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Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura celebra la segona
edició amb més de 60 activitats

El 8 i 9 d’octubre torna Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura, un cap de
setmana per posicionar el Parc de Montjuïc com un espai obert,
accessible, net i segur, amb una oferta cultural, de natura i de lleure de
qualitat per al conjunt de la ciutadania

A la segona edició de Viu Montjuïc, a més dels 22 equipaments
coorganitzadors del projecte inicial, s’incorporen de manera plena altres
entitats culturals dels barris limítrofs i també s’hi afegeix una zona de
restauració i música als jardins de Joan Brossa

La iniciativa neix de la voluntat de coordinació dels operadors culturals
de Montjuïc amb l’objectiu d’enfortir les relacions entre ells i millorar el
parc, i està coorganitzada i finançada pels propis equipaments, pel
Districte de Sants-Montjuïc, l’Institut de Cultura de Barcelona i la
Regidoria de Turisme i Indústries Creatives amb fons procedents de
l’impost turístic

El cap de setmana del 8 i 9 d'octubre tindrà lloc la segona edició de Viu Montjuïc, el
Parc de la Cultura, un cap de setmana d'activitats culturals i de lleure per a tota la
ciutadania. Una trentena d’equipaments de Montjuïc uniran forces per dur a terme
activitats pròpies i accions conjuntes en cocreació i col·laboració i oferir als
barcelonins i barcelonines una nova oportunitat per a redescobrir i fer-se seu el
Parc.

La iniciativa encaixa amb el Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc 2019-2029, que en
un dels seus eixos de treball busca visibilitzar l’activitat cultural del Parc. Serveix
per promocionar la programació habitual d’aquestes institucions, a més de
promoure els lligams entre elles, amb la voluntat de recuperar l’esperit de
l’Exposició Internacional de 1929.
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El Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc 2019-2029 ha estat elaborat amb la
implicació d'un centenar d'entitats socials, veïnals i culturals presents al Parc i el
seu entorn, un treball col·laboratiu sobre la base del verd i la biodiversitat del parc i
com a pulmó de la ciutat. En aquest sentit, ja hi ha una quarantena d'actuacions
en marxa, que van des de l'àmbit cultural, com és el cas de Viu Montjuïc, fins a
qüestions de mobilitat o recuperació del patrimoni, entre d'altres, amb l'objectiu
d'acostar Montjuïc tant al veïnat dels barris del districte de Sants-Montjuïc com a
tota la ciutat.

La primera edició de Viu Montjuïc es va celebrar l’octubre de 2021, amb l’objectiu
de convertir-se en un esdeveniment anual i servir de tret de sortida per a futures
col·laboracions i sinergies entre els operadors de la muntanya. La convocatòria va
ser un èxit rotund de públic, amb l’assistència de 37.000 persones.

En aquesta segona edició, s’hi incorpora com a novetat una zona de
restauració i música als jardins de Joan Brossa. Des de les 12.00 h fins a les
20.00 h hi haurà una zona gastronòmica amb street food a càrrec dels restauradors
del Poble-sec que formen part de l’associació Menja’t Montjuïc, i música en vinil
punxada per artistes locals.

Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura

Montjuïc és un dels grans pulmons urbans de la ciutat, amb una oferta única que
combina instal·lacions esportives amb jardins temàtics, zones d'esbarjo i de
serveis, un castell i, fins i tot, un cementiri jueu medieval. A més, en un entorn
relativament petit, com és el Parc de Montjuïc, es concentren cases de cultura
punteres, fent programació simultània, capdavantera i complementària. Aquesta
combinació excepcional converteix el Parc de Montjuïc en un destí cultural i natural
imprescindible de Barcelona.

Fruit de la necessitat de donar a conèixer a tota la ciutadania la idiosincràsia del
Parc de Montjuïc i de tots els equipaments que l'habiten, cadascuna d'aquestes
institucions en col·laboració amb el Districte de Sants-Montjuïc i l'Institut de Cultura
de Barcelona han decidit fer una acció cultural anual conjunta adreçada
especialment als veïns i veïnes de Barcelona.

