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 FOTOGRAFIA 
                                                                                                                                                             
FOTOGRAFIA PREVIATGE
(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 4 al 13 de juliol
Dilluns i dimecres de 18 a 20 h
Prof.: Ramon Cugat
Preu: 35,04 €
La fotografia de viatges generalment és una fotografia força 
ràpida, ja que anem amb altra gent i no tothom vol anar al ritme 
dels fotògrafs. Per tant, hem de saber preveure el que passarà 
per estar preparats per aconseguir la fotografia que volem i, si 
pot ser, planificar el viatge perquè tot passi quan nosaltres estem 
a cada lloc. Aquest taller està dirigit a aficionats de la fotografia 
que treballin amb qualsevol tipus de càmera, que tinguin dubtes 
sobre la càmera o sobre com fer certes fotografies, i que vulguin 
solucionar els dubtes de cara a fer un viatge durant l’estiu. 

PASSEJADES FOTOGRÀFIQUES 
D’ESTIU A CIUTAT VELLA
(Durada: 12 h en 4 sessions)
De l’1 al 22 de juliol
Divendres de 18 a 21 h
Prof.: David Salcedo
Preu: 52,56 €
Curs teòric i pràctic amb 30 minuts de teoria i 2,5 h de 
pràctica. Es faran 4 passejades per la zona de la Rambla i el 
Gòtic, cadascuna amb temàtiques diferents, on aprofitarem 
les sortides per fer pràctiques i dialogar amb el tallerista i 
intercanviar experiències amb les persones participants.

FOTOPERIODISME AL BARRI: 
FEM UN RELAT DEL VOSTRE 
CARRER

(Durada: 8 h en 4 sessions)
Del 28 de juny al 19 de juliol
Dimarts de 18 a 20 h
Prof.: Estefania Bedmar
Preu: 35,04 €
En aquest taller veurem alguns dels referents en fotoperiodisme 
i street photo i farem un repàs dels recursos tècnics i pràctics 
per realitzar fotografies al carrer i per saber retratar amb llum 
natural al carrer. Sortirem amb les nostres càmeres pel barri per 
fotografiar els seus carrers i personatges, bo i fent un relat de 
la seva identitat i buscant històries pròpies que els defineixen.

NO MÉS EXPOSICIONS 
INCORRECTES!
(Durada: 4 h en 2 sessions)
Del 30 de juny al 7 de juliol
Dijous de 18 a 20 h
Prof.: Carlos Maldonado
Preu: 17,52 €
Sortim al carrer per localitzar diferents situacions de llum que 
compromet la correcta exposició de les nostres fotografies. En 
aquest taller treballarem amb escenes molt fosques o clares, 
contrastades o suaus, contrallums, etc. a fi de poder realitzar totes 
les possibilitats que les càmeres actuals ens ofereixen. Al mateix 
temps que aprendrem a exposar correctament, analitzarem de 
quina manera la qüestió de l’exposició s’obre a la interpretació 
creativa individual, com qualsevol altre aspecte de la fotografia.

FOTOGRAFIES TRENCADES
(Durada: 12 h en 4 sessions)
Del 28 de juny al 7 de juliol
Dimarts i dijous de 10 a 13 h
Prof.: Kati Riquelme
Preu: 52,56 €
Aquest taller és una trobada per provar, examinar, sentir, 
percebre, patir, advertir, apreciar, observar i observar-se en 

