
DISSABTE 7 DE MAIG

Plató al carrer: 
Retrats de les mascotes del barri                        11 h. 

Si teniu un gos, una gata, un canari... o un peix, podeu passar a fer-vos un retrat 
amb la vostra mascota. 

Coordina: Mingo Venero, Col·lectiu Territorios Libres
Fotografies a càrrec de la Comunitat del Retrat. Forma part de la comunitat 
reservant la teva plaça a la recepcepció del centre. 
Lloc: Plaça Regomir

Gimcana gràfica al Gòtic - Activitat familiar     11.30 h. 

Cercant pistes de botiga en botiga us proposem fer el recorregut de l’ENFOCADETS 
AL GÒTIC i visitar l’exposició fotogràfica “I tu, quina cara faries?” d’una manera 
lúdica i familiar. Activitat recomanada per a nens i nenes a partir de 4 anys. Els 
menors d’edat han d’estar acompanyats en tot moment per un adult.

Activitat oberta.
Inscripció: Centre Cívic Pati Llimona
Lloc de trobada: el pati del centre cívic.

Inauguració de l’Enfocats 2016                       13.30 h. 

Presentacions de:

∞ EXPOSICIONS DE L’ENFOCATS 2016

∞ PROJECCIÓ DE L’ARXIU FOTOGRÀFIC DEL BARRI GÒTIC

∞ MOSTRA DELS TREBALLS REALITZATS A L’ESPAI OBERT 
D’INVESTIGACIÓ DE TÈCNIQUES QUÍMIQUES. A càrrec dels alumnes del 
Pati Llimona. Coordinació Francisco Gómez. 

∞ PROJECTE PASAPORTE TERRITORIOS LIBRES. A càrrec de Pablo Pérez 
del Col·lectiu Territorios Libres.

EXPOSICIONS                                                    Fins al 4 de juny

El efecto instantáneo
@Crónica21 en Instagram. Exposició col·lectiva

Crónica21 és un arxiu multidisciplinari on-line que documenta la crisi econòmica, 
social i política a Espanya; creat per ajudar-nos a entendre el present i enfocar el 
nostre futur. Des d’aquesta plataforma es reflexiona sobre la crisi global iniciada 
el 2008, anomenada «crisi dels països desenvolupats», i les conseqüències que  
han colpejat especialment a països com el nostre. Molts autors treballen sobre la 
situació actual, però els seus treballs no reben la suficient difusió i, sovint passen 
desapercebuts. Crónica21 uneix aquestes iniciatives perquè guanyin visibilitat.

Crónica21 té un compte a Instagram i cada 15 dies, des de 2014, té un convidat 
nou que la gestiona donant una interpretació instantània del que passa al seu 
voltant. El llenguatge d’Instagram, que utilitza una combinació d’imatge, text i 
#hashtags crea un registre dinàmic sobre el panorama actual d’Espanya i ens 
ajuda a plantejar una pregunta molt estesa: “Cap a on anem ara?”.

Participen: Almudena Torres, Àngel García, Carole Al Farah, Celeste Arroquy, 
Diego López Calvín, Endika Portillo, Francis Jiménez, Gianfranco Tripodo, Irene 
Laxmi, Flor Vacherand, José Colón, Nacho Álvarez, Laura Martínez Lombardia, 
Lourdes de Vicente, Mara Catalán, Marta Moreiras, Pedro Natalio, Pelu Vidal, 
Pepe Ortega, Peppino Molina, Rafael Arocha, Raquel Cortés, Sergi Escribano, 
Toni Amengual i William Sands.
Comissariada per Jessica Murray i Rafael Arocha. 
Iniciativa de l’Associació AL-liquindoi
Aquesta exposició forma part de la programació del Festival DOCField>16
Fotografia Documental Barcelona
Sala Ruïnes

RE-FUGI retrat de l’exili urbà

Projecte guanyador de la Beca Fotogràfica 2015 del Pati Llimona

La crisi econòmica a Espanya ha afectat a nombroses famílies que després 
de viure amb grans dificultats durant molt de temps han decidit replantejar-
se el seu model de vida.