Més enllà de la celebració del cap de setmana del 8 i 9 d'octubre, els objectius
principals d’aquesta iniciativa són posicionar el Parc de Montjuïc com un espai
obert, accessible, net i segur, amb una oferta cultural, de natura i de lleure de
qualitat per al conjunt de la ciutadania durant tot l’any i establir sinergies entre els
equipaments.
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Una iniciativa coral que enguany suma més entitats
La iniciativa neix de la voluntat de coordinació dels diferents operadors culturals del
Parc i està coorganitzada i finançada pels mateixos equipaments, pel Districte de
Sants-Montjuïc, l’Institut de Cultura de Barcelona i la Direcció de Turisme i
Indústries Creatives, que per mitjà de l’impost turístic impulsa iniciatives com
aquesta per millorar el lleure i gaudir d’un espai públic verd i cultural de qualitat
adreçat especialment als veïns i veïnes de Barcelona.

A la segona edició de Viu Montjuïc, a més dels 22 equipaments coorganitzadors del
projecte inicial s’incorporen de manera plena altres entitats culturals dels barris
limítrofs del Parc que formen part de la Taula de Cultura Comunitària del Poble-sec i
de l'Eix de Cultura i Memòria de la Marina (amb el suport dels seus respectius plans
de desenvolupament comunitari), així com el Centre Superior de Música Jam
Session del barri de la Font de la Guatlla. L'objectiu és teixir aliances i la gestió
d'activitats conjuntes entre els grans equipaments del Parc i la xarxa cultural dels
barris.

Institucions promotores: Anella Olímpica - BSM, CaixaForum Barcelona, Casa de
la Premsa, Castell de Montjuïc, Cementiris de Barcelona, Graner: Fàbrica de
Creació, Espai Bombers, Fundació Barcelona Olímpica - Museu Olímpic BCN,
Fundació Joan Miró, Fundació Teatre Lliure, Institut Botànic, Institut del Teatre, Jardí
Botànic, Jardí Botànic Històric, Mercat de les Flors, Museu d'Arqueologia de
Catalunya, Museu Etnològic i de Cultures del Món, Museu Nacional d'Art de
Catalunya, Museu d'Història de Barcelona (MUHBA Refugi 307), Pavelló Mies van
der Rohe, Poble Espanyol i Teatro de los Sentidos.

Altres entitats participants: associació Menja’t Montjuïc, Centre Superior de
Música Jam Session, Taula de Cultura Comunitària del Poble-sec: Palau de la
Màgia, Espai Piluso, Sisme Creatiu, Nómade Projectes Culturals, Teatre Arnau,
Vostok Collective, Centre Cívic El Sortidor, la BiblioMusiCineTeca, Dau al Sec,
Centre Cultural Albareda, Transductores, Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix i Pla
Comunitari del Poble-sec, Espai Jove La Bàscula, Eix de Cultura i Memòria de la
Marina: La Fundició, La Inefable, Biblioteca Francesc Candel.

Amb la coorganització de: Districte de Sants-Montjuïc, Institut de Cultura de
Barcelona i la Regidoria de Turisme i Indústries Creatives.
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Activitats culturals per a tots els públics
Durant el cap de setmana del 8 i 9 d'octubre, els barcelonins i barcelonines podran
gaudir de més de 60 activitats proposades per una trentena d’equipaments de
Montjuïc. Les activitats combinaran itineraris guiats pel parc amb jornades de
portes obertes i visites guiades a les exposicions, així com actuacions de música,
dansa i teatre. A més, l’edició d’enguany també incorpora una zona de restauració i
esbarjo als jardins de Joan Brossa.

No caldrà inscripció prèvia per assistir-hi, excepte en els casos en què la pròpia
idiosincràsia de l’activitat requereixi d’un aforament limitat. La programació de
l’edició d’enguany de #ViuMontjuïc està disponible al web
barcelona.cat/viumontjuic.

A continuació es destaquen les activitats que faran conjuntament els equipaments
en cocreació i les activitats a l’aire lliure en les immediacions del parc.