INSCRIPCIONS 
En línia i presencials: a partir del dilluns 13 de juny a les 
10 h https://inscripcions.patillimona.net
Horari presencial: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 
16 a 21 h i dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Ajuts per a persones a l’atur i/o amb discapacitat 
residents a Barcelona:
Les inscripcions per a persones aturades o amb 
discapacitat seran només presencials.
Les persones a l’atur tenen dret a fer UN taller per 
trimestre amb el 50% de descompte.
Les persones amb discapacitat reconeguda d’entre el 
33% i el 64% poden gaudir d’una reducció del 50% en la 
tarifa dels tallers; i aquelles que tinguin un reconeixement 
igual o major que el 65% poden gaudir d’una reducció del 
75% en la tarifa dels tallers.
És imprescindible aportar la DOCUMENTACIÓ 
NECESSÀRIA en el moment de fer la inscripció, consulta 
el nostre web. NO es formalitzarà CAP inscripció sense 
aquesta documentació.
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CUINA DEL JAPÓ
(Durada: 6 h en 3 sessions)
Del 30 de juny al 14 de juliol
Dijous d’11 a 13 h
Prof.: Miho Miyata
Preu: 26,28 € (Suplement: 12 €)
El Japó és un país calorós a l’estiu. Per aquesta raó, en aquesta 
època de l’any es cuinen plats refrescants i fàcils de preparar. 
A més, s’han importat noves receptes de la Xina i Corea i s’han 
creat variants japoneses comunes en els menús de la població 
japonesa. En aquesta classe aprendrem a cuinar aquests plats 
per gaudir de receptes fresques per al calorós estiu.

CUINA REFRESCANT D’ESTIU 
(Durada: 6 h en 3 sessions)
Del 29 de juny al 13 de juliol
Dimecres de 10.30 a 12.30 h
Prof.: Xènia Salmerón
Preu: 26,28 € (Suplement: 12 €)
Prepararem receptes senzilles, algunes crudiveganes, per poder-
les fer en els dies més calorosos sense grans esforços. Rotllets 
vegetals, salses gustoses, begudes refrescants, patés vegetals 
per a un pica-pica, postres fresques de xocolata i molt més! Els 
plats que es facin es podran degustar in situ o, ús el podreu endur 
una mostra a casa. Són receptes aptes per a persones veganes. 
Recomanem portar una carmanyola, i opcionalment davantal. Si 
teniu alguna al·lèrgia, demanem que aviseu prèviament.

CUINA DE VIATGES - STREET FOOD
(Durada: 6 h en 3 sessions)
Del 27 de juny a l’11 de juliol
Dilluns de 18 a 20 h
Prof.: Muntsa Holgado
Preu: 26,28 (Suplement: 12 €)
Vols fer la volta al món des de casa? Vine a aprendre a cuinar 
els millors plats Street Food o cuina del carrer per viatjar sense 
maleta: thai fish cakes, bhajis de ceba indis, la bomba colombiana, 
briuats de pollastre o d’espinacs marroquins, arepes veneçolanes 
o colombianes, mafe senegalès, rotllets d’estiu vietnamites o 
tostones caribenys amb salsa pico de gallo.
 

HATHA IOGA
(Durada: 6 h en 4 sessions)
DM matí-1: del 28 de juny al 19 de juliol
Dimarts de 9.30 a 11 h 
DM matí-2: del 28 de juny al 19 de juliol
Dimarts d’11.15 a 12.45 h
DJ mati-1: del 30 de juny al 21 de juliol
Dijous de 9.30 a 11 h 
DJ mati-2: del 30 de juny al 21 de juliol
Dijous d’11.15 a 12.45 h
Prof.: Concha Pineda
Preu: 26,28 €
DL vespre: del 4 al 25 de juliol
Dilluns de 18.30 a 20 h
DX vespre: del 29 de juny al 20 de juliol
Dimecres de 19.30 a 21 h
DV vespre: de l’1 de juliol al 22 de juliol
Dimarts de 18.30 a 20 h
Prof.: Liliana Pelman
Preu: 26,28 €
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.

KATSUGEN I YUKI
(Durada: 6 h en 4 sessions)
Del 29 de juny al 20 de juliol
Dimecres de 17.45 a 19.15 h
Prof.: Liliana Pelman
Preu: 26,28 €
Són dues activitats fonamentals del sistema Seitai, un mètode 
d’educació corporal que se centra en l’observació de la 
manifestació del moviment espontani i en la capacitat del cos 
d’autoregular-se.

