		

			

		

			

Centre Cívic Pati Llimona

LLIMONADES 2015
FESTIVAL D’ESTIU
		

			

Del 26 de juny al 17 de juliol de 2015

Un estiu més el centre cívic Pati Llimona
us convida al Llimonades, una oportunitat
per gaudir de diferents propostes culturals a
les places i patis del Gòtic.
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FORMACIÓ
D’ESTIU I TALLERS A LA
FRESCA AL LLIMONADES

DESCOMPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
(Ordre i des-ordre)
(Durada: 8 h en 4 sessions)
De 25 de juny al 16 de juliol
Dijous de 19 a 21 h
Francisco Gómez
Preu: 32,82 €
Desenvoluparem el pensament visual com a factor de comprensió, creació i comunicació. La construcció de “jocs visuals”, entorn
de la idea d’ordre i desordre, serà l’eix a partir del qual es proposaran les diferents activitats i exercicis.

TÈCNIQUES DE TRANSFERÈNCIES
FOTOGRÀFIQUES

FOTOGRAFIA

			

EL MÓN VIST DES DEL MEU
TELÈFON
(Durada: 9 h en 3 sessions + 3 h de seguiment on
line. Total 12 h.)
Del 18 de juny al 8 de juliol
Dijous 18 i 25 de juny i, dimecres 8 de juliol
De 18.30 a 21.30 h
Toni Amengual
Preu: 64,61 €
Aquest taller va dirigit a tots aquells que vulguin comunicar
a través de la imatge i la paraula. SOM ELS REPORTERS
DE LA VIDA DIÀRIA DEL SEGLE XXI. Per participar no es
necessita cap coneixement previ de fotografia. Entenem la
fotografia com un joc, un exercici de diversió, com una necessitat que ens apassiona.

FOTOGRAFIA I VIATGE.
Un recorregut a través d’allò insòlit
(Durada: 8 h en 4 sessions)
De 19 de juny al 17 de juliol
(El dv. 10/07 no hi haurà classe)
Divendres de 19 a 21 h
Xavi Mulet
Preu: 32,82 €
Ens endinsarem a través d’una epopeia que es remunta al
segle XIX. Viatjarem amb els pioners als països més llunyans,
coneixerem als grans Mestres i estudiarem des de la mirada
del turista fins als més màgics i encisadors quaderns de viatges. Totes aquestes influències ens portaran a l’esbós d’un
petit projecte personal.

(Durada: 7,5 h en 3 sessions)
Del 27 de juny a l’11 de juliol
Dissabtes, d’11 a 13.30 h
Lieya Ortega
Preu: 30,77 € (suplement de 5 €)
Aprèn a transferir les teves fotografies en diferents suports, en
fusta, ceràmica, vidre... i fes regals originals! Aquest taller fomenta les habilitats artístiques dels participants, recolza les seves
possibilitats d’expressió creativa.

LLENGUATGE FOTOGRÀFIC
(Durada: 9 h en 3 sessions)
Del 30 de juny al 14 de juliol
Dimarts 18.30 a 21.30 h
Toni Amengual
Preu: 48,46 €
El taller se centra en la fotografia com a eina sensible a la comunicació. La fotografia com un codi per expressar i expressar-se.
Al llarg del curs els alumnes hauran de desenvolupar un assaig
fotogràfic amb les pautes que donades.

CÀMERA RÈFLEX DIGITAL
D’EXTERIOR
(Durada:12 h en 6 sessions)
Del 30 de juny al 16 de juliol
Dimarts i dijous de 19 a 21 h
Carlos Maldonado
Preu: 49,22 €
Coneix millor la teva càmera rèflex i totes les seves funcions fent
pràctiques a l’exterior. Adquiriràs noves habilitats per fer fotos
més creatives.
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FOTOGRAFIA DE NUS A L’EXTERIOR

COL·LODIÓ HUMIT

(Durada: 6 h en 2 sessions)
Del 6 al 13 de juliol
Dilluns de 18 a 21 h
Jovan Horvath
Preu: 24,61 € (suplement 10 €)

(Durada: 7,5 h en 2 sessions)
De l’11 al 18 de juliol
Dissabtes de 10.15 a 14 h
Francisco Gómez
Preu: 40,38 € (suplement 5 €)

En aquesta aproximació a l’art del NU tractarem els temes de
composició, ritmes, contrastos i sobre tot llums. Jugant amb flaix
i llum natural, aprofitant les diferents intensitat i temperatura que
ens donarà la llum del vespre.