Es pot consultar la graella amb totes les activitats al programa de mà.

PROGRAMACIÓ VIU MONTJUÏC 2022

‘Se’ns moren les plantes’
Teatre

Se’ns moren les plantes és una peça
nascuda del diàleg dels artistes Xesca
Salvà i Marc Villanueva Mir -residents la
temporada passada al Teatre Lliure
amb el personal de l’Institut Botànic de
Barcelona, que confronta la pràctica
humana d’anomenar, arxivar i preservar
la natura (fins i tot de reproduir-la) amb
la intuïció d’altres maneres d’entendre
la realitat, en què els éssers humans no

són els únics agents dels canvis i transformacions del paisatge.

La peça itinerant explora els lligams entre botànica, al·lucinació i colonialisme, a
través d’una passejada sonora per Montjuïc guiada per una directora de so
cinematogràfic, així com per les veus de botàniques, jardineres i altres criatures
invisibles que viuen al sotabosc.

Entitats promotores: Fundació Teatre Lliure, Institut Botànic de Barcelona i Jardí
Botànic de Barcelona.
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L’obrerisme, la Guerra Civil i el franquisme a Montjuïc
Itinerari

Un recorregut que comença al Castell
de Montjuïc per parlar sobre la seva
història com a lloc de repressió del
moviment obrer, i la seva funció com a
presó tant en temps de la República i la
Guerra Civil com durant la repressió
franquista. L’itinerari segueix pel Camí
del Mar per conèixer aspectes del front
marítim i el port durant la guerra.
Finalment, s’arriba a la part alta del
Fossar de la Pedrera, fossar de les
víctimes del franquisme a Barcelona. A la tornada, a diferents punts del camí es
parlarà de la relació de la muntanya amb el barraquisme, l’Olimpíada Popular de
1936 i el cinema durant la guerra.

Entitats promotores: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix.

‘Cossoc’, d’Anamaria Klajnšček i Magí Serra
Dansa

Cossoc és una coreografia hipnòtica,
plena d’imatges suggeridores, de dos
cossos en equilibri constant que
s’integren a l’entorn. És, d’alguna
manera, una investigació en moviment
sobre la complexitat i la senzillesa d'una
relació. Cossoc és alhora una finestra
d’observació i curiositat per a
l’espectador, una frontera entre un espai
públic i un espai íntim.

Anamaria Klajnšček i Magí Serra col·laboren des de l'any 2019. Plegats cerquen una
comunicació basada en el tacte i en l'escolta. El seu camp de treball se situa en el
partenariat, a mig camí entre la dansa i el circ.

Entitats promotores: Mercat de les Flors i Fundació Joan Miró.
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Romeria de Montjuïc
Dansa | Música

Una creació de dansa i música
descentralitzada pels diferents llocs
que el flamenc ha habitat a Montjuïc,
a partir d'una doble lectura. D'una
banda, la recerca de la historiadora
Montse Madridejos i, de l’altra, la
interpretació performativa dels
resultats de la investigació que fa el
Laboratori de Recerca des del
Flamenc, coordinat per Juan Carlos
Lérida.

L'activitat pretén recuperar la presència del flamenc a la muntanya, minoritzada per
bona part de les recerques que s’han fet, i portar-la al present mitjançant una
reinterpretació artística des del flamenc contemporani.

Un recorregut des de finals del segle XIX i principis del XX fins als nostres dies: un
viatge a peu des de Carmen Amaya fins a Pablo Gargallo, des del Poble Espanyol
fins al Museu Nacional d’Art de Catalunya, des de l'Exposició Internacional de 1929
fins als Jocs Olímpics de 1992.

El Laboratori de Recerca des del Flamenc és un projecte impulsat des de l'Institut
del Teatre i el Conservatori Superior de Dansa.

Entitat promotora: Museu Nacional d’Art de Catalunya, Poble Espanyol i Museu
Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch.

