
ENFOCATS AL GÒTIC
12 FotògraFs //12 Botigues

1 LUCIANA CREPALDI
FARmàCIA REGOmIR // PL. Regomir, 3 
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 20.30 h.  
Dissabtes de 9 a 14 h.

2 LUCÍA ALBANO 
LA hAIR BOUTIqUE // PL. Regomir, 5
De dimarts a dissabtes d’11 a 20 h.

3 RAmÓN SERRA
BAR ANxOvA // C. Calella, 2
De dilluns a divendres de 7 a 21 h.

4 ROSER DÍAZ 
GREEN BIkES TALLER DE BICIS // C. Ataülf, 8
tots els dies de 10 a 20 h.

5 TEO vÁZqUEZ 
CERvANTES // C. Cervantes, 7
De dilluns a divendres de 7 a 17 h.

6 ANTONIO AmADOR 
LA POmA // C. Avinyó, 36
tots els dies d’11 a 23 h.

7 JUDITh PRAT 
BAR BAhIA // C. Escudellers, 46
De dilluns a divendres de 12 a 2 h. Dissabtes de 12 a 3 h.

8 IGOTZ ZIARRET
BIDASOA // C. D’en Serra, 21 
De dimarts a divendres de 12 a 17 i de 20 a 24 h. 
Dissabtes de 13 a 17 i de 20 a 24 h. Diumenges de 13 a 17 h.

9 mAITE GONZÁLEZ
mIRILLA // C. Regomir, 16
De dilluns a dijous de 12 a 1 h. Divendres de 13 a 3 h. 
Dissabtes de 12 a 3 h.

q CARINE mAThIEU
FORN DE PA ARTESà // C. Regomir, 12
De dilluns a divendres de 7 a 15 h. Dissabtes de 7.30 a 15 h.

w mARIE-LAURE LAUvRAY
SwEET DREAmS // C. Regomir, 4 bis
tots els dies de 9.30 a 21 h. 

e ENRIC mACIà 
SETIAL // C. Regomir, 11
De dilluns a divendres de 8 a 1 h.  
Dissabtes i diumenges de 13 a 1 h. 
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ADREÇA

De dilluns a divendres  
de 9 a 21.30 h.
Dissabtes de 10 a 14  
i de 16 a 20 h.

HORARIS

mETODOLOGIA PER  
AL DESENvOLUPA-
ment D’un projecte  
FOTOGRàFIC
Data: Dissabte 16 de març
Hora: De 10 a 14 h.
Preu: 26,04 € (4 hores)

Desenvoluparem una metodologia de tre-
ball, des de la formalització de la “idea” fins 
la producció i presentació pública.
Docent: Gustavo Germano

mIRAR, PENSAR  
I PARLAR
Data: Dissabte 16 de març
Hora: De 18 a 21 h. 
Preu: 19,53 € (3 hores)

Visita col·lectiva a la exposició de fotogra-
fia: Seduïts per l’Art: passat i present de 
la fotografia. Reflexió conjunta posterior.
Docent: Juan de Dios

EINES PER 
l’organització De 
mITJANS ALTERNATIUS 
DE COmUNICACIÓ
Data: Dilluns 18 de març
Hora: De 19.30 a 21.30 h.
Preu: 13,02 € (2 hores)

Docent: Mar Lizana - Fotomovimiento

EL FOTOGRAmA:  
FOTOGRAFIA  
SENSE CàmERA
Data: Dilluns 18 de març
Hora: De 18 a 21 h. 
Preu: 19,53 € (3 hores) 
(plus de material 2,50 €)

Juga amb les transparències dels objec-
tes i les seves formes, directament amb 
el paper fotogràfic a les fosques, per obte-
nir-ne increïbles fotogrames.
Docent: Carlos Maldonado

UNA mIRADA  
OBJECTIvA
Data: Dimarts 19 de març
Hora: De 17 a 21 h.
Preu: 26,04 € (4 hores)

Com es forma la imatge fotogràfica? Que 
ens cal saber per triar un objectiu? Apro-
fundeix en els fonaments de la imatge, 
dels objectius i les lents fotogràfiques. 
Docent: Francisco Gòmez