PASSEJADES FOTOGRÀFIQUES
D’ESTIU: FOTOGRAFIA NOCTURNA
(Durada: 12 h en 4 sessions)
Del 7 al 16 de juliol
Dimarts 7 i dijous 16 de 18 a 21 h. Dijous 9 i dimarts
14 de 20.30 a 23.30 h
Juan de Dios Pérez
Preu: 49,22 €
Res millor que les tardes i les nits d’estiu per sortir a fer passejades
i fotografies relacionades amb la llum del capvespre (color, volum,
textura) i les tècniques de fotografia nocturna (moviment, flash, etcètera). Farem dues passejades nocturnes i un visionat final.

FLAIX: STROBIST
(Durada: 6 h en 2 sessions)
Del 7 al 14 de juliol
Dimarts de 18 a 21 h   
Jovan Horvath
Preu: 24,61 €

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.

FOTOGRAFIAR LA CULTURA
POPULAR - CORREFOCS
(Durada: 9 h en 3 sessions)
Del 18 al 20 de juliol
Dissabte de 10.30 a 13.30 h
Diumenge al vespre/nit (Acordar hora amb el
professor) Sessió pràctica a la Festa Major del Poble
Sec.
Dilluns de 18 a 21 h.
José Juan “Potti” Luna
Preu : 48,46 €
Els Ball de Diables i, posteriorment, els correfocs, són de les
tradicions més espectaculars i arrelades arreu del país. Però és
gràcies a la plasticitat de la festa, amb el joc entre els diables i
la gent, el treball darrere de la roba i el propi foc i la contínua
pluja d’espurnes el que fa que d’aquesta tradició una llepolia fotogràfica que no sempre és fàcil de fotografiar. Amb aquest curs
mirarem de posar les bases per a crear la nostra pròpia manera
de fotografiar aquest tipus de festes.

El plató fotogràfic a la teva butxaca! La tècnica de Flaix Strobist
ha aconseguit apropar el món de la il·luminació professional al
fotògraf aficionat.

FOTOGRAFIA D’ESPECTACLES
(Durada: 9 h en 3 sessions)
Del 16 al 18 de juliol
Dijous de 18 a 21 h
Divendres de 20 a 23 h. Sessió pràctica a la Cloenda
del Festival Llimonades 2015.
Dissabte de 16.30 a 19.30 h
José Juan “Potti” Luna
Preu : 48,46 €
No siguis un més dels que aixequen els telèfons als concerts i
premen el disparador sense aturall. Vine i aprèn les nocions bàsiques per a començar a gaudir fent fotografies als espectacles
als què vagis. Aquest taller pretén dotar a l’alumne de totes les
eines necessàries per introduir-ho amb seguretat en la fotografia
d’espectacles: Concerts, obres de teatre, circ i dansa. Prenent
consciència i jugant amb les adversitats de llum mínima, espais
reduïts i temps limitats.

AUDIOVISUALS I PARAULA

			

EDICIÓ I MUNTATGE D’AUDIOVISUALS
(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 2 al 23 de juliol
Dijous de 17.30 a 19.30 h
Javier Luján
Preu: 43,08 €
L’objectiu d’aquest taller és aprendre a construir un relat a partir
d’imatges de vídeo (familiar, documentals, d’un viatge...). Es treballarà la unió de diferents plans, el ritme narratiu, l’ús del so, la
construcció del muntatge clàssic… I ho farem analitzant diferents
pel·lícules i treballant a l’aula amb material audiovisual. Va dirigit
a aquelles persones que vulguin donar coherència narrativa als
seus vídeos.
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DAVID LINCH. RERE LA CORTINA
VERMELLA
(Durada: 4 hores en 2 sessions)
De l’1 al 8 de juliol
Dimecres de 19 a 21 h
Mario Custodio
Preu: 16,41€
Farem un viatge al centre del cor d’un dels artistes contemporanis més personals i influents, amb l’objectiu d’aprofundir en el
significat de la seva obra. I usant com a vehicle l’anàlisi cinematogràfic, recorrerem les seves atmosferes, inquietants i claustrofòbiques, per descobrir a un cineasta d’una coherència rigorosa,
capaç de combinar la tendresa més dolça amb el dolor més gran
en un mateix pla.

