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LLIMONADES 2014

Festival d’estiu del Pati Llimona
Del 26 de juny al 18 de juliol de 2014
									
Un estiu més el centre cívic Pati Llimona us convida a participar al Llimonades, una oportunitat per gaudir de
diferents propostes culturals a les places i patis del Gòtic.
				
NIT D’INAUGURACIONS FOTOGRÀFIQUES
			
Dijous 26 de juny a les 19.30 h
Mostra Fotogràfica dels alumnes de primavera
“Reflexos Litorals” a càrrec de Bernard Graf
II Edició de “Fusió Fotografia participativa” a
càrrec dels usuaris i usuàries del CAS Sala Baluard
			
Vine a trobar-te amb els teus companys del Pati i a
passar una bona estona entre amics!
Visita les exposicions del 26 de juny al 26 de juliol.
			

				
PASSEJADES PEL GÒTIC
Rebomboris i bullangues,
quan la gent al barri s'ha plantat!
			
Divendres 4 i dimecres 9 de juliol a les 20 h
Les passejades són a càrrec de Guillem Opisso, un
veí del barri. Cal inscripció prèvia a la recepció del
Centre Cívic Pati Llimona. Places limitades. Preu: 2€
Punt de trobada: Centre Cívic Pati Llimona

					
OPEN MIC
Micro obert. Espai d’expressió lliure
				
			
Dijous 3 de juliol a les 20 h
				
Lloc: plaça Traginers
2n CAMPIONAT FAMILIAR DE FUTBOLÍ
(en cas de pluja es farà al centre cívic)
			
			
Dijous 10 de juliol a les 17.30 h
Puja a l’escenari i mostra’ns el teu talent! Tindràs a
Lloc: Pati del Centre Cívic Pati Llimona
disposició una tarima, un micròfon obert i un públic
Inscripcions del 26 de juny al 10 de juliol al mateix
agraït.
centre cívic. Cal inscripció prèvia.
Inscripció a través de la web patillimona.net/
			
llimonades o presentar-te el mateix dia per una
Veniu a gaudir del futbolí en família, les parelles hauran
actuació espontània. Places limitades.
de ser d’un adult i un infant (menor de 14 anys).
				

				
				
TERTÚLIA A LA FRESCA
			
Divendres 4 de juliol a les 19 h
Lloc: Pati del Centre Cívic Pati Llimona
Organitza: TOT- Història
			
Tota història commemora un any al Pati Llimona i
2000 anys de la mort d’August. Comentaran el llibre
de Grimal Pierre (1999) El Segle d’August. Barcelona
1984. Una triple lectura, d’un autor modern, d’un
autor antic i del mateix August.
				

			
7è CAMPIONAT OBERT DE FUTBOLÍ
			
Divendres 11 de juliol a les 19 h
Lloc: Pati del Centre Cívic Pati Llimona
Inscripcions del 26 de juny al 10 de juliol al mateix
centre cívic.
Preu de la inscripció: 3€ per parella.
Col·laboren: El jardinet dels gats, Baserri Taberna i
Restaurant Bidasoa.
			
Torna el clàssic campionat de futbolí per parelles
al Gòtic. També farem el taller de xapes. Porteu les
vostres imatges.
Animeu-vos a participar-hi!
			

				
NIT DE FOTOGRAFIA
			
Dijous 10 de juliol a les 22 h
Lloc: plaça Sant Just
(En cas de pluja la projecció es farà al centre cívic)
			
Projecció dels Slideluck Barcelona VIII
Mostra dels projectes fotogràfics seleccionats en
l’edició d’enguany d’aquest espai de difusió de
la fotografia, que es realitza des de l’any 2000 a
diferents ciutats del món.
Organitza: Barcelona Photobloggers i
Slideluck Barcelona.
			
5è Aniversari de www.7punt7.net
Després de 5 anys i 15* números visionats a
moltes llars del planeta, RUIDO Photo vol portar a
Barcelona una mostra del que és la revista per ells.
Organitza: RUIDO Photo
				

			
TORNEIG JOVE 4X4 VÒLEI PLATJA
			
Dijous 17 de juliol de 17 a 20 h.
Lloc: platja de la Barceloneta (davant de l’Hospital
del Mar).
Organitza: Franja Barceloneta, SDIA Convent de Sant
Agustí, Franja Raval Folch i Torres, Franja Gòtic Pati
Llimona, Casal de Joves Palau Alòs.
			
