
19.30 h. INAUGURACIÓ ENFOCATS 2017
Música a càrrec de Dj Andy Loop.

PRESENTACIÓ DE LES EXPOSICIONS
Les exposicions es podran visitar fins al 27 de maig 2017

GÒTIC DELIGHTS. Un conjunt heterogeni de 14 
mirades sobre el Barri Gòtic
ELISAVA, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona

Prenent el Gòtic com a referència, alumnes del Màster en Fotografia i Disseny 
d’ELISAVA, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona,   
reflexionen sobre la seva història, la seva evolució, els seus habitants i 
els efectes socials, que el turisme i la gentrificació, han tingut sobre ell. El 
projecte és part del currículum acadèmic del Màster en Fotografia i Disseny.
Participants: Guillermo Uno, Yu Wang, Ángel Palomar Vidal, Molly Hao, 
Jumanah Cheng, Ainhoa Iraola, Balsa Radunovic, Elena Rodriguez, Elisy 
Lei, Sandro Arabyan, Mireia Roca, Gabi Diaz, Frieda Guo, Katharina Klapper, 
Dimitriy Levdansky, Lisa Attard, Mauricio Andrés Ramirez, Camilo Villegas, 
Farah Foudeh i Eve Q. 
Coordinació: Toni Amengual
Lloc: Sala Montserrat Roig

APROPANT-NOS AL MÓN DE LA IMATGE
Escola Àngel Baixeras

Aquesta exposició és el resultat de dos projectes: “Mercat de Santa Caterina” 
i “Gòtic”, que van realitzar els nens i nenes de P4, P5, 1r i 2n de l’escola al 
llarg de l’anys 2015 i 2016. En aquestes peces audiovisuals es retraten a 
botiguers, botigueres i diversos oficis del barri, amb l’objectiu d’apropar als 
alumnes a diferents realitats, tot a través del llenguatge de la imatge. Les 
projeccions estaran acompanyades d’una exposició fotogràfica del making 
off, de tota la feina feta! 
A càrrec dels i les alumnes de l’ Escola Àngel Baixeras.
Projecte: Petit Cinema en curs (A Bao A Qu)
Lloc: Sala Ruïnes

DIJOUS, 4 DE MAIG

CENTRE CIVÍC PATI LLIMONA
Regomir 3, 08002 Barcelona
Tel. 93 256 61 00
ccpatillimona@patillimona.net Mes info: enfocats.org

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

HORARIS
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Del 4 al 27 de maig 
-                                                                                  

MEMÒRIA EFÍMERA
Escola Superior d’art i disseny la Llotja

L’exposició parla d’un edifici singular que s’aixeca monumentalment pels 
estrets carrers de Ciutat Vella i dels seus últims inquilins: els artistes, 
professors i estudiants de l’Escola Llotja residents a l’edifici durant 70 anys. 
La mostra de fotografies vol fer visible el que era i el que és. Vol recuperar 
la memòria per dignificar el que va ser la Llotja durant tants anys i, perquè el 
seu destí estigui a l’altura del seu llegat.
Fotógrafs: Òscar Alvarado, Antoni Micó, Àngel Martínez
Responsables: Antoni Micó, Oscar Alvarado
Coordinació: Antoni Micó
Lloc: Sala Foyer

NOVES TECNOLOGIES, NOVES SOCIETATS? 
Projectes finals de l’alumnat de l’Escola DateCuenta 

La tecnologia envaeix tots els aspectes de la nostra societat i la desborda. 
Encara no hem digerit els nous avanços, que ja apareixen uns altres que 
replantegen la nostra forma de viure i relacionar-nos. L’alumnat de fotografia 
i tractament de la imatge de DateCuenta ens proposa un repte: reflexionar 
sobre aquesta nova societat tecnològica. La tecnologia millora o empitjora la 
nostra qualitat de vida? Quan ens apropen o ens allunyen de la realitat o de 
la lluita social?
Més informació en www.datecuenta.org/escuela
Lloc: Pati d’en Llimona