TRENCANT LA POR AL FULL EN
BLANC
(Durada: 8 hores en 4 sessions)
Del 30 de juny al 21 de juliol
Dimecres d’11 a 13 h
Mónica Solanas
Preu: 32,82 €
Tothom s’ha trobat en la situació de voler expressar una idea per
escrit i no saber per on començar. En aquest taller farem exercicis
per connectar amb la nostra creativitat, potenciar-la, desbloquejar
la ment i escriure. Va dirigit tant a aquelles persones que ja escriuen com a les que s’estan iniciant.

POSTRES SALUDABLES
(Durada: 3 hores en 1 sessió)
El 30 de juny
Dimarts de 18 a 21 h
Maria Alcolado i Mercè Homar. Mesquemenjar
Preu: 12,31 € (Suplement: 4 €)
Pels que us agrada la rebosteria i voleu substituir algun ingredient: sucre, farines refinades, mantega, làctics, etc. Us ensenyarem receptes alternatives per a gaudir d’unes postres dolces
més saludables.

PATÉS VEGETALS
(Durada: 3 hores en 1 sessió)
El 7 de juliol
Dimarts de 18 a 21 h
Maria Alcolado i Mercè Homar. Mesquemenjar
Preu: 12,31€ (Suplement: 4 €)
Els patés vegetals tenen molta versatilitat i són molt lleugers.
Hi ha de molts tipus i els podem menjar en un bon esmorzar o
berenar i com aperitius. En aquest taller aprendrem diferents
receptes.

CUINA DE MAR: PRIMERS PLATS
(Durada: 5 hores en 2 sessions)
Del 3 al 10 de juliol
Divendres de 18 a 20.30 h
Anna Bozzano i Giuliano Petroni
Coop. Peix al Plat
Preu: 20,51 € (Suplement: 5 €)
Durant aquest curs aprenem a cuinar primers plats, i plats
únics, amb peix i mariscs com a ingredients principals, i es
donarà informació sobre el consum responsable de productes
del mar. Emprarem espècies de proximitat, algunes més conegudes i altres menys, que donaran als nostres plats un toc de
sostenibilitat.

CUINA

			

GASPATXOS, BATUTS I CREMES
FREDES
(Durada: 3 hores en 1 sessió)
El 2 de juliol
Dijous de 18 a 21 h
Maria Alcolado i Mercè Homar. Mesquemenjar
Preu: 12,31€ (Suplement: 4 €)
Amb l’arribada del bon temps bé de gust substituir els brous calents pels gaspatxos, batuts i cremes fredes. Al taller donarem
idees senzilles, ràpides i gustoses per no avorrir-nos a l’estiu.

CUINA VEGETARIANA QUE
FUNCIONA AMB LA CANALLA
(Durada: 8 hores en 4 sessions)
Del 29 de juny al 20 de juliol
Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Muntsa Holgado. Col·lectiu Al Hanan
Preu: 32,82 € (Suplement: 13 €)
No cal menjar carn per “menjar de tot”. En aquest taller aprendrem a preparar plats vegetarians que de ben segur agradaran
als infants que tingueu a casa. I mentre cuinem, parlarem de
les propietats dels aliments i consells perquè el menjar sigui
atractiu.
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JOIERIA: Cera perduda

PLÀSTICA I FET X TU

			

SERIGRAFIA: INTENSIU D’ESTIU
(Durada: 15 h en 5 sessions)
Grup 1 : Del 6 a l’10 de juliol
Grup 2 : Del 13 al 17 de juliol
De dilluns a divendres de 10 a 13 h
Sergio Rocha
Preu: 61,53 € (suplement de 25 a 30 €)

(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 4 al 25 de juliol
Dissabtes d’11 a 13 h
Anna Estany
Preu: 32,82 € (suplement 30 €)
Taller on practicarem 3 tècniques: Gota a gota, Cera Rosa i
Cera d’Escultor. Cada dia s’aprèn una tècnica diferent en funció
de les diferents ceres. Les peces finalitzades es portaran a fondre, per tenir les joies escollides en plata, llautó, coure o bronze
segons preferències (preu a part, entre 7 i 10 €)