Els romans tornen a Montjuïc
Familiar

Dos mil anys després, una
legió de soldats romans torna a
desfilar per les faldes de
Montjuïc, acompanyats
d’ornatrices, les persones
encarregades del maquillatge i
pentinat, i d’artesans. Amb la
Legio II Traiana Fortis-Cohors i
Barcinorum desfilareu i
aprendreu les ordres bàsiques
per ser un bon legionari, a
curtir les vostres habilitats amb
l’espasa i l'escut, i millorareu la
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vostra destresa i les vostres habilitats físiques.

Hi haurà una demostració dels exercicis i maniobres militars de la legió romana,
proves i jocs per als més petits, un taller per aprendre a crear el vostre propi mural
de tessel·les i una demostració i taller de les ornatrices sobre pentinats i maquillatge
de l’antiga Roma.

Entitat promotora: Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).

‘Nest’
Dansa | Teatre

Nest (Niu) és un espectacle site-specific
de dansa i teatre per a carrer i espais no
convencionals. Un diàleg entre les danses
urbanes i la creació contemporània que
indaga al voltant dels límits i les llibertats
de l’espai públic.

Aquest espectacle se situa a la frontera
entre la ciutat i la natura, llocs on la traça
humana desapareix entre matolls, boscos
o camps. Espais “entre”, sovint habitats

per aquells i aquelles que la mà del sistema prova d'esborrar apartant-los a un
costat, tai i com fa amb la natura i tots els seus habitants des de fa ja molts i molts
anys.

Concepte i direcció artística: Marie Gyselbrecht.
Una coproducció de Plataforma HOP i Danseu Festival.

Entitats promotores: Cementeri de Montjuïc i Graner: Fàbrica de Creació.

Ruta històrica i natural pel barri de la Marina
Itinerari

Recorregut pels barris de la
Marina de Port i la Marina del
Prat Vermell amb unes vistes
fantàstiques per revisar el passat
de la ciutat, tot destacant-ne
plantes, animals i la seva relació
amb la cultura, la història i la
memòria de cada indret.
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Es farà un viatge geològic i històric al voltant dels primers pobladors i de les seves
petjades a Montjuïc. Es parlarà dels ibers, els romans, el cementiri jueu, les
pedreres, les hortes, les fàbriques, el 1929, la immigració i de rerefons, la natura
sempre present. Durant el camí, des de les portes del Centre Cívic Casa del
Rellotge, plantes i animals serviran de vincle per anar fent una història, resseguint
les passes de Ramon Anglès pel seu Camí de l'Esparver fins a finalitzar al damunt
del Fossar de la Pedrera.

Entitat promotora: Biblioteca Francesc Candel.

‘Glassmur’
Teatre

Glassmur sorgeix d'un taller
d'alumnes de quart curs de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de l'Institut
del Teatre presentat el desembre del
2020 al Teatre Ovidi Montllor del
centre.

Primerament, es va presentar una
creació inacabada i després, gràcies
al Premi Dau al Sec de Barcelona, es
va acabar de desenvolupar la peça.

L'escenificació fa servir el teatre físic, visual i textual com a llenguatges vehiculars.
Sovint el text és tractat com a textura i el so, com a discurs, per crear una poètica
especial i misteriosa que interacciona amb els personatges que habiten aquest
espai. Hi apareixen tres dones que busquen la seva individualitat, els aspectes que
els distingeixen de la resta, però mai acaben de desenganxar-se entre elles ni
tampoc de l'espai.

Companyia: Les Pinyes.

Entitats promotores: Dau al Sec i Institut del Teatre.
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Focjuïc? Boscjuïc! Una passejada preventiva per la
muntanya de Montjuïc
Itinerari

Montjuïc és un dels pulmons verds de
Barcelona i, en estar sotmès a una
intensa activitat humana, esdevé
especialment vulnerable als incendis
forestals.

