Fotografia: Guido Lanese

ENFOCATS 2019. EL FESTIVAL DE FOTOGRAFIA DEL PATI LLIMONA

L’Enfocats, el festival de fotografia del Pati Llimona, arriba aquest mes
de maig a la desena edició, i durant aquests anys s’ha consolidat com
a punt de trobada de referència entre fotògrafs, entitats, i col·lectius
que contemplen la fotografia com a eina per a la transformació social.
Enguany, volem reflexionar sobre com les polítiques migratòries dels
països occidentals afecten la vida de les persones que es veuen
forçades a emigrar dels seus països d’origen, per tal de generar un
espai on siguin elles qui ens expliquin, en primera persona, què significa
ser vist i tractat com l’altre.

DIVENDRES 17 DE MAIG

DIVENDRES 10 DE MAIG

17.30 - 19.30 h NARRACIÓ DEL LLIBRE “AMIC MEU”
Organitza: Open Cultural Center
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
El llibre explica el viatge dels refugiats amb textos i il·lustracions d’infants.
L’objectiu és, a través de la narració i el joc, augmentar la conscienciació
dels infants sobre la realitat de milers de persones desplaçades a causa
de la guerra, les quals estan en procés d’empobriment i es troben en
una situació d’estancament.

DIJOUS 9 DE MAIG
INAUGURACIÓ ENFOCATS 2019
19 - 20.30 h BARCELONA, CIUTAT REFUGI?
Xerrada i trobada

19.30 - 21.30 h PRESENTACIÓ DE LLIBRE. EN
PALABRAS -ANTOLOGÍA DE RELATOS MIGRANTES

Organitza: Maria Creixell, periodista multimèdia i activista social;
acompanyada d’altres membres d’Emergència Frontera Sud i Casa Àfrica.
Projecció d’un vídeo amb testimonis i imatges del procés d’arribada i
acollida de persones que arriben des de la frontera sud de l’estat espanyol.
A posteriori, es farà un debat/xerrada amb activistes d’Emergència
Frontera Sud i les mateixes persones protagonistes del vídeo.

Organitza: Colectivo En Palabras
Presentació del llibre que reuneix textos literaris escrits per persones
migrades i refugiades sobre experiències de l’exili llatinoamericà
a Barcelona al llarg d’un procés de tallers d’escriptura creativa i
exploració literària amb escriptors/es en actiu. Farem una lectura en
viu participativa, després presentarem el llibre i parlarem del tema de
la immigració llatinoamericana a Barcelona, juntament amb els/les
autores, talleristes i coordinadores.

DIMARTS 14 DE MAIG

19 - 21 h XERRADA. MIGRANTES, UNA MIRADA
FEMENINA
Organitza: Open Cultural Center i Associació ExMenas
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí
Xerrada i taula rodona a través de vídeos de l’ONG Open Cultural Center
amb la intenció de fer visible la situació de les persones migrants en
general i la de les dones en concret.

DISSABTE 18 DE MAIG

-
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DIJOUS 16 DE MAIG

Podràs trobar el festival Enfocats a diversos espais.
Seu oficial:
Centre Cívic Pati Llimona: c/ Regomir 3, 08002 Barcelona
Altres espais:
Casal de Gent Gran Pati Llimona: c/ Correu Vell, 5
Centre Cívic Convent de Sant Agustí: c/ Comerç, 36
Centre Cívic Drassanes: c/ Nou de la Rambla, 43
Centre Cívic Barceloneta: c/ Conreria, 1
Totes les activitats són gratuïtes amb places limitades.
Algunes activitats requereixen d’inscripció prèvia presencial
i/o a través del web enfocats.org.

Mes info: enfocats.org
patillimona
ccpatillimona
ccpatillimona

18.30 h Rescats de l’oblit

Una lectura coral de la Llista de refugiats i migrants morts de camí
a Europa conseqüència de les polítiques restrictives de la UE
Organitza: L’associació La Llista Oblidada
Lloc: Pati d’en Llimona
A través de la lectura participativa i polifònica per part dels participants
de l’esdeveniment, es busca rescatar de l’oblit --rescatar pòstumament-persones a causa de les polítiques migratòries restrictives de la UE.
La finalitat és sensibilitzar sobre el mortífer resultat de les polítiques
migratòries actuals a través de la lectura cas a cas, que permet anar més
enllà de les xifrest i percentatges impersonals, posar rostre a aquesta
situació totalment evitable i, en última instància, fomentar l’empatia real
que porti al compromís actiu.
Llistat fet per la ONG UNITED.