FOTOGRAFIA  
ANTROPOLÒGICA 
Claus per a la comunicació
Data: Divendres 8 de març
Hora: De 18 a 21 h.
Preu: 19,53 € (3 hores)

Docent: Artur Isal i Ruth Estellers - ARTISAL

DEmOSTRACIÓ  
PRàCTICA  
DE COL·LODIÓ hUmIT
Data: Dissabte 9 de març
Hora: De 10 a 14  
i de 15.30 a 18.30 h.
Preu: 45,57€ (7 hores) 
(plus material 7 €)

Una aproximació a la història i una pràctica 
d’aquesta tècnica.
Docent: Joan Porredon i Pep Minguez - 
ESPAI FOTOGRÀFIC

PAISATGES NOCTURNS  
DE BARCELONA
Data: Dilluns 11 i dimecres 13  
de març
Hora: De 18 a 21 h.
Preu: 39,06 € (6 hores)

Docent: Artur Isal- ARTISAL

CREATIvITAT PER  
A FOTÒGRAFS
Data: Dimarts 12 i 19 de març
Hora: De 19 a 21 h.
Preu: 26,04 € (4 hores)

Plantejarem les eines per aprendre, prac-
ticar i desenvolupar la creativitat aplicada 
a la fotografia.
Docent: Jovan Horvath

FES-TE EL TEU  
FOTOLLIBRE 
Data: Dimecres 13 de març
Hora: De 17 a 21 h. 
Preu: 26,04 € (4 hores)

Obté eines editorials i de disseny per pro-
duir les teves pròpies publicacions. 
Docent: Roger P. Gironès – RUIDOPHOTO

FORMACIÓ PICS
Les inscripcions són presencials i es faran al centre cívic a partir del 
dilluns 18 de febrer de 2013.  
Més informació: www.patillimona.net/pics2013

PICS 2013 - vIU LA FOTOGRAFIA AL GÒTIC
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PROJECTES 
D’imatge  
CONTEmPORàNIA  
I SOCIAL

Centre Cívic Pati Llimona

Del 7 al 21 de març de 2013

VIU LA FOTOGRAFIA AL GòTIC

Mes info:



ruiDo Photo

Col·lectiu 
FotoMoViMieNto
Manu gomez
sergi Bernal
ramon serra
teresa Forn

Col·lectiu 
PieL De Foto
alicia Martínez
Cynthia Nudel
Jordi ruiz
Nikolai Linares
salvi Danés

Ja són quatre anys des de la primera edició del PiCs. hem fet un gran 
camí, tant per la trajectòria ascendent dels continguts dels programes, 
com per les aliances creades durant aquest recorregut. gràcies, un cop 
més, a totes i tots els fotògrafs i col·lectius que participeu en l’organització 
i a aquells que gaudiu de les activitats i feu possible aquest projecte.

aquest any el PiCs presenta diverses exposicions: a més del ja clàssic 
enfocats al gòtic, gaudirem de les exposicions ausencias, del reconegut 
fotògraf gustavo germano, i de silencis Mediàtics, del col·lectiu Foto-
movimiento sempre compromesos en mostrar la realitat social actual. 
També cal destacar la bateria de tallers monogràfics que podreu realitzar 
al llarg de la quinzena com Paisatges nocturns de Barcelona i Eines per 
l’organització de mitjans alternatius de comunicació.

ExPOSICIOnS
Data: Inauguració dijous 7 de març
Hora: 19.30 h. 
Les exposicions es podran visitar 
del 7 al 28 de marçs

ENFOCATS  
AL GÒTIC 2013 
12 Fotògrafs_12 Botigues

Torna el circuit d’exposicions que organit-
zem i realitzem des del Pati conjuntament 
amb diverses botigues del barri! 
Descobriu les obres fotogràfiques de 12 
artistes, amb un original recorregut per 
12 comerços del barri. 
Trobareu tota la informació al revers del 
programa. 
Fotografies de: Lucía Albano, Juliana Car-
valho, Luciana Crepaldi, Roser Díaz, Maite 
Gonzalez, Maria-Laure Lauvray, Enric Ma-
cià, Carine Mathieu, Judith Prat, Ramón 
Serra, Teo Vázquez, Igotz Ziarreta
Organitza: Centre cívic Pati Llimona
Lloc: Comerços del Gòtic