FOTO RELATS
Exposició del Casal infantil Pati Llimona

Els nois i noies del casal infantil i Franja Gòtic Pati 
Llimona han creat relats fotogràfics a partir de la 
seva mirada encuriosida i atrevida.
Coordinació: Adriana Olsina i Casal Infantil del 
Pati Llimona
Lloc: Vestíbul del centre cívic

RELATS DEL GÒTIC, 
intervenció fotogràfica al carrer
La Comunitat del Retrat 

Treball realitzat amb usuaris i usuàries del Casal de Gent Gran del Pati 
Llimona, amb l’objectiu de visibilitzar el que a dia d’avui pensen i, a 
més volem compartir, aquestes veïnes i veïns més antics del barri. Les 
fotografies i els relats exposats són creats pels propis participants. Es 
presenta com una doble exposició, la trobareu a diferents carrers del 
barri i projectada a la Porta de Mar (Regomir, 7).
Coordinació: La Comunitat del Retrat del Pati Llimona

EL BATEC D’UN BARRI, el Gòtic entre la vida i la vida
Fotografies Sergi Bernal. Fotògraf convidat de l’Enfocats 2017

La temàtica de l’ENFOCATS 2017 està centrada en la vida del barri, així 
que el centre cívic no podia prescindir de la presència d’en Sergi Bernal, 
fotògraf i estimat veí del barri.
Lloc: Altell vestíbul del centre cívic

PRIMERA PUBLICACIÓ DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC 
DEL BARRI GÓTIC.

Presentació de la primera publicació de l’arxiu del barri, que farà un any 
de la creació. En aquesta primera edició es fa un reconeixement a les 
persones que han col·laborat durant aquest primer any de l’arxiu.
Coordinació: L’Arxiu Fotogràfic del Barri Gótic

DILLUNS 8 DE MAIG 

17 h. GENT GENIAL. Plató al carrer

Vine i deixa’t retratar per un grup de fotògrafs que utilitza l’art de la 
fotografia com a eina d’expressió i inclusió social! L’equip de fotògrafs de 
Més Gent Genial ens visita amb un estudi mòbil que instal·laran al pati del 
nostre centre. Durant dues hores tindrem a tot l’equip amb les càmeres a 
punt per fotografiar a tots aquells que vulgueu tenir un retrat genuí. 
Més Gent Genial, és un projecte que utilitza la fotografia com a eina de 
vincle entre persones diagnosticades en salut mental i els veïns i veïnes 
del barri. 
A càrrec de: Mireia Plans i Alice Monteil
Organitza: Photographic Social Vision
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19.30 h. Documental: ADENTRO, Un año en la 
cárcel de Jóvenes de Catalunya

A la presó de Joves de Catalunya viuen al voltant de 300 nois d’entre 18 
i 23 anys. Cinc d’ells van agafar una càmera durant un any per narrar 
com és la vida entre els murs d’una presó. “ADENTRO” és un viatge a 
l’interior d’una presó explicat des de la proximitat que només un intern 
pot tenir. Una mirada radicalment honesta que trenca amb els prejudicis 
que tenim sobre les presons i aquells que habiten en elles.

Un documental realitzat per Soufian, Samuel, Jordi, Abdel i Kamal.
Director: Pau Coll Sánchez. Càmera: Soufian, Samuel, Jordi, Abdel 
i Kamal
Producció: RUIDO Photo
Presentació i debat final a càrrec de RUIDO Photo

19.20 h. Presentació fons fotogràfic Francesc 
Boix

Francesc Boix, fotògraf català. Va passar a la història com el fotògraf de 
Mauthausen. Membres de Fotoconnexió faran la presentació del fons 
fotogràfic Francesc Boix. Una història fascinant, plena de detalls, que 
ens permetrà conèixer la història d’aquest personatge, i de la seva obra. 
A càrrec de: Ramon Barnadas, químic, fotògraf, historiador de la 
fotografia i Ricard Marco, fotògraf, historiador de la fotografia i president 
de Fotoconnexió    
Organitza: Fotoconnexió