Amb un format d’itinerari, passejarem
per l’interior del Jardí Botànic, els
participants travessaran una de les
pinedes de la muntanya i finalitzaran
l’activitat davant del vehicle
pedagògic dels Bombers. Durant 90

minuts es compartirà la problemàtica del foc i es donaran a conèixer els principals
consells de prevenció a tenir en compte, així com les actuacions a emprendre en
cas d’emergència.
Entitats promotores: Espai Bombers, Institut Botànic de Barcelona i Jardí Botànic
de Barcelona.

‘We Are (T)Here’
Dansa | Música

We Are (T)Here arrenca d'una recerca
sobre la veu des d'una perspectiva
coreogràfica. La veu i el cos de quatre
intèrprets es mouen generant imatges
poètiques, composicions acústiques i
experimentacions sonores que
possibiliten l'exploració de l'espai i de
les relacions humanes a través de la
veu i el moviment, construint significat
al voltant de la identitat col·lectiva.

Els cossos es mouen i canten amb la consciència de ser un alta-veu. Hi ha una
voluntat coreogràfica i arquitectònica en les construccions sonores que fabriquen
entre tots. Alhora, les sensacions acústiques i emocionals que provoquen van més
enllà d’allò musical, construeixen un discurs dramatúrgic que apel·la a la
potencialitat de les relacions humanes.

Entitats promotores: Castell de Montjuïc i Graner: Fàbrica de Creació.
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Cultures de Montjuïc
Familiar

Proposta unificada de programació
cultural feta des de la Taula de Cultura
Comunitària del Poble-sec, al voltant de
la idea de les cultures diverses i
invisibilitzades de la muntanya.

Es podrà gaudir d’activitats familiars a
càrrec del Palau de la Màgia, com
l’espectacle de màgia comunicativa
Cartonutti i les 3 RRR sobre els
beneficis de Reciclar, Reutilitzar i
Reduir, i un taller de màgia per a
tothom.

També hi haurà dues peces de teatre comunitari: Esquerdes Memòries Joves,
produïda per Sisme Creatiu i Nómade Projectes Culturals, sobre les vulnerabilitats i
resiliències de joves i persones grans, i Poble-sec, terra de l'aigua, una proposta del
Centre Cívic El Sortidor impulsada per Vostok Collective, a partir dels records i les
vivències dels participants del programa per a gent gran Baixem al Carrer.

La música també formarà part de la jornada amb els concerts Amor de Hombre,
recital de boleros i swing sobre l'experiència amorosa entre homes; Rumba catalana,
a càrrec de l'Associació Carabutsí i jazz amb el Trio Migration Music, una proposta
del Centre Cultural Albareda. A més, també es podrà ballar al ritme de Fandango
Jarocho, música tradicional de Veracruz, Mèxic.

Entitat promotora: Pla de Desenvolupament Comunitari del Poble-sec.
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JazzBetween
Música | Dansa

Sessió de música i dansa per generar
un espai contemporani de diàleg entre
el jazz i el no jazz, on s’habita un espai
des de la diversitat, la diversió i
l’acceptació de les noves poètiques de
la dansa i la música. Consisteix en una
sessió de DJ i músics en viu d’estils
com hip-hop, jazz, funk, house i música
contemporània amb improvisació de
ballarins i ballarines de tots els estils.

JazzBetween és un espai obert a
l’experimentació i la improvisació entre el so i el moviment. Un espai on explorar la
contemporaneïtat del jazz i on s’obren relacions inesperades entre música i dansa
urbana, folklòrica i també contemporània. JazzBetween és una festa. JazzBetween
és una performance. JazzBetween és per compartir.

Entitats promotores: Castell de Montjuïc i Graner: Fàbrica de Creació.

L'aroma del Camí de l'Esparver
Familiar

Taller de tècniques tradicionals per
destil·lar i extreure l'aroma de plantes
silvestres, medicinals i aromàtiques que
es troben al Camí de l'Esparver.

El Camí de l'Esparver és un indret de
Montjuïc que, en part, es conserva en
un estat natural. Allà trobem plantes que
creixen salvatges. Algunes són
medicinals i força aromàtiques. En
aquest taller descobrirem de manera
pràctica tècniques tradicionals per destil·lar i extreure'n l'ànima aromàtica d'aquestes
plantes.