19 h Discurs inaugural

Presentació de les exposicions i de les entitats implicades en el Festival.

DIMECRES 22 DE MAIG

17.30 - 19.30 h ANIMACIONS NÒMADES.
TALLER D’ANIMACIÓ STOP MOTION
Organitza: Ass. Africadoolu
Amb la col·laboració de: Casal Infantil Pati Llimona i la Fundació
l’Esperança
L’Associació Africadoolu proposa realitzar un acostament i reflexió sobre
l’efecte de les migracions al nostre entorn quotidià a través del taller
d’animació stop motion, partint de la nostra ciutat i de les relacions i
percepcions que tenim de les persones de cultures diferents a la nostra.
L’objectiu és trencar estereotips sobre les persones migrants, així com
conèixer i compartir aspectes de les seves cultures i aprofundir sobre la
importància d’aconseguir la interculturalitat a la nostra ciutat. Taller per
a nenes i nens de 7-11 anys.
Dues sessions el 14 i el 21 de maig.

18 h TEATRE. MODOU MODOU

11 - 13 h RÀDIO OBERTA: DE MIGRANTS I IMMIGRANTS
Organitza: Radio Nikosia
Amb la col·laboració de: Casal de Gent Gran Pati Llimona
Lloc: Pati del Casal de la Gent Gran Pati llimona, c/ Correu Vell, 5
Programa de ràdio en directe des del Pati del Casal de Gent Gran del
Pati Llimona. Pots participar i dir la teva o seguir-lo en directe a través
de Facebook/radionikosia.

Organitza: Estereo Rum’s Teatre
Lloc: Centre Cívic Drassanes
Obra de teatre sobre els processos migratoris explicats en primera
persona. Modou Modou és la paraula senegalesa que s’utilitza per a
anomenar a les persones que marxen a Europa en busca d’una vida
millor.

18:30 h PROJECCIÓ DELS DOCUMENTALS “DIOM” I
“EL PESO DE LA MANTA” AMB DEBAT POSTERIOR
L’EMPODERAMENT COL·LECTIU DE LES PERSONES
AFRICANES A BARCELONA
Organitza: FICAB (Festival Internacional de Cinemes Africans de
Barcelona)
Amb la col·laboració de: Diomcoop, Sindicat popular de venedors
ambulants, Otoxo Productions i Quepo.
Activitat que busca visibilitzar la realitat i l’empoderament de
dos col·lectius africans referents a Barcelona, a través de dos
documentals i els testimonis de les protagonistes.
Mitjançant la projecció del documental “Diom” i “El Peso de la
Manta” i el debat posterior per part de representants de Diomcoop
i el Sindicat popular de venedors ambulants/Top Manta ens
aproparem de primera mà dos casos d’èxit d’empoderament
migrant i col·lectiu de la ciutat de Barcelona.

DIJOUS 23 DE MAIG

DIMARTS 21 DE MAIG

19.15 h Peça de dansa “Voz”

Dansa: Ines Archer
Música: Simonal Bie
En aquest món de violències, soc llar de ràbia i ferides. Què faig amb
totes elles? Què faig amb aquest cos que les carrega?
Si alguna cosa ha de definir-me, que sigui el meu moviment i que trenqui
amb totes aquestes mentides, amb les històries que van contar per mi
robant la meva veu. Decideixo construir una altra cosa, habitar el món
des d’un lloc en el qual em sento acompanyada, en contacte amb els
meus cicles de vida i de mort, (re)definint-me quantes vegades sigui
necessari al costat de les meves. En xarxa.

19.30 h DJ Mbodj

DJ Mbodj és una dj i selectora de Barcelona que navega entre diverses
atmosferes musicals, la majoria d’elles amb una arrel negra. Les seves
seleccions són bastant eclèctiques, degut a la seva àmplia curiositat
musical. A les seves sessions poden aparèixer el hip-hop, funk,
afrohouse i altres gèneres.