DIMECRES 10 DE MAIG DIVENDRES 19 DE MAIG

DIJOUS 11 DE MAIG

CÀPSULES FORMATIVES

FESTIVAL ENFOCATS 2017. Fotografia al Gòtic

Fo
to

gr
afi

a:
 R

U
ID

O
Ph

ot
o

19 h. Presentació del Festival Revela-T 2017

Presentació de les exposicions i tallers que es durant a terme durant la 
cinquena edició del festival Revela-T a Vilassar de Dalt. A la presentació es 
mostraran en primícia algunes fotografies de les exposicions d’aquest any.
A càrrec de: Martí Blesa
Organitza: Festival Revela-T

DIVENDRES 12 DE MAIG

19 h. Cinefòrum: La Maleta mexicana (Trisha Ziff)

La Maleta mexicana és un documental de l’any 2011 dirigit per Trisha Ziff que 
relata la història d’un portfoli amb 4.500 negatius extraviats que corresponen a 
fotografies preses per Gerda Taro, Robert Capa i David Seymour durant la guerra 
civil espanyola en un període que va juliol de 1936 a la primavera de 1939.
A càrrec de:Tot-Història Associació Cultural 
Col·laboració: Xavier de la Cruz, fotògraf

20 h. Festa de fi de curs de l’Escola DateCuenta

Presentació de l’exposició fotogràfica ¿Nuevas tecnologías, nuevas 
sociedades? i projecció de treballs documentals. Amb sessió de la DJ Oniria 
Sister i barra de bar.
Organitza: Escola DateCuenta
Lloc: Pati d’en Llimona

19 h. Presentació Directori Clifford

Clifford, és un directori de les persones que van exercir l’ofici o la professió 
de fotògraf en els territoris de l’Estat espanyol entre els anys 1839 i 1900. 
Fotoconnexió ens parlarà del directori Clifford, i la necessitat de tenir un panorama 
clar de la localització i del moviment dels fotògrafs al llarg del segle XIX .
A càrrec de: Jep Martí, arxiver, historiador de la fotografia.
María de los Santos García Felguera, professora d’Història de la fotografia 
de la UPF.
Organitza: Fotoconnexió

DIJOUS 18 DE MAIG 

De 18.30 a 21.30 h. Visionat obert de portfolis

Jurat: Toni Amengual (fotògraf, activista visual i docent), Mireia Plans 
(Àrea d’Educació de Photographic Social Vision), Carles Costa (Professor i 
Responsable del Departament d’activitats culturals de l’ IEFC).
Moderador: Quim Perelló
Visionat de treballs fotogràfics comentats per un jurat expert. Podeu presentar 
el vostre projecte o venir com a públic. Entre tots els projectes visionats se’n 
seleccionarà un per entrar a la programació d’exposicions del centre cívic 
Pati Llimona.
Per a presentar un projecte cal fer la inscripció abans del 15 de maig.
Consulta les bases a: enfocats.org

Dimecres 24 de maig de 19 a 21 h
Workshop Street Photography: Edició 
En la sessió d’edició visualitzarem i comentarem en conjunt el treball 
dels participants de la sessió pràctica. Es posaran en comú les millors 
fotografies de cada participant donant prioritat a qüestions narratives 
i acompanyant-les amb la visualització del portfoli d’altres autors. La 
sessió és oberta al públic.
A càrrec de: Ivan Sanczewski

Totes les activitats són gratuïtes i cal inscripció prèvia.
Més informació a enfocats.org