SILENCIS mEDIàTICS 
tres anys de testimoni 
fotogràfic

Aquesta exposició es centra en la lluita 
social actual. Els membres del col·lectiu 
Fotomovimiento ens ofereixen un impeca-
ble i compromès treball on la visió crítica, la 
denúncia i la visualització de les injustícies 
socials actuals seran les protagonistes.
Fotografies de: Sergi Bernal, To Carbajo, 
Francesc Ferrer, Teresa Forn, Manu Go-
mez, Jorge Lizana, Mar Lizana, Jordi Parra, 
Mònica Parra, Ramon Serra, Rieko Ukema
A càrrec de: Col·lectiu FOTOMOVIMIEnTO
Lloc: Sala Ruïnes

REvISTA PIEL DE FOTO

L’exposició Revista PIEL de FOTO és un re-
corregut al llarg dels 13 números de la revis-
ta publicats fins al 2012. Des del 2009 PIEL 
de FOTO experimenta formes alternatives 
de difondre projectes de fotògrafs emer-
gents amb exposicions efímeres, accions 
de carrer, performances, projeccions, etc.
En aquesta primera exposició retrospecti-
va -una forma més clàssica de difusió, no 
explorada anteriorment- PIEL de FOTO ha 
seleccionat cinc dels més de 60 reportat-
ges publicats a les seves pàgines, oferint 
una doble mirada: el projecte exposat al 
mur i la maqueta del reportatge tal com va 
ser publicat a la revista.
Fotografies de: Salvi Danés, nikolai Lina-
res, Alicia Martínez, Cynthia nudel, Jordi Ruiz 
A càrrec de: Col·lectiu PIEL DE FOTO-
Lloc: Sala Foyer

AUSENCIAS

Ausencias és un projecte expositiu que 
partint de material fotogràfic d’àlbums fami-
liars, mostra 14 casos a través dels quals 
es posa cara a l’univers dels que ja no hi 
són: treballadors, militants de barri, estu-
diants, obrers; elles i ells víctimes del pla 
sistemàtic de repressió il·legal i desaparició 
forçada de persones instaurat per la dicta-
dura militar Argentina, entre el 1976 i 1983.
A càrrec de: Gustavo Germano
Lloc: Sala Montserrat Roig 

xPO INFANTIL:  
PUNTO Y RAYA
L’Abstracció és el fil conductor escollit 
per mostrar vint instantànies dins les 
formes de cub. Les fotos, disposades 
en quatre sèries a nivell cromàtic, ens 
endinsen en un món on cobren especial 
importància la Geometria, el Color, la 
Fluorescència, el Moviment, la Llum, el 
Fons, l’Espontaneïtat... Tot això ha estat 
íntegrament ideat pels nens i nenes del 
Casal Infantil Pati Llimona. 
Lloc: Espais centre cívic Pati Llimona

ACTIVITATS

EL vERITABLE  
contingut D’una  
FOTOGRAFIA
Data: Divendres 8 de març
Hora: 19.30 h.

L’ús de les fotografies de desapareguts i 
exiliats en la recerca de la visibilitat de les 
víctimes.
xerrada: Viatge a través de l’experiència 
del fotògraf i les accions culturals, políti-
ques i artístiques que l’ han influenciat al 
llarg de 30 anys de recerca. Ens parlarà 
de l’exposició Auséncias i de les històries 
ocultes rera les imatges dels desapareguts.
A càrrec de: Gustavo Germano

CAJA AZUL Ix 
Galeries: on les fotografies 
esdevenen objecte de desig
Data: Dissabte 9 de març
Hora: 10 h.
Entrada: 5€

xerrada: Vicenç Boned i Fernado Peracho 
parlaran del recorregut que va del nostre 
“click” a la paret d’un col·leccionista. Com 
podem presentar el nostre treball a una ga-
leria? Com podem entendre millor l’objecte 
fotogràfic? www.caja-azul.org
Organitza: Barcelona Photobloggers 

INTERCANvIS:  
PANTALLES I PAPER
Data: Dissabte 9 de març
Hora: 18 h.