 CUINA
                                                                                                                                                              

 COS 
                                                                                                                                                              

l’alliberament d’obstacles o obligacions al voltant dels dibuixos 
fotogènics. Experimentar i alliberar les possibilitats del volum 
i la textura en la fotografia a través de la matèria alliberant-la 
del paspartú. A cada sessió treballarem amb l’observació de la 
matèria des del poètic experimental, amb elements orgànics, 
intervenció directa en les fotografies: esquinçar, filar, pintar, 
dibuixar, virar.



REFRESCA EL TEU ANGLÈS: 
INTENSIU D’ESTIU (nivell intermedi)

(Durada: 12 h en 8 sessions)
Del 27 de juny al 7 de juliol
De dilluns a dijous de 9.30 a 11 h
Prof.: Ariane Amarantinis
Preu: 52,56 €
Sovint en l’aprenentatge d’una llengua es treballa molt la 
gramàtica i poc l’expressió oral. Us oferim un espai intensiu de 
dues setmanes d’anglès, on “posar-vos en forma” en relació amb 
aquesta habilitat. Cal tenir un coneixement intermedi d’aquesta 
llengua.

TASTET DE SERIGRAFIA
(Durada: 3 h en 1 sessió)
Dimarts 28 de juny de 18 a 21 h
Prof.: Matías Gutierrez
Preu: gratuït (places limitades)
El Pati Llimona et convida a una petita degustació de serigrafia. 
Porta la teva samarreta o la teva llibreta de cartró i junts les 
imprimirem. Nosaltres et regalarem un totebag com a record 
de l’activitat. Ens acostarem de manera divertida a una de les 
tècniques gràfiques més apassionants.

INTENSIU DE SERIGRAFIA
(Durada: 15 h en 5 sessions)
Del 4 al 8 de juliol
De dilluns a divendres de 18 a 21 h
Prof.: Matías Gutierrez
Preu:  65,70 € (suplement: 35 €)
El Pati Llimona, pioner en l’ensenyament de la tècnica de la 
serigrafia, et convida al seu curs intensiu d’estiu. Submergeix-
te de manera creativa en el laboratori, les tintes i la producció 
gràfica des d’un punt de vista divertit i apassionant. Aprofita 
aquesta excel·lent oportunitat per aprendre i fer créixer la teva 
obra. Podràs imprimir les teves pròpies samarretes, totebags i 
els teus dissenys en paper.

QUADERN DE VIATGE: 
IL·LUSTRACIÓ BOTÀNICA 
EXPERIMENTAL
(Durada: 7,5 h en 3 sessions)
Del 5 al 19 de juliol
Dimarts de 18.30 a 21 h
Prof.: Dana Jasovich
Preu: 32,85 €
Ens trobarem a diferents parcs i jardins, per dibuixar i pintar 
a l’aire lliure i que la natura ens inspiri! Observarem les 
plantes i la seva morfologia, per descobrir formes creatives de 
representar la natura i jugar amb els materials. Experimentarem 
amb tècniques mixtes de dibuix, aquarel·la, tintes i guaix.

 PLÀSTICA
                                                                                                                                                             

 PARAULA
                                                                                                                                                              

 MÉS EINES
                                                                                                                                                              

BRICOLATGE ESTIUENC (PALETA I 
PINTURA)
(Durada: 4 h en 2 sessions)
5 i 6 de juliol
Dimarts i dimecres de 10.30 a 12.30 h
Prof.: Àlex Jodar
Preu: 17,52 € (suplement: 5 €)
Al taller de bricolatge domèstic aprendrem a fer petites 
reparacions. De paleta: silicona, rajoles, màquina de foradar, 
tallar rajoles, aplicar pladur, ciment grifi. De pintura: pintura 
plàstica, d’esmalt, aquaplast, guix de paleta i moltes coses més! 
Cada trimestre hi ha la possibilitat de fer nous aprenentatges, 
tant si vens de nou com si vens d’un altre trimestre.
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TINTURES NATURALS SOBRE 
PAPER
(Durada: 7,5 h en 3 sessions)
Del 29 de juny al 13 de juliol
Dimecres de 18.30 a 21 h
Prof.: Jordi Salvany
Preu: 32,85 € (Suplement 5 €)
Aquest taller és una introducció a l’elaboració de tints naturals 
per pintar sobre paper tipus aquarel·la. A partir de fruites, 
vegetals, espècies i altres productes alimentaris, s’explica el 
procés d’elaboració dels diferents tints. La finalitat és que cada 
participant pugui conèixer i experimentar amb els diferents 
colors obtinguts de manera natural.