Tant si sabeu jugar a vòlei com si no, participa al
Torneig de vòlei platja. Inscripcions fins les 17.30 h.
del mateix dia. Activitat oberta i gratuïta adreçada a
nois i noies d’11 a 17 anys.
			
			
CLOENDA DEL LLIMONADES AMB
CONCERTS ALS BALCONS I MÉS!
			
Divendres 18 de juliol a les 19.30 h
4 concerts - 2 balcons i 1 plaça
Punt de trobada: Plaça Regomir
Balcó 1: Cuates Chinaski (Ranxera Tradicional)
Balcó 2: Guateque Town (Country, swing i vintage pop)
Plaça de la Mercè: Los Brioles (rockabilly) i El
halcón y la autentica banda de los Zorros Plateados
(Rumba).
Col·labora: Espai Social del Gòtic La Negreta
			
Seguim la tradició dels balcons del Gòtic, aquest
any acabarem el circuït a la plaça de la Mercè. Et
convidem a participar d'aquest passeig musical amb
grups i ritmes ben diferents.

				
PASSEJADA FAMILIAR
Descobrim les muralles de Barcino
			
Dimarts 15 de juliol a les 20h
Passejada a càrrec de Guillem Opisso, un veí del
barri. Cal inscripció prèvia a la recepció del Centre
Cívic Pati Llimona. Places limitades. Inscripció
gratuïta.
Punt de trobada: Centre Cívic Pati Llimona
				
			
CINEMA CLÀSSIC A LA FRESCA
Vive Como Quieras de Frank Capra
			
Dimecres 16 de juliol a les 21.30h
Lloc: Pl. Sant Just
(en cas de pluja es farà al centre cívic)
			
You Can't Take It With You (EUA, 1938, 126 min),
coneguda en castellà com Vive como quieras, és una
comèdia de malentesos i embolics, que va ser la gran
guanyadora dels Òscars de 1938.
Vine a veure una divertida pel·lícula en un entorn
emblemàtic. Prèviament hi haurà projecció de
curtmetratge del taller d’animació (2013-2014) del
centre cívic.
			

LICEU (L3)

			

D: Roger P. Gironès | RUIDO Photo

			
PROJECCIÓ A LA FRESCA:
Vida de perro, Festival de Curtmentratges
			
Diumenge 13 de juliol a les 21h
Lloc: placeta Milans
Organitza: Taller Milans i Festival Vida de Perro
			
Segona trobada d’aquest any, en la que podreu
gaudir dels curtmetratges presentats dins la
categoria de Video-dansa i votar el vostre favorit.
Ens acompanyarà la ballarina Mona Juárez amb una
performance en viu.
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CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
C. Regomir, 3
08002 BARCELONA
Telf: 93 256 61 00
Metro: L3 Liceu — L4 Jaume I
Horari del centre
			
De dilluns a divendres de 9 a 21.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Web
			
patillimona.net/llimonades

bcn.cat/ccpatillimona
facebook.com/ccpatillomona
twitter.com/ccpatillimona

			
Inscripcions formació d’estiu i
tallers a la fresca al llimonades
			
Les inscripcions comencen el 12 de juny de 2014,
tant les presencials com online.
Tota la informació dels tallers
			
patillimona.net/formacio
Cal saber que
			
—— La inscripció serà efectiva un cop inscrit al taller
i pagada la quota establerta.
—— Cal conservar el rebut de pagament i el full
d’inscripció del taller.
—— No s’acceptarà cap pagament en efectiu.
—— Alguns tallers tenen un suplement econòmic en
concepte de material que s’haurà
d’abonar el primer dia de classe.
—— En cap cas es retornaran els diners de la
matrícula.
—— Si el taller no arriba al nombre d’alumnes
estimat, el centre farà la devolució de l’import
corresponent durant la primera setmana de tallers.
—— El centre es reserva el dret d’admissió cap
aquelles persones que no respectin la
feina dels docents i personal del centre, així com el
procés d’aprenentatge de la resta de
persones usuàries.
—— Les inscripcions per aturats seran presencials
del 12 al 5 de juliol.