17.30 - 19.30 h TALLER. DE DEBÒ NO SOM RACISTES?
Organitza: Escoleta Antiracista (Espai de l’Immigrant)
L’Escoleta Antiracista és un projecte pedagògic de l’Espai de
l’Immigrant que neix amb l’objectiu de parlar de racisme en un format
proper i empàtic, sense tabús.
A través de petits esquetxos de teatre i dinàmiques, es treballarà
l’empatia en situacions de racisme quotidià, els conceptes de racisme
institucional i racisme social, així com els privilegis heretats de les
persones no racialitzades.
Aquesta activitat disposa d’espai de cures per infants.
Cal inscripció prèvia presencial o a través de enfocats.org

19 - 21.30 h PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE SOLY
MALAMINE + VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ
De la mà del mateix Soly Malamine, gaudirem de una visita guiada de
la seva exposició, i la presentació del seu projecte. Coneixerem en
primera persona, la seves opinions i reflexions sobre la immigració, i la
seva perspectiva del futur.

19 - 21.30 h PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA “WALLAY!”
AMB DEBAT POSTERIOR

18 - 20 h TALLER I REFLEXIÓ. THE BACKWAY:
LA FORÇA DE MIGRAR

Organitza: FICAB (Festival Internacional de Cinemes Africans de
Barcelona)
Projecció i debat posterior sobre la pel·lícula “Wallay” (Burkina Faso,
2017).
L’Ady té 13 anys i ja no fa cas al seu pare, que només l’educa. Aquest
últim, al límit, decideix confiar-lo durant l’estiu al seu oncle Amadou.
Aquest i la seva família viuen a l’altre costat del Mediterrani, a Burkina
Faso. Allà, als 13, un ha de convertir-se en un home, però Ady, pensant
que està de vacances, no ho veu d’aquesta manera.

Organitza: RUIDO Photo
Coneixerem les motivacions, dificultats i perills que implica la
principal ruta migratòria africana, que va de la l’Àfrica subsahariana
fins al mediterrani central, a través del potencial narratiu de la imatge
i mitjançant dinàmiques vivencials amb fotografia documental
i realitat virtual d’imatges produïdes per RUIDO Photo sobre el
terreny. El taller el conduirà la Laia Gómez-Franco, coordinadora
dels projectes educatius de RUIDO Photo.
Cal inscripció prèvia presencial o a través de enfocats.org

ENFOCATS 2019. EL FESTIVAL DE FOTOGRAFIA DEL PATI LLIMONA

DILLUNS 27 DE MAIG

DIJOUS 30 DE MAIG
19 - 20.30 h XERRADA CLOENDA - ES TROBA
EL FOTOPERIODISME ATRAPAT EN UNA PRESÓ
NARRATIVA?

19 - 21 h XERRADA. DONES REFUGIADES:
DESIGUALTATS DE GÈNERE I CONFLICTES

19.30 - 21.30 h PROJECCIÓ “WE EXIST” AMB DEBAT
POSTERIOR AMB EL DIRECTOR DE LA PEL·LÍCULA
Organitza: FICAB (Festival Internacional de Cinemes Africans de
Barcelona) i We Exist Tour Project
El cineasta i músic Lucian Segura presentarà el seu documental “We
Exist” i la projecció va seguida d’un debat de Lucian acompanyat
per l’activista i ex capità de salvament marítim al Mediterrani,
Andreu Rol·lan.
“We Exist” és un documental musical de 45 minuts que combina
actuacions de músics d’Àfrica i de l’Orient Mitjà amb imatges de
persones exiliades i refugiades que intenten escapar del perill, la
fam i la guerra a la conca del Mediterrani. Lluny del sensacionalisme,
aquestes poètiques imatges testimonien la veritable dimensió
humana d’aquesta tragèdia.

20 h ESPECTACLE. IDENTITATS EN MOVIMENT

DIVENDRES 24 DE MAIG

DISSABTE 25 DE MAIG

Organitza: Duo G’riot i Micaela Mahí
Lloc: Centre Cívic Barceloneta
“Negrura” de Micaela Mahí és un clam poètic i polític. Una intervenció
artística que persegueix el canvi social dels pobles oprimits i de la comunitat
negra.
“Los Afrobeatz de raíz” del Duo G’riot és una peça d’arts escèniques
on la música, la dansa i l’audiovisual tenen un lloc protagonista amb
un toc de teatralitat per explicar tres danses modernes subsaharianes
marcades per tradicions colonials.