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: 8 h en 4 sessions)
DM Vespre del 30 de juny al 21 de juliol
Dimarts de 19 a 21 h
DJ Vespre del 2 al 23 de juliol
Dijous de 19 a 21. h
Carme Pastor
Preu: 32,82 € (suplement de 2 €)
L’objectiu d’aquest curs és aprendre a restaurar i poder recuperar mobles i petits objectes de fusta tot redecorant-los.

RECICLATGE CREATIU: Tenyir i
destenyir samarretes i pantalons
(Durada: 5 h en 2 sessions)
Dimarts 7 i Dijous 9 de juliol de 19 a 21.30 h
Aina Oset
Preu: 20,51 € (suplement de 7 €)

COS I DANSA

			

FUSIÓ DE DANSA ORIENTAL
CREATIVA
(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 30 de juny al 21 de juliol
Dimarts de 17 a 19 h
Sònia Mandalay
Preu: 32,82 €
Taller intensiu, on a través de la tècnica de la dansa fusió oriental (dansa ventre i tribal fusió), investiguem sobre la creativitat
personal i/o en grup.
Exercicis de desenvolupament de moviments a través d’una seqüència donada. Treball de l’espai. Exploració de tècniques de
creativitat corporal. Exploració de moviments... Exploració de la
intenció i la interpretació.

HATHA IOGA

(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 29 de juny al 20 de juliol
Dilluns de 19 a 21 h
Marta de Haveanicecrochet
Preu: 32,82 € (suplement 20 €)

(Durada: 5 h en 4 sessions)
Matí DM del 30 de juny al 21 de juliol
Dimarts de 9.30 a 10.45 h
Matí DJ del 2 al 23 de juliol
Dijous de 9.30 a 10.45 h
Concha Pineda
(Durada: 5 h en 4 sessions)
Vespre DLL del 29 de juny al 20 de juliol
Dilluns de 19.45 a 21 h
Vespre DC del 1 al 22 de juliol
Dimecres de 19.45 a 21 h
Liliana Pelman
Preu: 20,51 €

A partir de la tècnica del trapillo, aprèn a fer cistelles, borses,
tapets, individuals... tota una decoració per l’estiu. Per a principiants i iniciats.

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.

Descobreix com pots aprofitar la teva roba antiga, i donar-la una
nova vida amb tintes de diferents colors. Aprofita’t d’aquest taller
per renovar el teu armari.

GANXET: Trapillo d’estiu
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DANSA AFRICANA
(Durada: 8 h en 4 sessions)
De 30 de juny al 21 de juliol
Dimarts de 19.30 a 21.30 h
Robert Dokponnou
Preu: 32,82 €
La dansa africana és un tipus de dansa energètica i amb molt de
ritme que es balla originalment en festes, cerimònies i celebracions tradicionals en diferents països de l’Àfrica Occidental.

ZUMBA
(Durada: 4 h en 4 sessions)
Del 2 al 23 de juliol
Dijous de 19.30 a 20.30 h
Ester Morillas
Preu: 16,41 €
La zumba és una activitat aeròbica que combina passos de ball
amb moviments de tonificació muscular. Al so de ritmes ràpids i
lents vas enfortint i esculpint el teu cos, s’enfoca principalment en
glutis, cames, braços, abdomen i al cor.

TALLER INTENSIU D’IMPROVISACIÓ
EN DANSA
(Durada: 3 h en 1 sessió)
Dissabte 4 de juliol de 16 a 19 h
Eva Yufra
Preu: 12,31 €
Apropar-se i explorar el moviment, d’una manera autèntica, permetent reconèixer el cos en l’estat present i utilitzant-ho com a
punt de partida per al ball. Experimentar una expressió no verbal.
La proposta consta d’una primera part que serà de preparació física, seguida d’una sèrie d’exercicis per treballar l’exploració del
nostre cos en moviment, la improvisació i la pròpia expressió.