			

						

FORMACIÓ D’ESTIU I
TALLERS A LA FRESCA AL LLIMONADES

									
Les inscripcions comencen el 12 de juny de 2014, tant les presencials com online: inscripcions.patillimona.net/ccivic/
El pagament dels tallers es farà amb targeta. Les places són limitades. Alguns tallers tenen un suplement
econòmic pel material, que cal pagar en efectiu el primer dia.

			

				
EL VIATGE FOTOGRÀFIC
					
(Durada: 8 h en 4 sessions)
				
Del 30 de juny al 9 de juliol
COL·LODIÓ HUMIT
Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
					 Toni Amengual
(Durada: 8 h en 2 sessions)
Preu: 51,50 €
Del 27 al 28 de juny
				
Divendres i dissabte de 10 a 14 h
La fotografia i el viatge sempre han estat dos conceptes
Francisco Gómez
molt relacionats al món amateur. La majoria de gent foPreu: 51,50 €
tografia quan està de viatge. Si entenem la vida com un
				
viatge fotografiarem tots els dies de la nostra vida.
El col·lodió humit és una tècnica fotogràfica del segle
XIX rescatada en els últims anys per fotògrafs locals
i internacionals. Es farà una introducció teòrica a la
base química de la tècnica, i un taller pràctic perquè
puguis realitzar la teva pròpia placa i emportar-te-la.

FOTOGRAfIA
AUDIOVISUALS I PARAULA

				
LLENGUATGE FOTOGRÀFIC
					
(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 30 de juny al 9 de juliol
				
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21.30 h.
PASSEJADES FOTOGRÀFIQUES D'ESTIU:
Toni Amengual
Fotografia nocturna
Preu: 51,50 €
					 				
(Durada: 12 h en 4 sessions)
El taller se centra en la fotografia com a eina
De l’1 al 10 de juliol
sensible de comunicació. a fotografia com un codi
Dimarts 1 i dijous 10 de 18 a 21 h. Dijous 3 i dimarts
per expressar i expressar-se.
8 de 20.30 a 23.30 h.
Juan de Dios Pérez
				
Preu: 70,28 €
RETRAT AL CARRER
				
					
Aprèn conceptes i tècniques de la fotografia nocturna.
(Durada: 6 h en 2 sessions)
De l’1 al 8 de juliol
Dimarts de 10 a 13 h
Jovan Horvath
Preu: 35,14 €
				
El curs dedicat als retratistes que desitgin perfeccionar
el control de la il·luminació i el tracte amb els models
en un ambient menys controlat que l’estudi fotogràfic.

				
TREU-LI PROFIT A
“L’HORA MÀGICA” O “L’HORA BLAVA”
					
(Durada: 2 h en 1 sessió)
Dijous 10 de juliol de 20 a 22 h
Jovan Horvath
Preu: 11,71 €
				
Taller dedicat als fotògrafs enamorats de l’ambient
irreal i màgic que tanta importància té en el cinema,
fotografia de moda, paisatge, fotografia de interiorisme, arquitectura, etc.
				
VÍDEO DE VACANCES: Aprèn a filmar
					
(Durada: 12 h en 4 sessions)
Del 28 de juny al 19 de juliol
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Luciano Coccio
Preu: 70,28 €
				
Aprendràs a fer vídeos de les vacances i fer-los més
interessants. Coneix la teva càmera, treu-li profit, i
narra les teves vivències en un material audiovisual
que podràs mostrar a la tornada o publicar a Internet.
				
INTRODUCCIÓ AL CURTMETRATGE DE FICCIÓ
					
(Durada: 12 h en 4 sessions)
De l’1 al 22 de juliol
Dimarts de 18.30 a 21.30 h
Luciano Coccio
Preu: 70,28 €
				
L’objectiu del taller és aprendre les diferents etapes i
funcions del rodatge d’un curtmetratge de ficció. Es
treballarà en grup en la realització d’un audiovisual a
partir d’una idea base.
				