Organitza : María Villellas, investigadora de l’Escola de Cultura de Pau
de la UAB i Amira, col·laboradora de CCAR
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona
Xerrada col·loqui per donar a conèixer el context internacional de
conflictes armats i desigualtats de gènere i la situació de les dones
refugiades a nivell internacional i a Barcelona. Col·loqui amb la
participació d’una investigadora de l’Escola de Cultura de Pau i d’una
dona refugiada col·laboradora de CCAR que compartirà l’experiència
del seu desplaçament forçat.

11 - 13.30 h RUTA A PEU. BARCELONA, CIUTAT DE
NEGRERS?

Patrocina: SIGMA
Visionat obert de treballs fotogràfics, comentats per un jurat expert.
Podeu participar presentant el vostre projecte o assistint com a
pùblic. El jurat premiarà tres projectes de la següent manera:

Organitza: Associació Antropologies en col·laboració amb el Centre
Cívic Convent de Sant Agustí
Lloc de trobada: Centre Cívic Pati Llimona
Ruta a peu pel barri antic de la ciutat per visibilitzar i convidar a la reflexió
sobre el mite de la postcolonialitat des d’una mirada antropològica,
intercultural i interseccional.
Es visitaran monuments, espais públics i privats que són l’evidència de
com el pensament colonial, esclavista i racista segueix present a través
de l’imaginari simbòlic.
Cal inscripció prèvia presencial o a través de enfocats.org

1.
2.
3.

Primer projecte amb un objectiu SIGMA sèrie art 24-105mm +
exposició al Pati Llimona
Segon projecte amb objectiu SIGMA sèrie DN 60mm
Tercer projecte, joc de filtres SIGMA

Jurat: Edu Ponces - Ambaixador de SIGMA Photo i membre de
Ruido Photo
Marta Mas - Fotògrafa i ambaixadora de SIGMA Photo
Mireia Plans - Fotògrafa i professora de la Facultat de Belles Arts
de la UB
Consulta les bases a : www.enfocats.org

EXPOSICIONS ENFOCATS 2019
Les exposicions es podran visitar del 9 de maig al 21 de juny
de 2019.

DIMARTS 28 DE MAIG
19 - 21.30 h COM FER UNA CAMPANYA DE
COMUNICACIÓ DE CASA NOSTRA CASA VOSTRA
Organitza: Casa Nostra Casa Vostra
Casa Nostra, Cosa Vostra va liderar el moviment Volem Acollir el 2017
organitzant la manifestació més gran del món a favor de l’acollida de
persones refugiades com a culminació d’una exitosa campanya de
conscienciació.
Com comunicar una causa més enllà de les persones conscienciades?
Com desfer els estigmes d’un col·lectiu? Com trencar un silenci informatiu?
Com implicar a tot un país? Aquestes són algunes de les preguntes que
intentarem resoldre a través de la xerrada amb Ruben Wagensberg.

DIMECRES 29 DE MAIG

18 - 21.30 h VISIONAT DE PORTAFOLIS SIGMA
ENFOCATS 2019

Com a cloenda de la 10a edició del festival Enfocats, el Pati Llimona vol
proposar una xerrada al voltant del paper del fotoperiodisme avui dia
i de la necessitat de posar sobre la taula el debat de descolonitzar la
fotografia; de trencar la manera de fer i de mirar les nostres fotografies.
Un debat que té moltes veus però, de moment, molt poques conclusions.
Convidades:
Anna Surinyach - Fotògrafa i editora gràfica de la revista 5W
Lola López - Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat
de l’Ajuntament de Barcelona
Silvia Omedes - Directora Photographic Social Vision

JUNGLEYE, ROBOTECA & TRANSIT TALES
Severine Sajous

NEA KAVALA

Marc Ibañez, Mateu Targa i Guim Tió

En els terrenys que un dia ocuparen avions militars, avui s’aixeca Nea
Kavala, un camp de refugiats ubicat al nord de Grècia, a tocar de la
frontera amb Macedònia.
Al juny del 2016 prop de 4.000 persones hi malvivien en tendes de roba
que amb prou feines hi cabien al voral de les pistes d’aterratge. La
majoria kurds i àrabs, que després de recórrer uns 2.000Km a la recerca
de refugi, asil polític i oportunitats, havien vist interromput el seu viatge,
degut al tractat de tancament de fronteres que els màxims caps d’estat
europeus acabaven de signar a Brussel·les, el març del mateix any.
Aquest projecte és la fotografia d’un instant, un instant del que va ser, i
és, el moviment migratori més important de la història d’Europa.
Amb la col·laboració de CASA NOSTRA CASA VOSTRA
Sala Montserrat Roig

