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La Sagrera

Centre Cívic La Sagrera “La Barraca”
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CICLE INTEL·LIGENCIA ARTIFICIAL

CÀPSULA FORMATIVA: PRINCIPALS APLICACIONS
LABarraca_LAB

DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
LABarraca_LAB és un projecte del Servei d’ActivitatsAV
CultuDIMARTS
8 DE
FEBRER
18 Ai Tallers
20 h del CC La Sagrerals
i el Servei
Formatiu
de DE
Cursos
Activitat
de Promoció
ra
“La Barraca”
per: Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia
Públic jove i adult.
línia a al
través
de alanous
plataforma
Zoom.
· Format:
Educar en
i formar
públic
continguts
i llenguatges
A càrrec de Carles Garcia, CEO i Director de Transformación
artístics.
para activitats
Empresasculturals
i Marc Robles
Casas,
tècnic
· Digital
Programar
i formatives
enManager
format híbrid
de SAP/Blockchain
per
a públics actius. /IA
· Democratitzar la participació en projectes creatius.
Parlarem sobre la Intel·ligència Artificial i les principals
aplicacions:
criptoactius,
traçabilitat,
identitat cultural
digital ii forNFT
Per
conèixer altres
propostes
de la programació
(o Art digital).
mativa,
consulteu els llibrets de Programació Cultural i Tallers
Formatius de l’equipament.
XERRADA: “INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL: I ARA, QUI DISPARA?”

AV

DIMECRES 9 DE FEBRER A LES 19h
CICLE
Gratuïta.INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
AV dies
Format: Virtual (Canal Youtube). Inscripció des de quinze
abans.
Càpsules formatives sobre com afecta i afectarà la Intel·ligència Artificial a les nostres vides: feina, comunicació, meLes armes
autònomes són econòmiques i molt precises.
dicina,
guerra…
Dotades de càmeres, sensors i intel·ligència artificial, representen una gran amenaça. El fet de disparar es delega a un
algoritme que, ENTENEM
per cert, esLA
pot
equivocar. La comunitat tecBLOCKCHAIN:
TECNOLOGIA
internacional
s’hiVIDA
oposa
en gran part. El problema
I nològica
COM ENS
AFECTA A LA
DIARIA
ètic és evident, però aquests productes ja es comercialitzen.
AV
Ponents: Maite
López Sánchez, professora de la UB en InDIMARTS
25 D’OCTUBRE
tel·ligència
18
a 20 h Artificial i investigadora en la visualització de la
Intel·ligència
Artificial,
i Ana Montserrat
autora
del documenActivitat
de Promoció
Cultural
(gratuït). Cal
inscripció
prèvia.
tal
“AI,
AI,
AI
//
Inteligencia
Artificial”.
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Marc Robles Casas, SAP Team Lead Manager
/ Blockchain Consultant i Eladio Robles Casas, Blockchain
Developer / DeFi Expert
Càpsula de formació enfocada a entendre els conceptes bàsics de la tecnologia com són la tokenització, les transaccions, les diferents Blockchains, els wallets digitals, i acabarem
amb una primera presa de consciència de com ens afecta en
el nostre dia a dia.
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CICLE INTEL·LIGENCIA ARTIFICIAL

BLOCKCHAIN: DESCENTRALITZACIÓ, TOKENITZACIÓ
D’ACTIUS I EINES D’ÚS DE LA TECNOLOGIA

AV

DIMARTS 8 DE NOVEMBRE
18 a 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Marc Robles Casas, SAP Team Lead Manager
/ Blockchain Consultant i Eladio Robles Casas, Blockchain
Developer / DeFi Expert
Aprofundirem en els principals pilars de la tecnologia com
són la descentralització, la tokenització d’actius i les eines
per a interactuar amb la pròpia tecnologia de forma senzilla, i
acabarem entenent com aquests conceptes els veiem sense
adonar-nos en les tasques quotidianes.
BLOCKCHAIN: WALLETS DIGITALS I INTRODUCCIÓ A
LES FINANCES DESCENTRALITZADES

AV

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE
18 a 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Marc Robles Casas, SAP Team Lead Manager
/ Blockchain Consultant i Eladio Robles Casas, Blockchain
Developer / DeFi Expert
Ens centrarem en entendre i fer ús dels wallets digitals, eina
clau per a utilitzar la tecnologia. En aquesta formació, qui
vulgui podrà crear-se el seu propi wallets i interactuar amb
les diferents Blockchains, i es tancarà la sessió amb una introducció pràctica a les eines financeres que la Blockchain
ofereix.
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CICLE LLENGUATGES ARTÍSTICS