PILATES
(Durada: 6 h en 4 sessions)
Del 26 de Juny al 17 de Juliol
Divendres de 9.30 a 11 h
Ana Gómez
Preu: 24,61 €
L’objectiu de la pràctica del mètode Pilates és aconseguir un control precís del cos de la forma més saludable i eficient possible. Es
treballa especialment, el centre d’energia, que està constituït pels
abdominals, la base de l’esquena i les natges.

FAMILIARS

			

PLANTES AROMÀTIQUES EN
FAMÍLIA
(Durada: 2 h en 1 sessió)
Grup 1: Dissabte 27 de juny de 9.30 a 11.30 h
Grup 2: Dimecres 1 de juliol de 19 a 21 h
Maria Toral
Preu: 7,46 € (suplement 3 €)
A través de l’hort i el contacte amb la naturalesa, es troben
noves fórmules de relació i aprenentatge. Descobrirem les
aromes autèntiques que componen l’hort, la fauna que ho
habita, i la màgia de trobar al centre de Barcelona, un lloc
salvatge. Amb activitats lúdiques, els petits i grans aprenen com les plantes poden ajudar-nos en el nostre dia a
dia, elaborant un remei casolà.

CUINA VEGETARIANA PER FER
AMB LA CANALLA
(Durada: 2 hores en 1 sessió)
El 8 de juliol
Dimecres de 17.30 a 19.30 h
Muntsa Holgado. Col·lectiu Al hanan
Preu: 7,46 € (Suplement: 6 €)
Veniu a cuinar amb els vostres petits un menú vegetarià...
que ni ho sembla! Per als infants, és molt més atractiu
menjar allò que han ajudat a preparar.
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ACTIVITATS
NIT D’INAUGURACIÓ DEL
FESTIVAL
Divendres 26 de juny a les 19.30 h
Aquesta nit és un bon moment per trobar-se els amics
i amigues del pati, professores, alumnes i l’equip del
centre cívic tot compartint un refresc gràcies a l’aportació de Moritz.

MOSTRA FOTOGRÀFICA DELS
ALUMNES DE PRIMAVERA
Del 26 de juny al 26 de juliol
Lloc: Sala Foyer

PAPER ACTIU
Fins el 3 de setembre i durant tot el Llimonades podreu visitar aquesta exposició de fotografia social al
carrer del fotògraf Joan Tomás. Aquesta exposició
forma part del DOCfield>2015 Festival de Fotografia
Documental Barcelona.

TERTÚLIA A LA FRESCA
Divendres 3 de juliol a les 19 h
Tertúlia sobre el Jesús històric. Recomanable llegir algun dels
3 evangelis sinòptics i la lectura de Piñero, Antonio. (2011).
Guía para entender el Nuevo Testamento. Madrid: Trotta.
Organitza: Tot Història Associació Cultural
Lloc: Pati d’en Llimona

4t. SAN FERMIN DEL GÒTIC
Diumenge 5 de juliol
Per quart any consecutiu el restaurant Bidasoa amb veïns i
veïnes del Gòtic ens conviden a viure el seu San Fermín particular al barri Gòtic.
11.30 h. Pregó
12 h. Txupinazo / Encierro
Actuació dels Castellers de Barcelona
14 h. Dinar popular (venda de tiquets a la mateixa plaça)
Música i concerts fins les 19 h.
Organitza: Restaurant Bidasoa
Col·laboren: Veïns i veïnes del barri.
Lloc: Plaça de la Mercè

Lloc: Pati Llimona i Edifici Termes

CINEMA CLÀSSIC A LA FRESCA
Dimecres 8 de juliol a les 21.30 h
Cine Nic

Projecció dels curts realitzats al taller de Cine Nic fet amb els
nens i nenes del Casal Infantil Pati Llimona. Banda sonora
interpretada en viu pel grup FUM

ANIMACIÓ MUSICAL PER
ANDYLOOP DJ
Divendres 26 de juny a partir de les 20 h
Lloc: Pati d’en Llimona

