
DivenDres 6 De març 

InauguracIó Enfocats 2015 19.30 h

Presentació Beca fotogràfica. El centre cívic Pati Llimona presenta la 
seva primera convocatòria per atorgar una beca a col·lectius, promovent així, la 
realització de projectes fotogràfics. consulteu les bases al nostre web.

eXPosicions aL Pati LLimona

Les exposicions es podran visitar fins al 4 d’abril

enfocats aL gÒtic 
cIrcuIt d’ExPosIcIons PEr LEs botIguEs dEL barrI

aquesta vegada seran els alumnes de l’IEfc els que exposaran a l’Enfocats al 
gòtic. consulteu recorregut i la informació dels fotògrafs al nostre web.

organitza: centre cívic Pati Llimona
col·labora: IEfc (Institut d’Estudis fotogràfics de catalunya)

La gUsPira

El 10 de maig de 1997 un grup de veïns del barri de sants va decidir okupar un 
immoble propietat de transports Metropolitants de barcelona (tMb). L’okupació 
va ser una mesura reivindicativa en resposta a la manca d’espais autogestionats 
al barri. aquell dia naixia El centre social autogestionat can Vies. El 26 de maig 
de 2014 l’ajuntament de barcelona va decidir desallotjar i enderrocar l’edifici. 
aquesta és la història d’aquells sis dies incansables de lluita, solidaritat, i violèn-
cia desmesurada. Però també és la història de david contra goliat. És la història 
d’una petita gran victòria. 

fotografies: Jordi borràs
sala: Montserrat roig

taf! La fotografia com acció Directa

El taf! (taller d’acció fotogràfica) d’Enmedio és un taller de fotografia aplicada a 
la intervenció urbana i l’activisme social coordinat per oriana Eliçabe, fotògrafa i 
membre d’Enmedio des de la seva creació l’any 2007. totes les seves sessions, 
per on han passat més de 200 persones, conclouen amb una acció fotogràfica 
col·lectiva basada en els conflictes socials que afecten als assistents al taller. 
L’objectiu principal del taf és intervenir en el relat dominant mitjançant imatges 
capaces de “empoderar” tant al que les crea com al que les mira i així fomentar 
una visió crítica respecte als usos contemporanis de la fotografia i la seva relació 
amb la realitat social. apropa’t al taf!, veuràs del que és capaç una fotografia.

Projecte: taf! / Enmedio
sala: ruïnes

viDes rere eL taULeLL 
coMErÇ tradIcIonaL I IdEntItat cIutadana

aquest és un projecte que recorre algunes de les botigues més significatives de la 
ciutat, moltes d‘elles es troben actualment en perill d’extinció. aquest recorre-
gut els autors es plantegen diverses preguntes: -no deu ser que certes formes 
de vida s’estan perdent? -de què en depèn la supervivència? -Què signifiquen 
aquestes botigues per als seus propietaris? -Què pot representar per a la ciutat 
que desapareguin? Ens interessa perdre aquest tret d’identitat ciutadana en 
benefici de la globalització i el turisme massificat?

Projecte: Mònica Villanueva i david torreblanca
sala: foyer

activitats aL Pati LLimona

DissaBte 7 De març 

PLató aL carrEr de 10.30 a 13.30 h

gaudeix de fer fotos d’estudi a l’aire lliure! t’oferim una sessió de fotos 
exclusiva. s’organitzaran torns de treball de 2 persones cada 30 minuts 
per aprofitar al màxim el temps de treball amb els models. tria el teu torn! 
Inscriu-te a la recepció del centre cívic.

a càrrec de: felipe garibello 
inscripcions: fins al 6 de març (places limitades). 
activitat gratuïta

PassEJada hIstòrIca-fotogràfIca EL  
barrI gòtIc I La LLEgEnda dE santa EuLàLIa 11 h

farem un recorregut per ciutat Vella on descobrirem la història i diferents 
racons relacionats amb la llegenda de santa Eulàlia. Espais plens d’història i 
llegenda des d’on traurem les millors fotografies.