Aquest taller és una activitat de l'Arxiu Biodinàmic de Montjuïc, una iniciativa de
Memòria Viva i Laura González per impulsar accions i processos, entorn la memòria
botànica de Montjuïc.

Entitat promotora: La Fundició.
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Actuació d’IT Dansa, Jove Companyia de Dansa de
l’Institut del Teatre
Dansa

Els ballarins i ballarines d'IT Dansa
interpreten Lo que no se ve, una peça
concebuda pel ballarí i coreògraf Gustavo
Ramírez. Es tracta d'una proposta intimista
i de gran sensibilitat que trenca amb l'antic
ideal de l'amor perfecte, exposant tot allò
que comporten les relacions romàntiques i
normalitzant les separacions. Sis ballarins i
ballarines mostren diferents maneres
d'entendre les relacions de parella i
traslladen la idea que és positiu establir
diverses relacions al llarg de la vida per

experimentar, aprendre i conèixer millor l'amor.

IT Dansa, Jove Companyia de Dansa de l'Institut del Teatre, és un projecte
pedagògic que serveix de pont entre les aules i els escenaris i que ha demostrat ser
una fórmula d'èxit al llarg dels seus més de 20 anys d'existència. L’activitat es
realitzarà al Poble Espanyol

Entitat promotora: Institut del Teatre.

Vivències, grans històries de petits gestos
Exposició

Vivències, grans històries de petits gestos
neix de la idea de crear un arxiu emocional al
costat del col·lectiu de “les iaies” de
l'Associació de Veïnes i Veïns de Can Clos.
Un lloc on els records es poden tocar, olorar i
escoltar. Aquest procés va ser pensat com un
enriquiment mutu: les iaies van tenir un espai
on expressar-se i La Inefable va adquirir un
valuós material d’arxiu emocional i sensorial
per al veïnat de Can Clos.

El públic es pot moure entre aquestes
instal·lacions, seure-hi, tocar, obrir caixes, llegir, mirar fotos en un context acollidor,
que mou la imaginació i fa que els records d'altres persones moguin l'empatia i
l'emoció. Al final hi ha una càmera on el públic pot explicar un record i triar, entre tots
i totes, el nom d'una persona important per al barri, escriure'l i deixar-lo a la
muntanya del Montjuïc.

Entitat promotora: associació La Inefable.
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‘A 6 bandes’. Concerts d'Angeladorrrm, Decimals, Eloi
Duran, Off Beat Xperiment, T-nue i Whale Trip

Música

Sis grups emergents amb diversitat d'estils
musicals comparteixen l'escenari del pati
anglès del CaixaForum. Del pop al metal
progressiu, passant pel jazz, el funk o el
reggae.

L’Espai Jove La Bàscula ha programat per
aquesta jornada l’actuació de tres
formacions musicals que han participat en la
darrera edició del programa
d'acompanyament a bandes emergents

Pedrera 3.8, impulsat conjuntament amb el Centre Cultural Albareda. Procedents del
Centre superior de músic Jam Session, hi participen les bandes Decimals, Off Beat
Xperiment i T-nue.

Entitats promotores: CaixaForum, Espai Jove La Bàscula i Centre superior de
músic Jam Session.

Repressió, atac i resistència. Del procés de Montjuïc a la
Guerra Civil (1895-1939)
Itinerari

Visita combinada al Castell de
Montjuïc i al MUHBA Refugi 307.
Comença al Castell de Montjuïc per
conèixer el seu paper en la
Barcelona de finals del segle XIX fins
a la fi de la Guerra Civil. Després es
baixa a peu al Refugi 307, espai
construït pels veïns i veïnes del
Poble-sec durant la guerra, que
permet aprofundir en els efectes dels
bombardeigs i la resposta de la
població i les institucions per fer front
al nou terror aeri.