Coordinació: Guillem Opisso i Iolanda Ribas

Arsénico por compasión. Frank Capra

Arsenic and Old Lace (EUA, 1944, 118 min) Doblada al castellà. Un crític teatral que acaba de casar-se decideix visitar
a les seves ancianes ties abans d’anar-se’n de lluna de mel.
Durant la visita descobrirà que les encantadores iaies tenen
una manera molt peculiar de practicar la caritat.
Vine a veure una divertida pel·lícula en un entorn emblemàtic!
Lloc: Pl. Sant Just (en cas de pluja les projeccions es faran
al centre cívic)
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3r. CAMPIONAT FAMILIAR DE
FUTBOLÍ
Dijous 9 de juliol a les 17.30 h
Veniu a gaudir del futbolí en família, les parelles hauran de ser
d’un adult i un infant (menor de 12 anys) Cal inscripció prèvia.
Hi haurà premis per a les parelles classificades en primer, segon i tercer lloc.
Inscripcions al centre cívic: del 26 de juny al 9 de juliol
Lloc: Pati d’en Llimona
Animeu-vos a participar-hi!

MERCAT FOTOGRÀFIC DEL
GÒTIC
Dissabte 11 de juliol a les 17 h
Mostra i venda de càmeres i altres aparells fotogràfics, de
segona mà, fotografies i llibres. Amenitzarà la tarda el DJ
Sonikgroove amb “Electrocumbia” www.soundcloud.
com/sonikgrooveI i durant el mercat:

VINE A GAUDIR DEL PLATÓ AL
CARRER
De 18 a 20 h

PASSEJADES PEL GÒTIC
Dijous 9 de juliol a les 20 h
Literatura i barri
Aquesta passejada és a càrrec de Guillem Opisso, un veí
amant del barri. Cal inscripció prèvia a la recepció del centre
cívic Pati Llimona.
Places limitades. Preu: 2 €.
Punt de trobada: Pati d’en Llimona

Aprofita i gaudeix d’aquesta oportunitat per fer fotos en
un plató al carrer. Amb una instal·lació de llums professionals, faràs fotos al carrer als teus amics, la teva família i a
qui vulguis! Pel correcte desenvolupament de la activitat,
es faran torns de 2 persones cada 30 minuts.
Cal inscripció prèvia (a la recepció del centre o via telefònica).
Organitza: Pati Llimona

MÚSICA EN DIRECTE: Gang Wolf
Lightnin’ & Victor “Strongboy”
(blues rural)
A les 19 h
Gaudeix de bona música amb el blues autèntic americà.

8è CAMPIONAT OBERT DE FUTBOLÍ
Divendres 10 de juliol a les 19 h
Torna el clàssic campionat de futbolí per parelles al Gòtic. També podeu fer xapes, porteu les vostres imatges. Cal inscripció
prèvia al campionat, des del 26 de juny al 9 de juliol.
Preu de la inscripció: 3 € per parella.
Col·laboren: Assemblea del Gòtic, Restaurant TUCCO i Restaurant Bidasoa
Lloc: Pati d’en Llimona

PROJECCIÓ EN SUPER 8
A les 22 h

Projeccions de diferents pel·lícules cinematogràfiques en
8 mm. Veurem com el format Super 8 ha cobrat nova vida,
entre curtmetratgistes i vídeo artistes.
Organitza: Col·lectiu Mostra Super 8
Lloc: Plaça Sant Miquel
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PASSEJADA FAMILIAR:
Descobrim les muralles de Barcino
Dimecres 15 de juliol a les 18 h
Passejada a càrrec de Guillem Opisso, veí del barri Gòtic. Cal
inscripció prèvia a la recepció del centre cívic Pati Llimona. Places limitades. Inscripció gratuïta
Punt de trobada: Pati d’en Llimona

A LA MANERA DE JOAN TOMÀS.
EMPATIA I FOTOGRAFIA.
EXPOSICIÓ: PAPER ACTIU

TALLER + VISITA GUIADA + PRÀCTICA PERSONAL

Dissabte 11 de juliol de 10.30 a 13.30 h i Dimecres
22 de juliol de 18 a 21 h
Joan Tomàs va fotografiar els veïns del barri de Santa Caterina-Sant Pere els anys 2004 i 2014 i ha creat un projecte fotogràfic on els seus habitants són els protagonistes d’una historia
plena d’humanitat. Al Taller s’analitzarà la mirada particular de
diferents autors per tal d’ajudar-nos a construir el nostre propi
discurs. Durant la visita a l’exposició analitzarem el llenguatge
de l’autor/a per a revelar algunes eines precises que ens permetran llegir i comprendre les fotografies, així com els processos i
recursos tècnics per a construir les històries presentades.