REALITZACIÓ D’UN REPORTATGE AUDIOVISUAL
					
(Durada: 12 h en 4 sessions)
Del 2 al 23 de juliol
Dimecres de 18.30 a 21.30 h
Luciano Coccio
Preu: 70,28 €
			
		
Introducció a la realització d’un reportatge audiovisual periodístic. Es farà un recorregut per les tres etapes
de producció i desenvolupament de les estructures
narratives, idees i tractament de la informació.

			
DIARI DE VIATGE: El món de les paraules
					
(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 30 de juny al 21 de juliol
Dilluns de 19 a 21 h.
Gemma Armengol
Preu: 32,82 €
				
Viatjar implica un canvi de paisatge, però sobretot és
una experiència interna. Descobreix les eines que et
permetran transformar les emocions i sensacions de
les teves vacances en paraules.
			

Cuina

				
AMANIDES I PLATS D’ESTIU
					
(Durada: 2,5 h en 1 sessió)
Dilluns 30 de juny de 18.30 a 21 h
María Lorena Morales
Preu: 10,25 € (Suplement de 7€)
				
Aprendrem a preparar diferents entrants i amanides
divertides i refrescants. Usarem productes frescos
i molta creativitat per obtenir plats lleugers i plens
d’energia per gaudir aquest estiu.
			
SOPES FREDES
					
(Durada: 2,5h en 1 sessió)
Divendres 4 de juliol
de 18.30 a 21 h
María Lorena Morales
Preu: 10,25 € (Suplement de 7€)
				
Amb l’arribada de l’estiu podem gaudir d’una explosió de sabors diferents. Anima’t a preparar sopes
fredes, un plat senzill i refrescant que ens permetrà
jugar a mil textures.
			

PLÀSTICA I RECICLATGE
				
SERIGRAFIA
					
(Durada: 15 h en 5 sessions)
Del 7 a l’11 de juliol
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Sergio Rocha
Preu: 61, 53 € (suplement de 25 a 30 €)
				
Dissenya les teves creacions amb serigrafia artística.
En aquest taller s’exploraran les tècniques tant
bàsiques com complexes d’aquest procediment
d’estampació, i en paper, tèxtil o fusta, però també
materials orgànics.

				
RESTAURACIÓ DE MOBLES I
PINTURA DECORATIVA
					
(Durada: 12 h en 6 sessions)
De l’1 al 17 de juliol
Dimarts i dijous de 19.30 a 21.30 h
Carme Pastor
Preu: 49,22 € (suplement de 2 €)
				
L’objectiu d’aquest curs és aprendre a restaurar i
poder recuperar mobles i petits objectes de fusta tot
redecorant-los.
				
DIBUIXANT CIUTAT VELLA: Apunts del natural
					
(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 2 al 23 de juliol
Dimecres de 18 a 20 h
Jesús Martín
Preu: 32,82 €
				
Aprèn les tècniques i les diferents solucions pràctiques per captar l’essencial del paisatge urbà a través
d’anotacions directes del natural. Dibuixa el lloc on et
trobis tot documentant les teves vacances, viatges o
el teu entorn de manera fresca i directa.

				
RECICLATGE CREATIU:
Customitza les teves sandàlies
					
(Durada: 4 h en 2 sessions)
Dimecres 9 i 16 de juliol, de 19 a 21 h
Aina Oset
Preu: 16,41 € (suplement de 4 €)
				
Convertirem unes senzilles xancletes de plàstic en
unes meravelloses sandàlies personalitzades!

				
AUTOREPARACIÓ DE BICICLETES
					
(Durada: 8 h en 4 sessions)
				
De l’1 al 22 de juliol
RECICLATGE CREATIU: Tallar i trenar samarretes
					 Dimarts de 18.30 a 20.30 h
Mario Rivas de Green bikes
(Durada: 4 h en 2 sessions)
Preu: 32,82 €
Dilluns 7 i 14 de juliol de 19 a 21 h
				