SUMI E, PINTURA JAPONESA: 
ANIMALS MARINS I EL SEU FLUIR
(Durada: 6 h en 2 sessions)
Del 7 al 14 de juliol
Dijous de 18 a 21 h
Prof.: Andi DomDom
Preu: 26,28 €
Una experiència de pintura zen i meditació a través de l’art 
per connectar amb la pròpia creativitat amb el Sumi E, pintura 
japonesa. Farem un viatge per les pinzellades de la pintura 
oriental i aprendrem a pintar éssers marins, deixant-nos portar 
pel fluir de l’aigua i la tinta. La carpa japonesa (KOI) com a 
protagonista, així com meduses, pops, i altres éssers marins. 
Una trobada amb el mindfulness a través de l’art.

PINTURA NATURAL AL PARC DE LA 
CIUTADELLA 
(Durada: 12 h en 4 sessions)
De l’1 al 22 de juliol
Divendres de 18 a 21 h
Prof.: Jesús Martín
Preu: 52,56 €
Aprendrem a mirar directament al natural per construir un qua-
dre, des de l’esbós fins a la resolució final. Podràs triar entre 
pintura a l’oli o acrílica.

Quin taller 
t’agrada?



PICTORIALISME EN EL  
SEGLE XXI 

Reptes i satisfaccions en la recerca dels 
processos antics de fotografia. 
Lloc: Sala Ruïnes
A càrrec del Col·lectiu Photo Alchemists: Núria Beltrán 
Folch, Carme Arias Gómez, Javier Rodríguez Ubreva i 
Paloma Domínguez Rivado.
El col·lectiu Photo Alchemists neix al Pati Llimona gràcies 
a la inspiració del fotògraf i artista Francisco Gómez. 
Primer, de la seva mà, i ara com a grup independent.
Photo Alchemists aprofundeix en les tècniques antigues de 
fotografia. Amb la mirada sempre posada a experimentar 
amb les oportunitats expressives que brinden aquests 
processos. El grup ha treballat amb tècniques pictòriques 
(estampa al carbó i goma bicromatada) i amb les 
nombroses mescles i varietats que es poden aconseguir 
entre elles amb altres tècniques. 

EXPOSICIONS

Torna l’estiu i, amb ell, la cita imperdible del Festival 
Llimonades del Gòtic. El Centre Cívic Pati Llimona us convida 
a gaudir de diferents propostes lúdiques i culturals a les 
places i patis del barri Gòtic.

INAUGURACIÓ DEL FESTIVAL 
LLIMONADES 2022
Dijous 30 de juny a les 19 h 
 
Els dijous al Pati són coneguts per les inauguracions de les 
seves exposicions i avui, a més, inaugurem el Festival Llimo-
nades amb una programació estiuenca a diferents llocs del 
barri Gòtic. 

ENTRE COSSOS 
Lloc: Sala Montserrat Roig
Curaduria: Camilo Londoño Hernández
Artistes: Ana Martínez, Celica Veliz, Felipe Elgueta, Julia 
Sbriller, Julia Skopnik, Justin Quinell i Marvi Hetzer.
Els artistes d’aquesta exposició despleguen tècniques, 
imaginaris, dolors i emocions que travessen la corporalitat, 
amb la intenció d’expandir la idea del cos com a vehicle 
emocional, visual i conceptual. Des de la intimitat o la nuesa, 
fins a l’exploració formal de jugar amb el cos a l’espai, les 
imatges d’aquesta mostra ofereixen una invitació a fer del cos 
un espai habitable. Aquí, la mirada s’expandeix per lliurar-
nos una sèrie de paisatges surrealistes on podem disposar i 
disseccionar aquesta multitud corporal que contenim.
Aquesta exposició forma part de la programació de 
l’Experimental Photo Festival de Barcelona 2022