organitza: tot-història associació cultural
Punt de trobada: centre cívic Pati Llimona
inscripcions: a la recepció del centre cívic 
Preu: 8 € (places limitades)

DijoUs 12 De març 

PrEsEntacIó:  
PasaPortE tErrItorIos LIbrEs. 2ª EdIcIó 19.30 h

“territorios Libres” és una declaració d’intencions i un quadern de bitàcola 
per acompanyar a tot aquell que vulgui endinsar-se en la fotografia. És un 
instrument per a la reflexió i el diàleg a través d’una experiència col·lectiva. 
Els seus autors et conviden al fet que intervinguis en ell, amb dibuixos, amb 
imatges o escrivint a les seves pàgines. tot un procés que podràs compartir 
en un blog, juntament amb altres fotògrafs i arribar més enllà d’on acaben 
els mapes.

organitza i presenta: centre cívic can basté

sLIdELuck barcELona Ix 20.15 h

novena 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: barcelonaphotobloggers.org
organitza: slideluck barcelona /col·lectiu barcelona Photobloggers

DivenDres 13 De març 

rEVELa’t En faMíLIa! 17.30 h

taller fotogràfic en família, podreu conèixer ben a prop com funciona una 
càmera de fusta de gran format i el laboratori fotogràfic. activitat recomana-
da a partir de 5 anys. tots els menors han de venir acompanyats d’un adult 
responsable.

activitat oberta i gratuïta. Places limitades.
organitza: casal Infantil Pati LlimonaMes info: enfocats.net

centre cívic Pati LLimona 

Regomir 3, 08002 Barcelona
Tel. 93 256 61 00
bcn.cat/ccpatillimona
facebook.com/FotoPatiLlimona

ADREÇA

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

HORARIS

continua a l’interior
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Centre Cívic Pati Llimona

Del 6 març al 4 d’abril
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com fer Una eXPosició  
D’Un Projecte fotogràfic o artístic?

aquest taller t’oferirà una visió completa, global i professional del llenguatge exposi-
tiu: com presentar el treball, la relació amb un comissari i els seus criteris, adaptació 
a l’espai, muntatges, finalitzant en la comunicació de l’esdeveniment.

Durada: 12 h en 4 sessions
Data: dEL 2 a L’11 dE MarÇ
Dia i hora: dilluns i dimecres, de 18.30 a 21.30 h. 
Professor: Inés casals
Preu: 49,22 €

coL·LoDió HUmit

El col·lodió humit és una tècnica fotogràfica del segle xIx rescatada 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.

Durada: 10.5 h en 3 sessions
Data: dEL 7 aL 21 dE MarÇ
Dia i hora: dissabtes, de 10.15 a 13.45 h. 
Professor: francisco gómez
Preu: 56,53 € (suplement de 5 €)

Lomografia en BLanc i negre

una introducció al món de la lomografia. aprendràs sobre laboratori químic, 
pel·lícules, reveladors, i descobrirem les dianes i els seus millors trucs! taller en col-
laboració amb Lomography spain.

Durada: 8 h en 4 sessions
Data: dEL 7 aL 28 dE MarÇ
Dia i hora: dissabtes, de 16.30 a 18.30 h. 
Professor: francisco gómez
Preu: 43,07 € (suplement de 5 €)

iL·LUminació D’estUDi

aquest curs és una iniciació a la fotografia d’estudi. Es donaran les bases teòriques 
i pràctiques pel coneixement i control de la il·luminació com a eina fonamental en el 
contingut de la imatge.