CINEMA A LA FRESCA.
NIT DE CINEMIGRANTE
Dimecres 15 de juliol a les 22 h

CineMigrante és una iniciativa sense ànim de lucre que desenvolupa les seves activitats a través del cinema generant un espai cinematogràfic per a la difusió, sensibilització i diàleg sobre
la temàtica migratòria. CineMigrante utilitza la força del cinema per apropar a una població heterogènia a la realitat de les
persones migrants, des d’una perspectiva de Drets Humans.
Una mostra del que vindrà en la 2a edició de CineMigrante
a Barcelona. Cinema per reflexionar; migració, drets humans,
interculturalitat i solidaritat.
Organitza: CineMigrante. www.cinemigrante.org
Lloc: Pati de c/ Correu Vell, 5 (en cas de pluja les projeccions
es faran al centre cívic)

Més informació e inscripció a: http://docfieldbarcelona.org
Aquesta activitat forma part del Festival DOCField>15 Fotografia documental Barcelona.
Organitza: Photographic Social Vision.
Lloc: centre cívic Pati Llimona

PROJECCIÓ A LA FRESCA:
VIDA DE PERRO, FESTIVAL DE
CURTMETRATGES
Diumenge 12 de juliol a les 21.30 h
En aquesta edició es projectaran una selecció dels curtmetratges més votats pel públic durant l’any de realització del Festival.
Lloc: placeta Milans
Organitza: Festival Vida de Perro i Taller Milans

CLOENDA DEL LLIMONADES AMB
CONCERTS ALS BALCONS I MÉS!
4 concerts - 2 balcons i 1 plaça

TORNEIG JOVE 4X4 VÒLEI PLATJA

Divendres 17 de juliol a les 19.30 h

Dimarts 14 de juliol De 17 a 20 h
Tant si saps jugar a volei com si no, participa en el Torneig de
volei platja. Inscripcions als centres organitzadors fins al 13 de
juliol i el mateix dia fins a les 17 h. a la platja. Activitat oberta i
gratuïta adreçada a nois i noies d’11 a 17 anys.
Organitza: Franja Barceloneta, SDIA Convent de Sant Agustí,
Franja Raval Folch i Torres, Franja Gòtic Pati Llimona, Casal de
Joves Palau Alòs.
Lloc: platja de la Barceloneta (davant de l’Hospital del Mar).

Seguim la tradició dels balcons del Gòtic, aquest any acabarem també el circuït a la plaça de la Mercè. Et convidem a
participar d’aquest passeig musical amb grups i ritmes ben
diferents.
Punt de trobada: Plaça Regomir
Balcó 1: Carla & the crazy dogs (Blues)
Balcó 2: Steven Munar (Folk-Rock)
Plaça de la Mercè: Guateque Town (contry, swing i vintage
pop) i El Perrocker (Rock’n dance)
Col·laboren: Centre Euro Àrab de Catalunya, Taller Milans i EL
Jardinet dels Gats

INSCRIPCIONS
Les inscripcions comencen el
27 de maig a les 9 del matí,
tant les presencials com on line.
També podreu fer inscripcions
presencials al Palau de la Virreina de dilluns a diumenge de 10
a 20.30 h. a l’Oficina de Tiquet
Rambles. El pagament dels tallers es farà preferiblementamb
targeta. Les places són limitades. Alguns tallers tenen un suplement econòmic pel material
que caldrà pagar en efectiu el
primer dia del taller.

TOTA LA INFORMACIÓ
DELS TALLERS

Pots consultar totes les propostes de
tallers a:

patillimona.net/formacio

La inscripció serà efectiva un cop pagada la quota establerta.
Cal conservar el rebut de pagament i el full d’inscripció del taller.
No s’acceptarà cap pagament en efectiu.

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.

CENTRE CIVÍC PATI LLIMONA
Regomir 3, 08002 Barcelona
Tel. 93 256 61 00

Disseny i maquetació: www.ximenachapero.com

Alguns tallers tenen un suplement econòmic en concepte de
material que s’haurà d’abonar el primer dia de classe.