TALLERS EXPOSATS

Exposició de l’Alumnat dels tallers de 
Fotografia 
Lloc: Sala Foyer
Aquesta mostra té com a objectiu que l’alumnat completi 
el seu cicle formatiu del taller amb la visibilització del seu 
aprenentatge al llarg del curs. La mostra recopila el treball 
dels diferents tallers de fotografia realitzats el trimestre 
de primavera.

Les exposicions es podran visitar fins al 29 de juliol. 

LLIMONADES 2022
FESTIVAL D’ESTIU DEL 
GÒTIC
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CAMPIONAT DE FUTBOLÍ FAMILIAR 
Dimecres 6 de juliol de 17 a 19 h
Lloc: Pati d’en Llimona
Una tarda en família jugant al futbolí per parelles, les quals 
han d’estar formades per una persona adulta i un infant 
(menor de 10 anys).
Hi haurà premis per a les parelles classificades en primer, 
segon i tercer lloc.
Les inscripcions es fan al centre cívic fins al mateix dia a les 
17 h. 

ACTIVITATS

PANTALLA BARCELONA ESTIU
Cinema a la fresca

Divendres 1 de juliol a les 22 h
Lloc: plaça de Sant Felip Neri
CHAVALAS
Direcció: Carol Rodríguez Colás 
Any: 2021. Durada: 91’
Marta, Desi, Soraya i Bea, amigues inseparables a 
l’adolescència, es retroben al barri per reviure l’amistat 
que les va unir, compartint noves aventures i fent front 
als dilemes que les envolten. Gairebé sense adonar-se’n, 
s’ajudaran a prendre decisions importants per a les seves 
vides. El pas del temps i com són de diferents no serà 
excusa perquè la seva amistat prevalgui sobre tota la 
resta.
No recomanada per a menors de 7 anys.
Col·labora: Institut de Cultura de Barcelona 
Aforament limitat

TERTÚLIA A LA FRESCA I 
VERMUT
Dissabte 2 de juliol a les 10.30 h
Guerra i paz en el siglo XXI
Lloc: Pati d’en Llimona
Si vols dialogar sobre els grans problemes que ens 
enfronten: la guerra, la pau i les possibilitats d’un ordre 
mundial, del projecte imperial dels Estats Units i de com 
“un grup de polítics pretenen implantar la seva pròpia 
versió de la supremacia mundial”, dels efectes d’una 
globalització que accentua les disparitats en el món, de 
la crisi de l’estat-nació, de les migracions, el racisme i la 
xenofòbia... vine a la tertúlia de Tot història Associació 
Cultural.
Llegim el llibre de Guerra y Paz en el siglo XXI, d’Eric: 
Hobsbawm. Barcelona: Ed. Crítica, 2007
A càrrec de: Tot Història

13è CAMPIONAT OBERT DE 
FUTBOLÍ
Dijous 7 de juliol a les 19 h
Lloc: Pati d’en Llimona
Si enyores aquelles partides de futbolí de bar amb la teva 
colla, t’espera el clàssic campionat obert de futbolí al Pati 
Llimona, troba la teva parella i apunta’t! Hi haurà premi per al 
primer i el segon lloc de la final del torneig.
Si t’hi vols inscriure, truca al centre cívic – 932 56 61 00.
Preu de la inscripció: 3 € per parella. (Cal arribar entre les 
18 i les 18.30 h per formalitzar la inscripció i fer el pagament 
en efectiu.)
Col·laboren: El Club de la Empanada, Bar La Plata i El 
Jardinet dels Gats.