Els alts preus de l’habitatge a la ciutat, l’atur, i la manca de poder de decisió sobre 
el propi futur, són factors que fan de les ciutats, i del seu model de societat, un 
lloc cada vegada menys atractiu. Però, és possible fugir d’aquest model?

L’exposició es vol focalitzar en les persones que, per un motiu o altre, han 
hagut d’abandonar la ciutat per buscar sortida a les seves dificultats. Com 
viuen aquestes persones aquesta decisió? Quines són finalment les raons 
que els empenyen a desplaçar-se? Existeix el dret a l’autosuficiència?

Projecte de Carla Moral i Sarai Rua del Col·lectiu GroundPress 
Sala Foyer

Enfocadets al Gòtic: i tu, quina cara faries? 

Instal·lació Fotogràfica a càrrec dels nens i nenes del Casal Infantil del Pati 
Llimona.

Al pati del centre i botigues del barri:
- Alimentació Canals. Pl. Sant Just, 4. 

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h,   
 dissabtes de 10 a 14 h. 

- 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.

- Forn de pa artesà. C. Regomir, 12
De dilluns a dissabte de 7 a 15 h.

- Maria Alimentació. C. Regomir, 37
De dilluns a dissabte de 10 a 22 h.

- Papabubble, caramels artesans. C. Ample, 28. 
De dilluns a dissabte de 10 a 20 h.

Participen: Mohamed Ali Allam, Amiel Pereira, Berta Herreros, Catalina 
Brinzoi, Cristina Merino, Galliano Pastorino, Leela Filali-Alaoui, Mariam Lazizi, 
Martina Pérez, Rubén Perdigones, Shazhor Rehman, Vito Sanz, Erika Galeto, 
Esther Armel, Ayoub El Kadi, Ennia Fillola, Irene Pérez, Jeremy Rijo, Justin 
Dichoso, Lily Lung, Lloyd Eugene, Michael Longasa, Natalia Gener, Paulina 

Dichoso, Rosa Atkins i Zyveel Elegado. 

Els murs d’Europa

Entre el setembre de 2015 i el març de 2016 cinc fotògrafs de Fotomovimiento 
han acompanyat a les persones refugiades i migrades en el seu periple europeu. 
Les condicions inhumanes han estat presents en tot el seu camí, des de l’arribada 
a l’illa de Lesbos (Grècia), passant per Croàcia, Sèrbia, Macedònia i fins a 
Hongria. Més d’un milió de persones han creuat la Mar Mediterrània i més de 
quatre mil han mort ofegades. Europa convertida en un monstre impassible i els 
seus ciutadans, convertits en mers espectadors.  

Fotografies d’Antonio Litov, Mònica Parra, Rober Astorgano, Bru Aguiló i Manu 
Gómez.
Organitza: Col·lectiu Fotomovimiento
Aquesta exposició forma part de la programació del Festival DOCField>16
Fotografia Documental Barcelona
Sala Montserrat Roig

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

FESTIVAL ENFOCATS 2016. Fotografia al Gòtic
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Centre Cívic Pati Llimona
            

FESTIVAL
ENFOCATS 2016
             

Del 7 de maig al 4 de juny
-                                                                                  
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DIMECRES 11 DE MAIG

Cineforúm: 
Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966) 111’              19 h. 

Amb: David Hemmings, Vanessa Redgrave i Sarah Miles.

Pel·lícula basada en un relat de Julio Cortázar, què a Espanya es va traduir 
per Deseo de una mañana de verano . Thomas, un reconegut fotògraf de 
moda de Londres, passeja per un parc fent fotografies de l’ambient. Mentre 
les està revelant, descobreix que ha retratat alguna cosa més què paisatge, 
li sembla que ha estat testimoni d’un assassinat.

En acabar, tertúlia sobre aquesta pel·lícula on la fotografia és una de les 
protagonistes.

Organitza: Tot Història Associació Cultural

Taula rodona: 
Els murs d’Europa                                       19.30 h.
 