Durada: 6 h en 2 sessions
Data: dEL 10 aL 17 dE MarÇ
Dia i hora: dimarts, de 18.30 a 21.30 h. 
Professor: Jovan horvath
Preu: 32,30 €

Promoció sUPort a La creació fotogràfica

compra els teus usos de plató del 6 al 31 de març i tindràs un 25% de descompte. 

autoservei: 1 ús 38,43 €
abonament: 5 usos 86,21 €

activitats fora DeL centre

EscoLa dE Pastors

Escola de Pastors planteja una aproximació documental en profunditat cap al 
fenomen de la nova Pagesia actual, a partir de l’experiència de l’Escola de Pastors 
de catalunya. L’objectiu d’aquest treball fotogràfic és, sobretot, trencar amb els 
clixés visuals establerts i oferir una aproximació nova i en clau positiva a tota aquesta 
regeneració del món rural.

fotografies de: Joan alvado
Data: del 5 de febrer al 28 de març
coproducció: Espai fotogràfic can basté, Escola de Pagesia i activitat Pastoral de 
catalunya, Parc natural de l’alt Pirineu i generalitat de catalunya, Medi natural.
Lloc: centre cívic can bastè

activitats aL Pati LLimona

VIsIonat dE PortfoLIs  18.30 h

jurat: Juan de dios Pérez (fotògraf i historiador d’art), Laura covarsí (fotò-
grafa i historiadora d’art)  i Walter astrada (fotògraf i membre del jurat World 
Press Photo)

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 projec-
tes visionats se’n seleccionarà un per entrar a la programació d’exposicions del 
centre cívic. cal presentar els projectes abans de l’11 de març.

consulta les bases a: enfocats.net

DissaBte 14 De març 

caJa aZuL xV:  
rItMEs anaLògIcs En tEMPs dIgItaLs 10 h

reflexions sobre la relació del fotògraf analògic i les diferències pel que fa al 
ritme marcat pels processos digitals.

organitza: barcelona Photobloggers
Ponents: Enric de santos i siqui sánchez

2n MErcat fotogràfIc d’11 a 20 h

al llarg de tot el dia podeu gaudir del mercat de mostra, venda i intercanvi de 
material fotogràfic al pati del centre.

organitza: centre cívic Pati Llimona
a partir de les 17 h. Projeccions de:
— Projecte de fotografia i poemes: “La Europa del aborigen”
— recordar després de l’oblit: buchenwald, un projecte què recupera la 

memòria dels deportats als camps nazis, de sergi bernal.
— Projectes guanyadors Premi revela 2014. centre cívic can basté.

PassEJada hIstòrIca-fotogràfIca  
PEr botIguEs I cafès hIstòrIcs dE cIutat VELLa 11 h

darrerament barcelona ha perdut molts negocis emblemàtics, aquests són un 
patrimoni que dóna personalitat a la ciutat, en aquesta ruta descobrirem uns 
quants que encara resten. sortirem del Pati Llimona per conèixer antigues cere-
ries, cafès emblemàtics, ganiveteries, botigues de música, joguines, sastreries, 
les primeres galeries comercials...

Espais des d’on es poden treure les millors fotografies.

organitza: tot-història associació cultural
Punt de trobada: centre cívic Pati Llimona
inscripcions: a la recepció del centre cívic 
Preu: 8 € (places limitades)

formació

tallers dins de la programació de l’enfocats 2015.

eL món vist Des DeL meU teLèfon

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. sense més objectiu que comunicar i expressar.

Durada: 9 h en 3 sessions
Data: dEL 12 aL 26 dE MarÇ
Dia i hora: dijous, de 18.30 a 21.30 h.
Professor: toni amengual
Preu: 57,93 €

taf! (taLLer D’acció fotogràfica)

El taf! és un taller de fotografia aplicada a la intervenció urbana i l’activisme 
social. Està orientat tant a fotògrafs com a tot aquell interessat a experimentar 
amb la fotografia com a eina per a l’acció a l’espai públic. La intervenció final 
es realitzarà al pati de Pati Llimona. El taller, teòric i pràctic, pretén ser un espai 
d’experimentació, reflexió i intercanvi de coneixements.