PRIMER CONCURS DE TRUITES 
CASOLANES 
Divendres 8 de juliol a les 19 h
Lloc: Pati d’en Llimona
Porta una truita casolana feta per tu i tasta la truita de la resta 
de participants. Hi haurà dos premis: 1r premi a la truita més 
clàssica i sabrosa, 2n premi a la truita més original. Estarem 
acompanyats de bona música amb barra bar a càrrec del 
restaurant Bidasoa que ens servirà les begudes. 
Cal inscripció prèvia al web patillimona.net o trucant al centre 
cívic: 932 56 61 00.
Col·laboren: Restaurant Bidasoa, Cuinant Cultures, 
Cansaladeria Coromines i veïns i veïnes del barri.

https://tothistoria.cat/
https://tothistoria.cat/
http://www.eljardinetdelsgats.org/ca/
http://www.eljardinetdelsgats.org/ca/
https://www.google.com/search?q=pati+llimona&rlz=1C1GCEA_enES936ES936&oq=pati+lli&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i57j0i512l4j69i61.1024j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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11è SAN FERMÍN DEL GÒTIC
Dissabte 9 de juliol de 12 a 23 h.
Lloc: Plaça de la Mercè
Després de dos anys de pandèmia, aquest any torna, amb més 
força que mai, el San Fermín de Gòtic! El restaurant Bidasoa i, 
els veïns i veïnes, ens conviden a participar d’una de les festes 
més particulars i canyera del nostre barri!
Organitza: Restaurant Bisadoa
Col·laboren: Veïns i veïnes del barri

CIRC EN FAMÍLIA
Dimarts 12 de juliol a les 17 h
Lloc: Pati d’en Llimona
Vine a gaudir en família dels racons d’experimentació de 
circ. Amb materials diversos per fer equilibris i malabars. Les 
criatures han d’estar acompanyades en tot moment d’una 
persona adulta responsable. No cal inscripció prèvia. 

CINEMA CLÀSSIC A LA FRESCA
Dimecres 13 de juliol a les 21.30 h
Lloc: plaça de Sant Just
SEVEN CHANCES (EUA)
Direcció: Buster Keaton
Any: 1925. Durada: 60’ (Subtítols en castellà)
Vine a veure un clàssic del cinema en un lloc tan emblemàtic 
com la plaça de Sant Just.
L’agent de borsa Jimmy Shannon està a punt de fer fallida quan 
un advocat li presenta el testament del seu avi el que li ha llegat 
set milions de dòlars. Però per tal de poder heretar aquests 
diners, haurà de casar-se abans de les 7 de la tarda del seu 27 
aniversari... I això és avui!
Col·labora: Elies Piñón, veí de la plaça

PESTA NEGRA A BARCELONA 
Ruta temàtica 

Dijous 14 de juliol a les 18 h
Barcelona fou protagonista de l’epidèmia més temuda de tots 
els temps. Ens endinsarem en el passat medieval de la ciutat i 
reconstruirem aquelles setmanes de l’any 1348 per aprendre de 
les accions i decisions dels nostres avantpassats. Analitzarem 
les conseqüències, algunes encara vigents, d’un moment crític 
de la història que va significar un abans i un després a l’època 
daurada del comerç i la influència catalana al Mediterrani.
A càrrec de Pedro G. de Viaje a la Barcelona Secreta
Cal inscripció prèvia al web patillimona.net o trucant al centre 
cívic: 932 56 61 00
Aforament limitat
Preu: 2,42 €

SECRETS DE LA BARCELONA 
MEDIEVAL
Ruta temàtica 

Dimecres 13 de juliol de les 18 h
Barcelona té un gran llegat medieval ple de petites històries 
amagades i grans secrets a simple vista, que no sempre 
coincideixen amb la nostra visió d’aquesta època fosca. Uneix-
te a un passeig de dues hores pel barri Gòtic i descobreix llocs 
i històries que després podràs compartir amb amics i familiars.
A càrrec de Pedro G. de Viaje a la Barcelona Secreta
Cal inscripció prèvia al web patillimona.net o trucant al centre 
cívic: 932 56 61 00
Aforament limitat 
Preu: 2,42 €