CICLE “LLENGUATGES ARTÍSTICS”
El llenguatge de la Fotografia. En un món saturat d’imatges,
cal repensar com mirem i com llegim les altres mirades.
XERRADA SOBRE FOTOGRAFIA: “L’INSTANT”
DIMECRES 21 DE SETEMBRE
19 h
Gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.
L’“instant decisiu“ és immortalitzar el moviment en un precís
moment per paralitzar l’acció. Un instant que, d’una altra manera, s’hauria perdut.
CÀPSULA FORMATIVA
DE FOTOGRAFIA: EL PROJECTE				
DIJOUS 13 D’OCTUBRE
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.
Per avançar en el món de la fotografia no n’hi ha prou amb
fer fotografies “soltes” o crear precioses imatges amb l’ajuda
dels programes informàtics. Una fotografia sola, pot ser fruit
de la casualitat, de captar un moment precís. El/la fotògraf/a
es crea quan desenvolupa una idea per elaborar un projecte,
llavors tot cobra un sentit.
XERRADA SOBRE FOTOGRAFIA: “LES CIUTATS”
DIMECRES 19 D’OCTUBRE
19 h
Gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.
Conèixer la poètica d’aquelles ciutats que encara conserven
l’esperit del lloc. Ciutats que quan les vagareges et conviden
a la contemplació i a l’acte fotogràfic. La forma d’una ciutat
canvia més de pressa, per desgràcia, que el cor humà”.
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CÀPSULA
CÀPSULA FORMATIVA:
FORMATIVA DE
OPCIONS
FOTOGRAFIA:
PER A L’EDICIÓ
PARTICIPAR DE LES OPORTUNITATS QUE
GENERARÀ
LA INTEL·LIGÈNCIA ARTICIAL
DIJOUS 27 D’OCTUBRE
18 a 20 h
AV
Activitat de30
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Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia.
DIMARTS
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18
a 20 hen línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrecde
dePromoció
Jordi Oliver,
fotògraf.
Activitat
Cultural
(gratuït). Cal inscripció prèvia
Públic jove i adult.
Format:
enunlínia
a través
de laés
pataforma
Observar
full de
contactes
com llegirZoom.
una petita història.
A
càrrec deaCarles
Garcia,
fundador
i director
de TransforFotograma
fotograma
es poden
veure
els diferents
punts
mación
Para
Empresas
i Marc
Robles,
Programador
de vistaDigital
que el/la
fotògraf/a
ha anat
fent:
comença
a disparar
iquan
auditor
Blockchain.
està
lluny, després s’apropa, segueix disparant, el distreu un altre paisatge que apareix en escena i es converteix
en quina
l’actor forma
principal,
mou…
Endel
36 canvi
fotogrames
d’un
carret
De
potses
formar
part
que està
produint
una historia.
Escollir per
bé un
d’aquests fotogrames
itens
provocarà
l´IA? Opcions
a formar-nos
en aquelles d’un
procarret dei fotografies
publicar quan es disparava en anafessions
negocis deper
futur.
lògic, va ser durant molts anys un trencaclosques per al/la
fotògraf/a i l’editor/a gràfic per que amb una sola imatge es
pogués resumir tot el que havia passat.
CONFERÈNCIA:
QUE TREBALLIN LES MÀQUINES?

AV

DIMECRES
CÀPSULA FORMATIVA
1 DE DESEMBRE
DE FOTOGRAFIA:
A LES 19 HL’AUTORETRAT
(Canal Youtube. Enllaç directe a la web del centre).
Gratuïta.
DIJOUS 10 DE NOVEMBRE
Públics:
Jove i adult.
18 a 20 h
Activitat de Promoció Cultural (gratuït). Cal inscripció prèvia.
Format:
en líniaagafen
a través
de la plataforma
Zoom.
Les
màquines
el relleu
físic a la feina
i, a poc a poc,
A relleu
càrrecintel·lectual.
de Jordi Oliver,
fotògraf.
el
En quin
punt estan la robòtica de servei
i els programes d’Intel·ligència Artificial? Quines tasques i
feines
quedaran
al futur pels
Ponents:
Cristina UrHistòricament
l’autoretrat
s’hahumans?
entès com
una representació
diales
de Tecnologia
deexterna
la Informació
(Universide les(Catedràtica
emocions, una
actualització
dels sentiments
dad
de Málaga)
i màster i en
IA auto
i Robótica)
i Ana Montserrat
interns,
un autoanàlisis
una
contemplació
que ator(productora
i autora
del documental “AI, AI, AI // Intel·ligènguen immortalitat
a l’artista.
cia Artificial”)
XERRADA SOBRE FOTOGRAFIA:
“LA FOTOGRAFIA COM A DENÚNCIA”
DIMECRES 16 DE NOVEMBRE
19 h
Gratuïta. Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.
LLEGENDA
La fotografia com a denúncia no neix de captar la realitat tal
qual és, en ella no té lloc l’asèpsia del fotògraf. És sempre
AV presa de postura, una declaració pública, una pedrada
una
visual, oberta i definida. És, com diria Philippe Dubois, una
Fotografia
portada:
Unsplash
imatge que
apunta
i delata.
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CICLE
CÀPSULA
CONFERÈNCIES
FORMATIVA DE FOTOGRAFIA:
BALLADES
“EXPLICA
LA FOTOGRAFIA
DANSA”
SILENCIOSA
Performance
DIJOUS 24 DE
pedagògica
NOVEMBRE
entre
DEla conferència i l’espectacle,
per
18 aa 20
la formació
h
de públics escènics, de la mà de Toni Jodar.
“La
Activitat
dansa
deno
Promoció
és difícil,Cultural
és desconeguda”.
(gratuït). Cal inscripció prèvia.
Format: en línia a través de la plataforma Zoom.
A càrrec de Jordi Oliver, fotògraf.
CONFERÈNCIA BALLADA:
La “fotografia
silenciosa”
és tot allò que ens envolta i que
“DANSA
MODERNA
I CONTEMPORÀNIA”
sempre hi és present: objectes que no es mouen però que
porten anys allà
mirant-nos..
DIVENDRES
22 quiets,
D’OCTUBRE
A LES 18:30 H.
Tot el queInscripció
ens envolta,
mort, adies
ulls abans
del/la fotògraf/a
Gratuïta.
desviu
deoquinze
a la web addel
quireixomisteriosament
moltes variacions, de manera que un
centre
presencial.
objecte aparentment
Públics:
Jove i adult. mort, cobra vida a través de la llum o del
seu entorn. Amb una mica de sentit comú, és possible capturar
i suposem
ésil·lustra,
lirisme.
A,
b, calguna
de la d’aquestes
Dansa, finscoses
a Pina
Bausch. que
Toni això
Jodar
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 tècnica 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 història 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.