Durada: 12 h en 3 sessions
Data: dEL 3 aL 7 dE MarÇ
Dia i hora: dimarts i dijous  de 18.30 a 21.30 h. i dissabte de 10.30 a 13.30 h. 
Professor: oriana Eliçabe
Preu: 64,61 €

MARTYRIUM SANCTAE EULALIAE

Exposició col·lectiva. Mostra una sèrie de treballs artístics contemporanis sobre 
la iconografia del Martiri de santa Eulàlia, patrona de barcelona, que proposen 
una pluralitat  de visions que parteixen, comparteixen i dialoguen en una doble 
perspectiva: d’una banda la iconodulia o adoració de la icona martiritzada, la seva 
corporeïtat i presència; i, d’altra banda, la iconoclàstia o rebuig i maltractament 
de la imatge, la seva destrucció i desmaterialització. fotografia i escultura són els 
mitjans artístics que conviden a qüestionar les nostres relacions amb la iconografia 
tradicional prenent com a referència la figura històrica de santa Eulàlia.

Data: del 5 de febrer al 24 de març
visita guiada: dimarts 10 de març a les 19 h.
organitza: Institut d’Estudis fotogràfics de catalunya
comissariada: the crossing Lab

transItant EsPaIs

L’autor presenta espais urbans quotidians pels qui transitem, molt sovint sense 
adonar-nos del seu present equilibri. Les fotografies, preses amb càmeres analògi-
ques panoràmiques, ens acosten al format de visió característic de l’ull humà. Les 
imatges recorren arquitectures i espais, jugant amb l’enquadrament i sorprenent-nos 
també amb la peculiar visió que ofereix l’ús de la mirada vertical amb aquest format.

fotografies de: Joan Martínez
Data: del 27 de febrer al 27 de març
visita guiada: dimecres 11 de març a les 18.30 h.
Lloc: francesc català-roca, Espai de fotografia

VErMut fotogràfIc d’11.30 a 14 h

Es faran retrats amb una càmara de fusta de gran format mentre compartim l’aperitiu. 
també podreu visitar el taller on trobareu una mostra de treballs fotogràfics realitzats 
amb diferents tècniques.

Data: dissabte 7 de març
Lloc: Placeta Milans, barri gòtic
organitza: associació taller Milans

NOCHE YONKI 19 h

Espai nag obre les portes del seu laboratori per passar una nit molt fotogràfica. 
si teniu ganes de positivar, compartir alguna fórmula secreta o passar una nit a 
sota la llum vermella envoltats d’ampliadores, químics i bon ambient, aquesta és 
la vostra oportunitat. a partir de les 19 h i fins que el cos aguanti. tan sols heu 
de dur paper sensible i els vostres negatius. I com que la nit és llarga, hi haurà 
demostracions, experiments... i altres sorpreses.

Data: dissabte 7 de març
organitza: Espai nag

aDreces

iefc 
carrer del comte urgell, 187  
(dins el recinte de l’Escola 
Industrial) 08036 - bcn
www.iefc.cat
horaris: de dilluns a divendres,  
de 9 a 21 h.
Metro: L5 hospital clínic
renfe tren: Estació de sants
bus: 41, 54, 59, 66

taLLer miLans
Plaça Milans, 4 - 08002 bcn
www.tallermilans.blogspot.com.es 
Metro: L3 Liceu - L4 Jaume I

esPai nag
carrer de la frança xica, 26-30  
08004 - bcn
tel. 93 441 91 63
www.espainag.com
Metro: L3 Poble sec
bus: 55, 121

can Basté
Pg. fabra i Puig, 274  
08031 bcn
tel. 93 420 66 51
canbaste.wordpress.com
Metro: L5 Virrei amat
bus: 11, 31, 32, 47, 50, 51, 71, 82

francesc  
cataLà-roca,  
esPai De fotografia
gran Via, 491 - 08015 - bcn
tel. 93 323 77 90
www.golferichs.org/catala-roca
horaris: de dilluns a divendres, de 
10 a 20 h; dissabtes de 10 a 14 h.
Metro: L1 urgell i rocafort
bus: 9, 41, 50, h12
bicing: Viladomat amb gran Via
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