Entitats promotores: Castell de Montjuïc i Museu d'Història de Barcelona (MUHBA
- Refugi 307).
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Trobada d’Urban Sketchers Barcelona
Itinerari

L'entitat Urban Sketchers Barcelona
impulsa aquesta trobada adreçada a
dibuixants de tota mena perquè
plasmin sobre el paper la seva visió
personal de la diversitat arquitectònica,
paisatgística i antropològica de la
muntanya de Montjuïc.

Consisteix en un itinerari que té inici i
final al Museu Etnològic i de Cultures
del Món. Passaran per un conjunt de
punts panoràmics –susceptibles de ser
dibuixats pels seus valors naturals o
socials– que els participants hauran d'escollir en funció de les seves preferències i
amb el propòsit de posar en comú el resultat de la seva feina.

Els que ho desitgin podran prendre una foto amb el seu dibuix. Totes les imatges
serviran per muntar un audiovisual que es projectarà l'endemà al vestíbul del Museu
Etnològic.

Entitat promotora: Museu Etnològic i de Cultures del Món.

‘Epitafis’
Teatre

Epitafis és un viatge a través del
temps on grans i petits troben el seu
epitafi de naixement. A través d'un
recorregut sensorial des del Polvorí
fins al Cementiri de Montjuïc, els
visitants s'embarquen en l'aventura i
el joc de construir una ciutat poètica
on redescobreixen les seves
memòries més ocultes, donant pas a
l'experiència de la trobada amb el
seu epitafi.

Entitats promotores: Teatro de los Sentidos i Cementiri de Montjuïc.
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Dossier de Premsa
4 d’octubre de 2022

Informació pràctica
Transport

Durant el cap de setmana de Viu Montjuïc s’incrementa la freqüència de la línia de
bus 150 que va des de la Plaça d’Espanya - Fira de Barcelona fins al Castell de
Montjuïc. El bus 150 passarà cada 9 -11 minuts des de les 10.00 h fins a les 20.00 h.
També es pot arribar al parc amb les línies 13, la 23, la 55, la 107 i amb el bus de
barri (125).

Al voltant del parc de Montjuïc es troben les estacions de metro d’Espanya (L1, L3,
L8 i altres línies de FGC), El Poble-sec (L3), Paral·lel (L2, L3), Foc (L10 Sud),
Foneria (L10 Sud) i Magòria-La Campana (L8 i altres línies de FGC).

També hi ha el funicular, que connecta l’estació de Paral·lel, on arriben les línies L2 i
L3 del metro, amb la de Parc de Montjuïc en només dos minuts. Es fa servir amb els
bitllets integrats de metro i autobús.

Al voltant de Montjuïc hi ha diverses estacions de Bicing. Es poden consultar les
ubicacions exactes i la disponibilitat al mapa del Bicing. També hi haurà descomptes
espcecials en el Telefèric i en l’aparcament B:SM de Rius i Taulet.

Més informació.

Serveis

Zona de restauració i música als jardins de Joan Brossa

Durant el cap de setmana de #ViuMontjuïc, l'associació Menja’t Montjuïc puja als
jardins de Joan Brossa per oferir música i gastronomia a l'aire lliure. Des de les 12 h
fins a les 20 h hi haurà una zona de restauració i una programació musical de
qualitat en vinil, a càrrec d’artistes locals.

Menja’t Montjuïc

Menja’t Montjuïc és una associació de bars i restaurants del Poble-sec que
col·labora amb iniciatives culturals i gastronòmiques del barri. Durant el cap de
setmana de Viu Montjuic, alguns dels restauradors associats a Menja't Montjuïc
oferiran una ruta de tapes pels seus establiments per celebrar la cultura i la
gastronomia de Montjuïc. S’hi podran trobar plats de degustació maridats amb una
beguda a diferents establiments del Poble-sec a un preu tancat i popular.

Serveis de restauració dels equipaments, guinguetes i zones de pícnic

Els equipaments culturals de Montjuïc compten amb serveis de bar i restauració on
s’hi pot menjar, beure i anar al lavabo. Per tot el parc es poden trobar també
guinguetes de bar amb terrasses. A més, el Parc de Montjuïc també disposa de
diverses zones de pícnic.