La crisi dels refugiats de la guerra de Síria ha fet despertar consciències 
al vell continent. No és el primer cop, ni serà el darrer, que ens plantegem 
l’acollida de persones que volen una vida millor… i molts moments, els 
papers s’inverteixen.

En aquesta taula debatrem sobre la situació de les persones que fugen dels 
seus països i del que passa quan arriben a Europa.

Amb la participació de membres de FOTOMOVIMIENTO i altres col·lectius.

Fotografia / Música / Videoprojecció
Trencant imaginaris colonials                         21 h. 

Us convidem a una travessia visual i sonora a través d’una selecció de 
músiques contemporànies i d’imatges de fotògrafs que han participat en 
l’última edició del festival Lagos Photo, comissariat per la fotògrafa Cristina 
de Middel, i que han abordat temes com la identitat, els cànons de bellesa 
heretats del colonialisme, l’apropiació cultural o la vida a la ciutat africana.

Organitzat per la  Xarxa de Centres Cívics de Barcelona en col·laboració amb 
Radio Africa Magazine, en el marc de l’exposició al CCCB. «Making Africa. 
Un continent de disseny contemporani». wwww.barcelona.cat/centrescivics

Lloc: Pati de Correu Vell, (accés c/ Correu Vell, 5)

Classe oberta de Cianotípia                                 19 h. 

La Cianotípia és un antic procediment fotogràfic monocrom. Vine a conèixer i 
provar aquesta romàntica tècnica de la mà dels alumnes de l’Espai d’investigació 
de Tècniques Químiques. Reserva la teva plaça a la recepció del centre. Places 
limitades.

Coordina Francisco Gómez. 

Xerrada Enmedio: 
Interferències en el discurs dominant                     19 h. 

En aquesta conferència coneixerem algunes intervencions artístiques realitzades 
pel Col·lectiu Enmedio. Un grup de professionals de la imatge: dissenyadors, 
fotògrafes, cineastes i artistes, que, insatisfets per la falta de connexions entre 
la cultura i l’acció política, van decidir abandonar el terreny habitual del seu 
treball per situar-se Enmedio, en cap lloc determinat i a tots alhora. Des d’aquí 
exploren la potència transformadora de les imatges i els relats. Ho fan mitjançant 
espectaculars intervencions, usant tot allò que tenen a la seva disposició: 
fotografia, mitjans de comunicació, disseny… així és com creen interferències en 
el relat dominant; interrupcions en l’explicació oficial del món. 

A càrrec d’Oriana Eliçabe de Col·lectiu Enmedio.

Slideluck Barcelona X                                           21 h. 

Celebració especial de la desena 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
Organitzen: Slideluck Barcelona /Col·lectiu Barcelona Photobloggers

Passejada històrica fotogràfica pel Barri Gòtic   11 h. 

Farem una ruta pel barri Gòtic, a la recerca del passat i a la captura de la millor 
fotografia. Ens perdrem pels carrerons per descobrir places, palaus, fonts, patis, 
temples, muralles, portes que no van enlloc i altres que duen al cel. Cercarem 
rostres de pedra, de monjos, esclaus, santes, bèsties, senyors en barret, 
salvatges, angelets, músics medievals, cavallers, imatges de dones i homes que 
ens miren des de fa segles i sovint passem i no les veiem. Si vens, segur, segur 
que faràs una fotografia per la història. 

Reserva la teva plaça a la recepció del centre o a tothistoria.cat
Preu: 6 € (durada aprox. 2 h.)
Organitza: Tot Història Associació Cultural
Lloc de trobada: Pati Llimona.

Taller fotogràfic i lúdic per recrear la nostra Europa en imatges.
Estimada Europa 

“Estimada Europa” és un taller creatiu i de reflexió destinat a tot tipus de persones 
que vulguin explorar fotogràficament i en grup els conceptes d’identitat, valors i 
reptes futurs del nostre vell continent. 