Aina Oset
Aprèn els conceptes bàsics de la mecànica de la
Preu: 16,41 € (suplement de 3 €)
bicicleta: fer un pegat, regular els frens i les marxes i
				
canviar els seus components per a un adequat funDescobreix com només amb l’ajuda de les mans i
cionament, manteniment i reparació. Has de portar
d’unes bones tisores pots convertir samarretes velles
la teva bici!
en noves i modernes creacions a la teva mida. Aprèn
a eixamplar i a estrènyer les samarretes, malles i
				
vestits tot fent trenes i nusos de macramé.
GANXET D’ESTIU
					
			
(Durada: 8 h en 4 sessions)
RECICLATGE CREATIU: Dissenya els teus shorts
					 Del 3 al 24 de juliol
Dijous de 19 a 21 h
(Durada: 4 h en 2 sessions)
Marta de Haveanicecrochet
Dimarts 8 i 15 de juliol, de 19 a 21 h
Preu: 32,82 € (suplement de 20 €)
Aina Oset
			
Preu: 16,41 € (suplement de 4 €)
Inicia’t a les tècniques bàsiques del ganxet preparant
				
una bossa per a la platja amb drapet i collarets i fent
Convertirem uns pantalons vells que ja no ens
polseres amb fil de cotó.
agraden en uns frescos i divertits shorts per a l’estiu
al nostre gust. Amb blondes, destenyits, texans…
Amunt la creativitat!

			

				
STREET JAZZ VIDEOCLIP
					
				
(Durada: 7,5 h en 3 sessions)
SUMMERDANCE: Ballet + Jazz Broadway
Del 4 al 18 de juliol
					Divendres d’11 a 13.30 h
(Durada: 10 h en 4 sessions)
Lys Moya
Del 30 de juny al 3 de juliol
Preu: 30,76 €
De dilluns a dijous d’11 a 13.30 h
				
Lys Moya
Vols ser un dels ballarins d’un videoclip? Aprendrem la
Preu: 41,02 €
coreografia, escollirem la música, la localització... i al
				
final del taller ens emportarem l’edició del vídeo a casa.
Taller de dansa on aprendràs conceptes bàsics de
dansa clàssica i a ballar coreografies al més pur estil
				
Broadway.
DANSA AFRICANA

DANSA I COS

					
				
(Durada: 8 h en 4 sessions)
SUMMERDANCE: Contemporani+ Lyrical Jazz
De l’1 al 22 de juliol
					Dimarts de 19.30 a 21.30 h
(Durada: 10 h en 4 sessions)
Robert Dokponnou
Del 7 al 10 de juliol
Preu: 32,82 €
De dilluns a dijous d’11 a 13.30 h
				
Lys Moya
La dansa africana és un tipus de dansa energètica
Preu: 41,02 €
i amb molt de ritme que es balla originalment en
			
festes, cerimònies i celebracions tradicionals en
Taller de dansa on aprendràs conceptes bàsics de la
diferents països de l’Àfrica Occidental.
dansa contemporània i a ballar coreografies d’estil
contemporani líric.
				
DANSA DEL VENTRE
				
					
SUMMERDANCE: Commercial + Burlesque
(Durada: 8 h en 4 sessions)
					Del 26 de juny al 17 de juliol
(Durada: 10 h en 4 sessions)
Dijous de 18.30 a 20.30 h
Del 14 al 17 de juliol
Sònia Mandalay
De dilluns a dijous d’11 a 13.30 h
Preu: 32,82 €
Lys Moya
				
Preu: 41,02 €
Taller pràctic i dinàmic on es treballarà l’energia feme				
nina juntament amb el moviment corporal.
Aprèn a ballar Commercial dance i Burlesque.
Coreografies enèrgiques senzilles amb les músiques
				
comercials del moment. Iniciat en el Burlesque: aprèn
HATHA IOGA
a moure’t de manera sensual i femenina.
					
(Durada: 12 h en 8 sessions)
De l’1 al 24 de juliol
Dimarts i dijous de 9.30 a 11 h
Concha Pineda
Del 30 de juny al 23 de juliol
Dilluns i dimecres de 19.30 a 21 h
Liliana Pelman
Preu: 49,22 €
				
La pràctica del ioga és beneficiosa per a la salut del
cos i de la ment. El taller va dirigit tant a principiants
com a persones amb experiència.