Més informació.
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https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/13
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/23
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/55
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/107
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/125
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/125
https://www.bicing.barcelona/mapa-de-disponibilitat
https://www.barcelona.cat/viumontjuic/ca#informacio-practica
https://www.barcelona.cat/viumontjuic/ca#informacio-practica


Contactes de premsa

CaixaForum
Cristina Font
cristina.font@fundaciolacaixa.org
608582301

Casa de la Premsa
Gil Toll
giltoll@gmail.com
644 459 502

Castell de Montjuïc
Axel Gonzalez
agonzalezsant@bcn.cat
667425674

Cementiri de Montjuïc
Adrià Terol
aterol@cbsa.cat
659332875

Espai Bombers
Barbara Soler
bsolerc@bcn.cat
686851246

El Graner
Raquel Tomàs
rtomas@granerbcn.cat
685497859

Estadi Olímpic - BSM
Gemma Ferrus
gferrus@bsmsa.cat

Fundació Barcelona Olímpica
Ibone Lallana
ilallana@fbolimpica.es
609263351

Fundació Mies van der Rohe
Miriam Giordano
press@miesbcn.com
606602230

Fundació Joan Miró
Elena Febrero
press@fmirobcn.org
646190423

Fundació Teatre Lliure
Rocio Pedrol
rpedrol@teatrelliure.com
669067566

Institut Botànic
Inés Fuentes
ines.fuentes@ibb.csic.es
650968855

Institut del Teatre
Ruth Tormo
tormobr@institutdelteatre.cat
686334384

Jardí Botànic
Marta Llimona
comunicaciomcnb@bcn.cat
636081599

Mercat de les Flors
Mercè Ros
mros@mercatflors.cat
619493113

MUHBA - Refugi 307
Mercè Martínez
mmartinezj@bcn.cat
619770230

Museu d'Arqueologia de Catalunya
Joan Muñoz
joanmunoz@gencat.cat
608374928
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Dossier de Premsa
4 d’octubre de 2022

Museu Etnològic i de les Cultures del
Món
Yasmina Riau
yriau@bcn.cat
627 64 38 68

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Charo Canal
charo.canal@museunacional.cat
675782764

Teatro de los Sentidos
Deisy Gelvez
deisygelvez@gmail.com
722290874

Poble Espanyol
Maria Muñiz
mmuniz@poble-espanyol.com
657195882

Menja’t Montjuïc
Pam Pincheira
pam.pincheira@gmail.com
653302920

Espai Jove La Bàscula
Oriol Nieto
oriol@labascula.cat
682642116

Centre Superior de Música Jam
Session
Javier Cisneros
javiercisneros@jamsession.cat
695143689

Biblioteca Francesc Candel
Àngels Migueles Sarri
miguelessa@diba.cat
93 332 53 75

Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix
Juan Antonio Delgado
delgadobj@diba.cat
93 443 01 05

Taula de cultura comunitària - Pla
Comunitari Poble-sec
Javier Rodrigo
placomunitaripoblesec@gmail.com
625185081

Eix de Cultura i Memòria de la Marina
Marta Díaz
lamarinapdc@gmail.com
623002382

Dau al Sec
Sylvie Lorente
dualsec@gmail.com
629354270
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Més informació sobre Viu Montjuïc

www.barcelona.cat/viumontjuïc

facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

instagram.com/bcncultura
#ViuMontjuïc

twitter.com/BCN_SantsMont
instagram.com/bcn_santsmont

facebook.com/santsmontjuic
#ViuMontjuïc

Imatges i dossier per a premsa
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f8

c806d0-af5e-416a-b959-aa052b56f2f6

http://www.barcelona.cat/montju%C3%AFc
https://twitter.com/BCN_SantsMont
https://www.instagram.com/bcn_santsmont/
https://www.facebook.com/santsmontjuic
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f8c806d0-af5e-416a-b959-aa052b56f2f6
https://eicub.net/share/service/publicSite?node=workspace://SpacesStore/f8c806d0-af5e-416a-b959-aa052b56f2f6