LLEGENDA

AV
Fotografia portada: Unsplash
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CICLE NOUS FORMATS

CICLE “NOUS
CONFERÈNCIES
BALLADES
CICLE
FORMATS”
“EXPLICA DANSA”
Performance
pedagògica entre la conferència i l’espectacle,
TEATRE
“PROMETHEUS”
per a ANYS),
la formació
públics escènics,
la mà de Toni Jodar.
(6-11
CIA de
OLYMPUS
KIDS. 45 de
MIN.
“La dansa no és difícil, és desconeguda”.
Divendres 21 d’octubre, 17 h
Gratuït. Inscripció des de quinze dies abans.
CONFERÈNCIA BALLADA:
“DANSA MODERNA
I CONTEMPORÀNIA”
“Prometheus”
revisa mites
clàssics amb Playmobils. La mitologia grega explica que Prometeu va ser castigat per haDIVENDRES
D’OCTUBRE
LESel18:30
ver
donat el foc22als
homes, igualAcom
doctorH.Frankenstein
Gratuïta.
Inscripció
des de
quinzeAssange
dies abans
a la secrets
web del
va
donar vida
a la bèstia,
o Julian
va filtrar
centre oUna
presencial.
d’estat.
posada en escena de tecnologia, vídeo en diPúblics:
Jove i adult.
recte
i objectes
per plantejar als infants de forma propera i
interactiva si aquests gestos són desobediència o actes de
A, b, c de
la Dansa, fins a Pina Bausch. Toni Jodar il·lustra,
rebel·lia
i solidaritat.
amb el seu per
cos,a corrents
que conformen
la dansad’adults
moderna
*Únicament
públic infantil,
sense la presència
a
i contemporània
del segle
XX. A Amèrica,
Isadora Duncan,
la
sala, per promoure
una interacció
més autònoma.
Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham i la tècnica
contact-release.
A Europa,
la Cultural
dansa-teatre
de Mary
Organitza:
Barcelona
Districte
i CC des
La Sagrera
Wigman
a Pina Bausch.
“La
Barraca”
CONFERÈNCIA
BALLADA:
CONCERT
360º “BEMBA
SAOCO 360º”
“DANSA ACTUAL I TENDÈNCIES. DESPRÉS DE PINA”
Divendres 11 de novembre, 18 h
DIVENDRES 10 DE DESEMBRE A LES 18:30 H.
Gratuïta.
Gratuïta. Inscripció
des dies
de quinze
Inscripció
des de quinze
abans.dies abans a la web del
centre o presencial.
Públics:
Jove s’uneix
i adult. a la música, un concert sense altaveus
La
tecnologia
que es viu a través d’auriculars. Un cercle de cadires, els
Entre laentre
conferència
i l’espectacle,
Tonial
Jodar
parla
de la hismúsics
el públic,
la veu principal
centre
i auriculars
tòria sistema
recent de
dansa
i les actuals
Una canvi
de
amb
wifilaque
permeten
fer unavariants.
immersió
un nou
paradigma
on multitud de
tendències
a lalafusió
concepte
d’espectacle.
Bemba
Saoco contribueixen
busca fomentar
fui a l’experimentació
i a lai relectura
les
sió
permanent entre de
la noves
músicaformes,
electrònica
diversos de
estils
tradicions.
acústics,
principalment mediterranis, cubans, i americans.
Organitza: Barcelona Districte Cultural i CC La Sagrera
“La Barraca”
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Metro: Sagrera (L1) (L5) (L9) (L10)
ADREÇA
C. Martí Molins, 29
08027 BARCELONA
Tel.: 93 351 17 02

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

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

