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CÀPSULA FORMATIVA: PRINCIPALS APLICACIONS 
DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

AV
DIMARTS 8 DE FEBRER DE 18 A 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia
Públic jove i adult.
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Carles Garcia, CEO i Director de Transformación 
Digital para Empresas i Marc Robles Casas, Manager tècnic 
de SAP/Blockchain /IA

Parlarem sobre la Intel·ligència Artificial i les principals 
aplicacions: criptoactius, traçabilitat, identitat digital i NFT 
(o Art digital).

XERRADA: “INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL: I ARA, QUI DISPARA?”

AV
DIMECRES 9 DE FEBRER A LES 19h
Gratuïta. 
Format: Virtual (Canal Youtube). Inscripció des de quinze dies 
abans. 

Les armes autònomes són econòmiques i molt precises. 
Dotades de càmeres, sensors i intel·ligència artificial, repre-
senten una gran amenaça. El fet de disparar es delega a un 
algoritme que, per cert, es pot equivocar. La comunitat tec-
nològica internacional s’hi oposa en gran part. El problema 
ètic és evident, però aquests productes ja es comercialitzen.
Ponents: Maite López Sánchez, professora de la UB en In-
tel·ligència Artificial i investigadora en la visualització de la 
Intel·ligència Artificial, i Ana Montserrat autora del documen-
tal “AI, AI, AI // Inteligencia Artificial”.

LA Barraca LAB

LABarraca_LAB

LABarraca_LAB és un projecte del Servei d’Activitats Cul-
turals i el Servei Formatiu de Cursos i Tallers del CC La 
Sagrera “La Barraca” per: 

-Educar i formar al públic a nous continguts i llenguatges 
artístics.
-Programar activitats culturals i formatives en format híbrid 
per a públics actius. 
-Democratitzar la participació en projectes creatius.

Per conèixer altres propostes de la programació cultural i 
formativa, consulteu els llibrets de Programació Cultural i 
Tallers Formatius de l’equipament.

CICLE INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 
AV

Sèrie de xerrades il·lustrades i càpsules formatives sobre 
com afecta i afectarà la Intel·ligència Artificial a les nostres 
vides: feina, comunicació, medicina, guerra…

CÀPSULA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: 
UTILITZACIONS I APLICACIONS DE 
BLOCKCHAIN A LA INDÚSTRIA, AGRICULTURA, 
CIBERSEGURETAT I SUPPLY CHAIN 

DIMARTS 19 D’ABRIL 
18 a 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.

Càpsula dedicada a veure i entendre aplicacions de Blockc-
hain en solucions del sector industrial, agrícola, traçabilitat 
d’aliments i ciberseguretat, centrant-nos en la capa de ne-
goci de la tecnologia.
A càrrec de Marc Robles Casas, Manager tècnic de SAP/
Blockchain/IA
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CÀPSULA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: 
CÀPSULA PRÀCTICA D’ENTRADA AL MÓN 
BLOCKCHAIN I INTERACCIÓ 
AMB PROTOCOLS DeFi

DIMARTS  3 DE MAIG 
18 a 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.

Càpsula pràctica en la qual els participants crearan in situ 
un moneder digital i veurem les possibilitats d’entrar al món 
crypto a través de DEX, i interactuarem amb protocols DeFi 
per entendre el seu funcionament.
A càrrec de Marc Robles Casas, Manager tècnic de SAP/
Blockchain /IA

CÀPSULA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: 
ACTIUS DIGITALS ÚNICS  NFTs I METAVERS

DIMARTS 10 DE MAIG
18 a 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.

Càpsula dedicada a entendre els tokens únics NFTs i com 
estan revolucionant el mercat, i la seva gran importància al 
Metavers com compres digitals d’assets reals al Metaverso.
A càrrec de Marc Robles Casas, Manager tècnic de SAP/
Blockchain /IA

LLEGENDA

Fotografia portada: Unsplash
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CICLE “EL LLENGUATGE DE LA FOTOGRAFIA” 

En un món saturat d’imatges, cal repensar com mirem i com 
llegim les altres mirades.
Cicle de xerrades i tallers per conèixer la narració i recursos 
tècnics del llenguatge de la fotografia. 

XERRADA: “LA FOTOGRAFIA DOCUMENTAL”

DIMECRES 6 D’ABRIL
19h 
Gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.

La fotografia documental inclou aquelles imatges que plas-
men una realitat d’impacte social i cultural. Dins d’aquest 
llenguatge, el fotògraf documenta una situació específica i 
estudia les diferents causes o conseqüències del que està 
retratant, més enllà d’un simple fet noticiós com fa el fotope-
riodisme. L’essència de la fotografia documental té la intenció 
de denúncia expressada a la foto sobre una situació. El seu 
objectiu és cridar l’atenció i crear consciència en la societat.