Dissabte 6 de maig d’11 a 13 h.
Fotografia en família: Llauna fotogràfica (a partir dels 7 anys) 
T’animes a construir una càmera de fotos amb una llauna? 
Aprèn en família els principis de la fotografia i laboratori en blanc i negre 
d’una manera senzilla i divertida. Aquest taller és per a un infant acompanyat 
d’una persona adulta.
Prof.: Francisco Gómez del Taller Milans

Divendres 12 de maig i de 17.15 a 19.15 h.
Fotografia en família: Monstres i princeses de llum 
(a partir dels 4 anys)
Taller familiar on crearem monstres i princeses en la llum vermella del 
laboratori de blanc i negre. Aprendrem a crear formes amb objectes i amb 
llum. Aquest taller és per a un infant acompanyat d’una persona adulta.
Prof.: Francisco Gómez del Taller Milans
Places limitades. inscripció gratuïta a partir del 20 d’abril.

Dissabtes 13 i 20 de maig de 10.30 a 13.30 h
El ritme del Barri Gòtic  
Taller de narració visual - La clau de l’èxit està en l’edició
Al taller es planteja la idea del Ritme del Barri Gòtic com a tema en comú 
per als fotògrafs que s’animin a participar. Cadascun dels assistents 
haurà d’aportar 20 imatges, sense que aquestes hagin de pertànyer a 
cap sèrie, podent ser d’arxiu, trobades o polaroid i fins i tot es poden 
aportar dibuixos i il·lustracions. De forma col·lectiva es donarà forma a 
un projecte comú, on cadascú exercirà el paper d’editors sota la batuta 
del professor. A banda, animarà la crítica sobre l’edició, obrirà debat 
sobre el llenguatge i narrativa fotogràfica. Amb inscripció prèvia.
Prof.: David Salcedo de Territorios Libres.

Dimarts 16 de maig de 17.30 a 21.30 h.
Taller “Fotos en conserva”
“Fotos en conserva” té per objectiu oferir unes primeres pautes per a la 
identificació i conservació de documents fotogràfics que es guarden en 
arxius familiars. Es pretén promoure la implicació dels participants dels 
tallers en la conservació de les seves fotografies, tot aprenent nocions 
bàsiques d’alguns dels procediments fotogràfics més comuns, així com 
d’alguns dels formats i càmeres més significatius. El taller està pensat per 
a aquelles persones que conservin fotografies en el seu àmbit domèstic o 
que tinguin interès en la fotografia. Places limitades. Amb inscripció prèvia. 
A càrrec de: Núria F. Rius i Pep Parer
Organitza: Fotoconnexió

Dissabte 20 de maig de 10.30 a 13.30 h
Workshop Street Photography: Sessió pràctica
En una breu introducció establirem un marc d’actuació per tal que cada 
participant esculli un tema per la sessió pràctica. Durant la mateixa, el 
professor acompanyarà per torns a grups de 3 persones, per ajudar-los 
en situacions pràctiques. Els participants han de tenir els coneixements 
tècnics bàsics consolidats, per què no és un workshop d’iniciació. Places 
limitades. Amb inscripció prèvia.
Professor: Ivan Sanczewski

20 h. Slideluck Barcelona Xi

Celebració de la onzena edició a la ciutat d’aquesta trobada en què podrem 
gaudir de les projeccions dels treballs fotogràfics seleccionats, i compartir 
una estona al voltant del menjar que durem entre tots i totes.
Més informació i inscripcions: http://barcelonaphotobloggers.org
Organitza: Slideluck Barcelona /Col·lectiu Barcelona Photobloggers
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18.30 h a 21.30 h. Projecció Street Photography: 
Everybody Street 
La Street Photography ha experimentat un auge en els darrers anys, en 
gran mesura gràcies a la seva accessibilitat. A través del visionat íntegre del 
film documental “Everybody Street” farem una aproximació al gènere de la 
Street Photography i analitzarem alguns punts on arriba actualment. Places 
limitades. Amb inscripció prèvia.
Professor: Ivan Sanczewski

DIMECRES 17 DE MAIG