Trobada de photobloggers amb projecció 
dels fotoblogs de la comunitat i intercanvi 
de fotografies per celebrar el setè aniver-
sari del col·lectiu. Tothom hi està convidat. 
Organitza: Barcelona Photobloggers  
www.barcelonaphotobloggers.org 

PIEL post PIEL
Data: Dijous 14 de març
Hora: 19 h.

Presentació: Des de l’any 2009, PIEL de 
FOTO publica una revista en format tabloi-
de i digital que s’ha convertit en una plata-
forma per a fotògrafs emergents. Recupe-
rant les característiques del medi imprès i 
tangible, i aprenent a optimitzar les poten-
cialitats del món virtual, PIEL de FOTO ge-
nera una retroalimentació que culmina amb 
el desig de voler tornar a embrutar-se els 
dits de tinta. PIEL post PIEL.
A càrrec de: Celeste Arroquy, Adriana Nicosia
Organitza: PIEL de FOTO, www.pieldefoto.eu

SLIDELUCk  
BARCELONA vII
Data: Dijous 14 de març
Hora: 20.15 h.

Setena edició a la ciutat d’aquesta trobada en la 
que podrem gaudir de les projeccions dels tre-
balls fotogràfics seleccionats i compartir una es-
tona al voltant del menjar que durem entre tots. 
més informació i inscripcions:  
www.barcelonaphotobloggers.org
Organitza: Slideluck Barcelona /Col·lectiu 
Barcelona Photobloggers 
Col·labora: Cerveses Brooklyn Brewery

vISIONAT DE PORTFOLIS
Data: Divendres 15 de març
Hora: 18.30 h.

visionat de treballs personals comentats per 
un jurat expert en fotografia. Podeu presen-
tar el vostre projecte fotogràfic o venir com a 
públic. Entre tots els projectes visionats se’n 
seleccionarà un per entrar a la programació 
d’exposicions del centre cívic. 
Per presentar un projecte cal fer la inscrip-
ció abans del 12 de març. més informació a: 
www.patillimona.net/pics2013
Amb els fotògrafs: núria López, Juan de Dios, 
Fran Simó 

vESPRE DE  
TÈCNIqUES ANTIGUES
Data: Dissabte 16 de març
Hora: 18 h.

Espai de trobada i presentació de cinc 
col·lectius fotogràfics amb interessos i pro-
jeccions diferents però amb el punt en comú 
de la fotografia analògica, antiga i experimen-
tal. Es farà també la presentació del Festival 
Revela-T. 
Podreu conèixer:  
Las Chicas de Talvot,  
www.laschicasdetalbot.blogspot.com.es
Col·lectiu DinouDinou, 
www.collectiudinoudinou.tumblr.com
Espai nag, www.espainag.com
Taller Milans, www.tallermilans.blogspot.com.es
Espai Fotogràfic, www.espaifotografic.cat 

CENSURA INFORmATIvA
Data: Dimecres 20 de març
Hora: 18 h.

Taula rodona: Espai de debat al voltant del 
paper dels fotògrafs i els mitjans de comuni-
cació en l’actualitat. Parlarem del sorgiment 
de la nova premsa de carrer i com afrontar la 
censura policial. 
A càrrec de: Fotomovimiento,  
www.fotomovimiento.org

PROJECTE “ACv”
Data: Dijous 21 de març
Hora: 19.30 h.

Fotografies de presos del Centre Penitenciari 
de Joves de Catalunya.
xerrada i projecció de fotografies del pro-
jecte participatiu on durant dos anys interns 
de la presó de Joves de Catalunya han estat 
filmant i retratant la seva realitat i experièn-
cia de vida dins la presó. Presentació d’un 
curtmetratge filmat integrament pels interns.  
www.ruidophoto.com/photo/acv/
A càrrec de: Mireia Bordonada, Pau Coll 
Organitza: Ruido Photo

PICS 2013 - vIU LA FOTOGRAFIA AL GÒTIC