Mostra dels projectes Jungleye, Roboteca & Transit Tales que
ens permet conèixer la tasca d’aquesta fotògrafa, que utilitza
la fotografia com una eina per a la construcció de un relat
participatiu.
Sala Foyer

DIÁLOGOS MIGRANTES, historias de hombres y
mujeres que cruzan fronteras.
Joan Tomàs / Mescladis

El projecte té com a objectiu recuperar històries oblidades de
migrants de la postguerra espanyola per a donar llum i denunciar
les discriminacions, el racisme, les repressions i les vulneracions
de drets que pateixen els migrants actualment.
Pati del carrer del Correu Vell, 5 (edifici annex al Pati Llimona)

THE LIST - LA LLISTA

Una iniciativa de: United Against Racism and Fascism (UNITED)
A través d’un immens treball periodístic, des de l’any 1993, UNITED
recopila any rere any els casos de persones mortes durant el seu procés
migratori cap a Europa.
Un treball de denúncia i visibilització, que parla per si sol.
Pati d’en Llimona

CON UN PIE EN CADA LADO – EL VIAJE DE SOLY

Còmic: Martín López Lam, Manu Ripoll y Sagar
Fotografies: Nicolas Carvalho Ochoa, Khady Drame, Guido Lanese,
Malamine Soly y Joan Tomás
Edició i muntatge: Khady Drame, Guido Lanese, Jessica Murray y
Malamine Soly

18 - 21 h PROJECCIÓ “COLIS SUSPECT. EL NEGOCIO
DE LAS FRONTERES.” AMB TAULA RODONA
Organitza: CELAB (Colectivo de estudios latinoamericanos de Barcelona)
Col·labora: Arsomnia
Projecció de la pel·lícula “Colis Suspect”, un documental sobre la
temàtica de les fronteres exteriors europees i processos de migració.
Específicament la securització i el negoci de les noves tecnologies
utilitzades per a evitar que aquestes línies geopolítiques es traspassin
des de l’espai no-europeu son temàtiques que es tractaran. Seguirà
una taula rodona amb Marta Hernàndez Huguet, coproductora de
“Colis Suspect”, i Sònia Parella Rubio, profesora del Departamento de
Sociología de la UAB i coordinadora del GEDIME/CER-Migracions.
La temàtica del negoci amb les fronteres i de la migració il·legalitzada
serà l’eix de discussió, obrint la perspectiva a diferents col·lectius de
persones migrades a la ciutat de Barcelona.

SENSE TÍTOL

Col·lectiu Fotomovimiento
Imatges que fan referència al trànsit migratori, l’arribada i l’acollida que
rebren les persones migrants. Fotografies realitzades a les fronteres
europees, Grècia i Barcelona.
Balcons del Pati d’en Llimona

L’exposició “Con un pie en cada lado – El viaje de Soly” compte, a
través de fotografies i comic, l’odissea de Malamine Soly, senegalès
d’origen, que va sortir des de Dakar i travessa terra i mar per a arribar
a Espanya.
L’exposició és fruit del treball de l’associació Dunia Kato, fundada a
Barcelona per Soly Malamine i Khady Drame juntament amb Guido
Lanese, amb la intenció de fomentar projectes de cooperació a Àfrica i
Europa, i sensibilitzar sobre temes migratoris i el dret a emigrar.
Sala Ruïnes

THE BACKWAY: D’ÀFRICA A EUROPA PER LA
PORTA POSTERIOR

Col·lectiu RUIDO Photo

El fenomen de la migració des d’Àfrica Subsahariana cap a
Europa acostuma a tractar-se com una qüestió de moviment.
Només l’any 2017 van arribar a Europa més de 150.000 persones
des de territori africà. Però la migració africana no són xifres,
rutes o morts. Són persones. A The Backway, hem viatjat als
països d’origen, trànsit i destinació de la principal ruta migratòria
del continent africà per a acostar-nos a les persones que
protagonitzen aquest fenomen clau del segle XXI.
Amb la col·laboració de National Geographic Society
Pati del carrer del Correu Vell, 5 (edifici annex al Pati Llimona)
Aquesta exposició romandrà fins el 24 de maig