Dia: dissabte 14 de maig
Horari: de 10.15 a 14.15 h. (durada 4 h.)
Preu: 6 € 
Organitza: Àrea d’Educació de Photographic Social Vision, dins del Festival 
DOCfield>16 
Informació i inscripcions: docfieldbarcelona.org/actividades/

Taller d’intervenció del Pasaporte Territorios Libres: 
Els no habitants del Barri Gòtic

El Pasaporte Territorios Libres no és un llibre més, és un espai obert on la persona 
que el posseeix llança a les seves pàgines una sèrie d’imatges i aprenentatges 
que ha après càmera en mà. En aquesta ocasió els passaports s’intervindran a 
partir d’una descoberta diferent del Barri Gòtic i els seus “no hábitants”, aquelles 
persones que hi passen i no es queden.

Dies: dissabtes 14 i 21 i dimecres 18 de maig (durada 6 h.)
Horaris: dissabtes d’11 a 13 h. i dimecres de 19 a 21 h.
Preu: gratuït i suplement de 20 € per la compra del passaport 
A càrrec del Col·lectiu Territorios Libres. www.territorioslibres.com
Inscripció prèvia a la recepció del centre. Places limitades.

Conferència: 
Qui decideix l’instant decisiu?                      19 h.

Qui decideix l’instant decisiu? Meditar-hi suposa fer-ho sobre l’acte fotogràfic 
essencial: captar una imatge en un lloc i un moment determinats. Va néixer 
de la frustració primigènia per no poder fixar les imatges d’una càmera 
obscura. Però no va ser formulat fins al primer terç del segle XX, poc abans 
de l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. Precisament, durant aquest conflicte 
va ser quan els fotògrafs i els observadors van desenvolupar ràpidament les 
seves competències gràfiques, tècniques i retòriques. 

Ara, quan es fan els 80 anys de l’inici de la Guerra que el va propulsar fins 
al fons de les retines modernes, és un bon moment (un altre instant decisiu, 
potser) per analitzar com la seva retòrica modula el discurs visual en l’actualitat. 

En aquesta conferència tractarem tot el que involucra aquest concepte, des 
dels instants previs a la captura d’una imatge, fins al moment de la seva 
lectura per part de l’observador.

A càrrec de Ricard Martínez. Arqueologia del punto de vista.

DIJOUS 12 DE MAIG

DISSABTE 14 DE MAIG

Dibuixem amb llum                                          17.30 h. 

Activitat de fotografia per a famílies, aquesta vegada amb la tècnica de pintar amb 
llum. Una manera divertida i molt creativa de gaudir de la fotografia en família.

Organitza: Casal Infantil Pati Llimona 

DIVENDRES 13 DE MAIG

TALLERS

DIMECRES 18 DE MAIG

Xerrada: 
La Barcelona fotografiada                                 19 h. 

Us proposem un recorregut visual pel patrimoni fotogràfic de la ciutat, a 
partir dels fons i les exposicions de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, un 
dels centres de fotografia històrica més importants de Catalunya, creat per 
l’Ajuntament de Barcelona  l’any 1931. Es tracta de més de 175 anys de 
fotografia a Barcelona, des del primer daguerreotip fins a la fotografia digital 
dels nostres dies.  

Abordarem també el paper actual de la imatge digital, en un entorn de 
xarxes socials i Internet, que també han de formar part d’aquest patrimoni 
fotogràfic i que suposa uns nous reptes de conservació i difusió per als 
arxius.

A càrrec de Jordi Serchs. Cap de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Visionat de portfolis                    De 18.30 a 21.30 h. 

Jurat: Juan de Dios Pérez (Fotògraf, historiador d’art i promotor cultural), 
Núria López Torres (fotógrafa documentalista), Mireia Plans (Àrea d’Educació 
de Photographic Social Vision).

Moderador: Felipe Garibello

Visionat de treballs personals comentats per un jurat expert en fotografia. 
Podeu presentar 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 inscripció abans del 14 de maig.
Més informació a: enfocats.org

DIVENDRES 20 DE MAIG

FESTIVAL ENFOCATS 2016. Fotografia al Gòtic

Visita guiada 
Els murs d’Europa                                                19 h. 

Visita l’exposició de la mà dels seus autors. Serà una bona oportunitat per 
intercanviar les teves inquietuts i les seves experiències. 

Reserva la teva plaça a la recepció del centre.
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