parau-
la que no existeix, però que ha 
estimulat el procés creatiu.

Dissabte 2 d’octubre a la Plaça del Poeta Boscà. Pintura mural ho-
menatge a Felícia Fuster 100 anys de poesia i art, a càrrec de La Cas-
tillo @la_castillo i les participants al taller Art i Dona.

Fotografia d’Andreu Padró. Espectacle “Camí de Cavalls”

ARTS VISUALS

Inauguració dimecres 24 de novembre a les 19h. Acció teatral del Casal 
de Gent Gran Mediterrània.  

Una exposició on es mostra la invisibilitat, repressió i submissió de les 
dones en temps del franquisme. Un projecte del taller de memòria his-
tòrica del Casal de Gent Gran Mediterrània.

Amb la participació del Laboratori de fotografia terapèutica del projecte 
Dona. 
 
Activitat programada en el marc del 25N, Dia Internacional contra la 
Violència vers les Dones.

Del 24 de novembre al 4 de gener

“(DES) EDUCADES” A CURA DEL CASAL DE GENT 
GRAN MEDITERRÀNIA

   D

Fotografia d’Anna Chaler

TRANS, prefix que ve del llatí, que indica més enllà, a través, a l’altra 
banda i TOCAR, sentit del tacte, contacte, tractar, modificar, sonar, per-
tànyer, embogir. Aquest fet quotidià que durant la pandèmia està carre-
gat de connotacions negatives, no toquis, no em toquis. Tot ho aprenem 
a través del tacte. Barregem aquests dos elements i els unim.

Artistes:  Adela Vilar, Inès Serras, Mario Hernandez, Montse Pons, 
Montse Roldós, Núria Pujol, Toni Clós.

Dimecres 27 d’octubre a les 19h. Taula rodona: “Interculturalitat a 
Barcelona. És Barcelona acollidora d’artistes d’altres països?”.

Amb la participació de Jordi Cerdà de Catalunya, Anet Duncan de 
Sud-Àfrica, Khalid el Bekay de Marroc, Rita Machado de Portugal.

ARTS VISUALS

Fotograma del documental

Divendres 10 de desembre a les 19h 

PROJECCIÓ DE TREBALLS DE VIDEODANSA

Una mostra de treballs 
d’artistes de Barcelona 
vinculats amb la crea-
ció coreogràfica creada 
específicament per a 
pantalla.

Divendres 26 de novembre a les 19h              

PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL “SOM MARIMACHOS: 
VISIBILITZEM L’ESPORT SENSE PREJUDICIS” 
I COL·LOQUI

Documental realitzat per MediaSport Jove, un projecte audiovisual par-
ticipatiu i comunitari de l’Associació Esportiva Ciutat Vella, en el que han 
participat un grup de noies del Raval amb el clar objectiu de visibilitzar 
les desigualtats que encara ens trobem en l’àmbit esportiu, des d’una 
perspectiva crítica i de gènere. La producció i difusió d’aquest documen-
tal va tenir la col·laboració del Districte de Ciutat Vella i l’Institut Barce-
lona Esport. 

Activitat programada en el marc del 25N, Dia Internacional contra la 
Violència vers les Dones.

   D

CANAL MONO-CICLE DE VIDEOCREACIÓ 

Fotografia de Claudia Herrán

ARTS VISUALS

Presenteu les vostres propostes abans del 15 d’octubre de 2021. 
Més informació a: visuals@civicbarceloneta.com

Convocatòries temàtiques: Escultura, Vida Vegetal, Autoretrat, Foto-
grafia Urbana, Dona i art... 

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

Propostes col·lectives, comissariat, projectes artístics.

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

CONVOCATÒRIES

Fotografia de Christopher Picón

MAPA

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

De dilluns a divendres de 9 a 22h
Dissabtes (a partir d’octubre) 
de 10 a 15 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