CONCERT ALS BALCONS
Dijous 14 de juliol a les 18 h
Ruta de concerts, inici al Borsí
Quatre concerts, quatre balcons, una ruta pel Gòtic sud per 
passar una molt bona estona estiuenca. Passejada pel barri, de 
la mà de la batucada La Band Sambant, que ens acompanyarà 
de balcó en balcó, per gaudir d’una varietat de música festiva i 
poder ballar tot el que cos aguanti!
18.30 h Son del Vent, El Borsí (plaça de la Verònica, 2)
19 h El persianas y los influencers muertos, Bar Manchester 
(carrer de Milans, 5)
19.30 h Son del Carrer, Centre EuroÀrab (plaça Regomir, 3)
20 h El león y sus secuaces, CC Pati Llimona (carrer d’en 
Regomir, 3)
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LLIMONADES 2022 - FESTIVAL D’ESTIU DEL GÒTIC - Del 30 de juny al 16 de juliol

LA GUERRA CIVIL A BARCELONA
Ruta temàtica 

Divendres 15 de juliol a les 19 h
Després de vuitanta anys de l’inici de la Guerra Civil, rebobinem 
fins a l’any 1936 per entendre el conflicte bèl·lic que va assentar 
les bases de la guerra moderna. Viatjarem pel barri Gòtic seguint 
el rastre de les milícies i de la resistència de la ciutat, i analitzarem 
les seves causes nacionals i conseqüències internacionals.
A càrrec de Pedro G. de Viaje a la Barcelona Secreta
Cal inscripció prèvia al web patillimona.net o trucant al centre 
cívic: 932 56 61 00
Aforament limitat
Preu: 2,42 €

UNA DE ROMANOS: 
DIES DE VI I MADUIXES 
Ruta temàtica 

Dissabte 16 de juliol a les 11 h
Què han fet els romans per nosaltres? 
Benvinguts a Barcino, ciutat de vacances! Coneixerem els 
insòlits orígens de la ciutat: què feien, què volien, visitarem les 
runes i entendrem la importància d’aquest valuosíssim llegat.
A càrrec de Pedro G. de Viaje a la Barcelona Secreta
Cal inscripció prèvia al web patillimona.net o trucant al centre 
cívic: 932 56 61 00
Aforament limitat
Preu: 2,42 €

PANTALLA BARCELONA ESTIU
Cinema a la fresca

Divendres 15 de juliol a les 22 h
Lloc: pati de Correu Vell, c/ Correu Vell, 5
LIBERTAT
Direcció: Clara Roquet
Any: 2021. Durada: 104’
Després de molt de temps sense coincidir a la casa d’estiu, 
la família Vidal passa les últimes vacances amb l’àvia Àngela. 
Per primera vegada a la seva vida, la Nora (14 anys) sent que 
no troba el seu lloc: els jocs de nens li semblen ridículs i les 
converses dels adults encara li van grans. Però tot canvia amb 
l’arribada de la Llibertat (15 anys), la filla de la Rosana, la dona 
colombiana que cuida l’àvia.
No recomanada per a menors de 12 anys.
Col·labora: Institut de Cultura de Barcelona 
Aforament limitat

TORNEN EL CUINANT DE CUINANT 
CULTURES!
Dissabte 16 de juliol de 14 a 18 h
Lloc: Cuina Pati Llimona
Amb moltes ganes de retrobar-nos i compartir moment 
de cuina i de vida, reprenem els Cuinant. Vine a gaudir del 
“berenjenal de la Mediterrània” i fes un tomb pel sabor, cultura 
i la història comuna de l’albergínia. Si vols cuinar una recepta 
teva, posa’t en contacte amb nosaltres. Anima’t!
Aportació 12 €. Aforament limitat. 
Inscripcions a: cuinantcultures@gmail.com

https://viajealabarcelonasecreta.com/
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CENTRE CIVÍC PATI LLIMONA
Regomir 3, 08002 Barcelona
Tel. 93 256 61 00
ccpatillimona@patillimona.net
patillimona.net

patillimona
ccpatillimona
ccpatillimona
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