CICLE LA DIGNIFICACIÓ DELS COSSOS

EXPOSICIÓ I XERRADA PARTICIPATIVA 
“PROYECTO TETAS”

EXPOSICIÓ DEL 3 DE MARÇ AL 8 D’ABRIL
Xerrada Participativa: divendres 8 d’abril, 18h. Inscripció 
gratuïta, des de quinze dies abans, a la web del centre.

Al món hi ha 3.650 milions de dones, però la visibilitat dels 
nostres pits en termes de diversitat segueix sent molt redu-
ïda. Els pits són petits, grans, caiguts, amb pigues, pèls, ta-
ques, estries, piercings, cicatrius... Aquesta diversitat no es 
veu representada als mitjans de comunicació, la publicitat 
o el porno. “Proyecto Tetas” mostra cossos reals tot denun-
ciant la cosificació i sexualització sistemàtica del cos de la 
dona. Un projecte de Berta García-Lacht.
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CÀPSULA FORMATIVA: OPCIONS PER A
PARTICIPAR DE LES OPORTUNITATS QUE 
GENERARÀ LA INTEL·LIGÈNCIA ARTICIAL   

AV
DIMARTS 30 DE NOVEMBRE
18 a 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia
Públic jove i adult.
Format: en línia a través de la pataforma Zoom.
A càrrec de Carles Garcia, fundador i director de Transfor-
mación Digital Para Empresas i Marc Robles, Programador 
i auditor Blockchain. 

De quina forma pots formar part del canvi que està produint 
i provocarà l´IA? Opcions per a formar-nos en aquelles pro-
fessions i negocis de futur.

CONFERÈNCIA: 
QUE TREBALLIN LES MÀQUINES?

AV
DIMECRES 1 DE DESEMBRE A LES 19 H 
(Canal Youtube. Enllaç directe a la web del centre). 
Gratuïta. 
Públics: Jove i adult.

Les màquines agafen el relleu físic a la feina i, a poc a poc, 
el relleu intel·lectual. En quin punt estan la robòtica de servei 
i els programes d’Intel·ligència Artificial? Quines tasques i 
feines quedaran al futur pels humans? Ponents: Cristina Ur-
diales (Catedràtica de Tecnologia de la Informació (Universi-
dad de Málaga) i màster en IA i Robótica) i Ana Montserrat 
(productora i autora del documental “AI, AI, AI // Intel·ligèn-
cia Artificial”)

LLEGENDA

Fotografia portada: Unsplash
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CÀPSULA FORMATIVA. FOTOGRAFIA: 
LA LLUM COM A ELEMENT  

DIJOUS 3 DE FEBRER DE 18 A 20h 
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.

Sense la llum la fotografia no podria existir. “ La llum és l’element 
que converteix en visible els colors i les formes a l’ull humà”.

CÀPSULA FORMATIVA. FOTOGRAFIA: LA COMPOSICIÓ 

DIJOUS 10 DE FEBRER DE 18 A 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.

L’ull del/la fotògraf/a està en evolució constant: és capaç 
d’aconseguir una coincidència de línies només movent el seu 
cap una fracció de mil·límetre, pot modificar perspectives mit-
jançant una lleugera flexió de genolls i desplaçant la càmera a 
major o menor distància del subjecte pot aconseguir modificar 
un petit detall.

CÀPSULA FORMATIVA. FOTOGRAFIA: 
LA NARRATIVA FOTOGRÀFICA  

DIJOUS 17 DE FEBRER DE 18 A 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.

Tractarem l’story telling com a estratègia narrativa en el fo-
to-assaig i les diferències entre el subjecte i el tema.

XERRADA “LA POÈTICA EN LA FOTOGRAFIA”

DIJOUS 23 DE FEBRER A LES 19h
Gratuït. Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.

S’entén com a fotografia poètica aquella imatge que ve carre-
gada d’un motiu poètic; que ens porta a registrar de manera 
inconscient l’ocult dins d’una imatge. 

LA Barraca LAB LA Barraca LAB

TALLER MENSTRUACIÓ 
SOSTENIBLE AMB EL MEDI AMBIENT 
+ PROJECCIÓ CURTMETRATGE 
(“PERIOD END OF THE SENTENCE”)                                                         

DIVENDRES 27 DE MAIG
De 18.00  a 19.30 h
Preu: 7,74 €
Professional: Paula Granado

En aquesta xerrada es descobriran les alternatives disponi-
bles per a tenir una menstruació sostenible.
Reflexionarem sobre l’impacte que té la menstruació en la 
vida de les dones i en el medi ambient, oferint informació 
objectiva sobre com reduir l’impacte mediambiental.
Què és el cicle menstrual - Origen i història dels productes 
menstruals - Productes menstruals sostenibles - Tabú de la 
menstruació - Conseqüències socials, mediambientals i de 
salut sobre una menstruació no informada.

CICLE ANÀLISI CINEMATOGRÀFICA

XERRADES- REPRESENTACIÓ LGTBIQ+ AL CINEMA, on 
s’analitza la representació del col·lectiu LGTBIQ+ al llarg 
de la història del cinema a tot el món, i quins estereotips 
acostuma a encarnar.

“ESTEREOTIPS DEL CINEMA LGTBIQ+”

DIJOUS 2 DE JUNY, 18H 
Gratuïta. 
Inscripció prèvia des de quinze dies abans. 

“HISTÒRIA DEL CINEMA LGTBIQ+”

DIJOUS 9 DE JUNY, 18H 
Gratuïta. 
Inscripció prèvia des de quinze dies abans. 
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CICLE CONFERÈNCIES BALLADES 
“EXPLICA DANSA” 

Performance pedagògica entre la conferència i l’espectacle, 
per a la formació de públics escènics, de la mà de Toni Jodar. 
“La dansa no és difícil, és desconeguda”. 

CONFERÈNCIA BALLADA: 
“DANSA MODERNA I CONTEMPORÀNIA” 

DIVENDRES 22 D’OCTUBRE A LES 18:30 H. 
Gratuïta. Inscripció des de quinze dies abans a la web del 
centre o presencial. 
Públics: Jove i adult. 

A, b, c de la Dansa, fins a Pina Bausch. Toni Jodar il·lustra, 
amb el seu cos, corrents que conformen la dansa moderna 
i contemporània del segle XX. A Amèrica, Isadora Duncan, 
Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham i la tècni-
ca contact-release. A Europa, la dansa-teatre des de Mary 
Wigman a Pina Bausch.

CONFERÈNCIA BALLADA: 
“DANSA ACTUAL I TENDÈNCIES. DESPRÉS DE PINA” 

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE A LES 18:30 H. 
Gratuïta. Inscripció des de quinze dies abans a la web del 
centre o presencial.
Públics: Jove i adult. 

Entre la conferència i l’espectacle, Toni Jodar parla de la his-
tòria recent de la dansa i les actuals variants. Un canvi de 
paradigma on multitud de tendències contribueixen a la fusió 
i a l’experimentació de noves formes, i a la relectura de les 
tradicions.
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CÀPSULA FORMATIVA. FOTOGRAFIA: 
EL COLOR, UN IMPORTANTÍSSIM ELEMENT (IN) VISIBLE

DIJOUS 24 DE FEBRER DE 18 A 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.

El color és un element molt important que sol passar des-
apercebut per la majoria dels i les espectadors/es i crea-
dors/es però juga un paper clau en el resultat final d’una fo-
tografia o qualsevol element visual. Amb els coneixements 
bàsics sobre la forma, l’ús del color de manera intel·ligent 
farà que les nostres fotografies s’enlairin de les dues di-
mensions i impregnin la retina de l’espectador/a.

XERRADA: 
“EL PAPER DE LA DONA EN LA FOTOGRAFIA”

DIMECRES 9 DE MARÇ A LES 19h 
Gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través  de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.

Les dones han jugat i juguen un paper determinant en la fo-
tografia. I varen ser crucials en els seus inicis, en els quals, 
exercir la professió de fotògrafa era una de les maneres 
d’aconseguir emancipar-se.

CICLE CIÈNCIA

XERRADA (PRESENCIAL) 
DONES I CIÈNCIA “#DOLORSALEUOFICIAL. 
”Entorn del 8M i del D.I. de les Dones i les Nenes a la Ciència

DIJOUS 17 DE MARÇ A LES 18h
Format presencial
Gratuïta. Inscripció des de quinze dies abans.

“Hola, sóc la Dolors Aleu, la primera metgessa de Barce-
lona i de l’Estat Espanyol. Vaig néixer el 1857 i vaig morir 
l’any 1913. Tinc un compte d’Instagram on explico la meva 
vida com a dona, metgessa i mare. Soc feminista, és clar.” 
La divulgadora Ana Montserrat presenta una xerrada sobre 
Dolors Aleu i d’altres dones científiques a través del projec-
te digital #dolorsaleuoficial.
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Tel.: 93 351 17 02

ADREÇA

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda i 
dotat d’anell magnètic

Metro: Sagrera (L1) (L5) (L9) (L10)

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasagrera
cclasagrera@bcn.cat
twitter.com/CCLaSagrera 
https://www.facebook.com/cclasagrera/
instagram.com/cclasagrera_labarraca/ 

PER A MÉS INFORMACIÓ

Dilluns a divendres 
de 10 a 14.30 h 
i de 16 a 21.30 h
Dissabtes 
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

HORARIS


