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Convocatòria d’exposicions 
del centre cívic Pati Llimona
Del 16 al 28 de febrer de 
2010 obrim la convocatòria 
de presentació de projectes 
fotogràfics per exposar el 
proper semestre al centre cívic. 

Des del  centre cívic Pati 
Llimona oferim dos espais 
expositius per donar 
a conèixer els treballs 
dels creadors i creadores 
que tinguin com a principal 
medi d’expressió la fotografia. 

Podeu fer la sol·licitud 
per exposar totes aquelles 
persones, col·lectius, 
associacions i/o entitats 
que ho desitgeu. 
Cal que ompliu la sol·licitud 
d’exposició que trobareu 
a la nostra pàgina web 
o bé al centre cívic 
i lliurar-la en mà, juntament 
amb el projecte, dins del nostre 
horari d’atenció al públic.

“Set” 

La majoria d’aquestes fotos van 
ser preses als suburbis industrials 
costaners que limiten amb el centre 
de la ciutat de Barcelona. 
L’interès d’aquest treball va 
ser amplificar la potència teatral 
i cinematogràfica pròpia de 
l’escenari i apuntalar, al mateix 
temps, el dubte de si es tracta 
de fotografies preses de manera 
crua i directa, o si bé van ser 
preproduïdes i il·luminades com 
un set de cinema. Aquesta condició 
ambivalent, que moltes vegades 
converteix en personatges els 
objectes protagonistes de la imatge, 
es resol així: es tracta, en tots 
els casos, de registres directes, 
documents capturats directament 
de la vida real.

A càrrec de Diego Ballestrasse
Del 14 de gener al 8 de febrer
Inauguració: 14 de gener, a les 19.30 h
Sala Ruïnes

Les col·lectivitzacions 
d’empreses a Catalunya          
(juliol de 1936 - gener de 1939). 
70è aniversari d’una realitat 
d’autogestió i cooperació 

En aquesta exposició farem un 
recorregut cronològic pel procés 
de col·lectivitzacions d’empreses 
realitzades pels treballadors 
i treballadores a Catalunya durant 
la Guerra Civil de 1936-1939. Va ser 
una experiència única d’autogestió 
i de transformació de l’economia 
capitalista a una economia 
socialitzada basada en la 
cooperació, la solidaritat i la igualtat.

Entitat responsable del projecte: 
CGT. Confederació General 
del Treball a Catalunya

Coordinador: Rafael Iniesta
Del 14 de gener al 8 de febrer
Inauguració: 14 de gener, a les 19.30 h
Sala Foyer

“Passat fabril (1817-1959),           
la Barcelona desapareguda” 
La fotògrafa Nuria Marí exposa 
una sèrie en fotografies en blanc 
i negre sobre el patrimoni 
industrial de Barcelona i la rodalia, 
amb la intenció de preservar 
la memòria històrica del nostre 
passat fabril.
Moltes de les fàbriques que 
es mostren en aquesta exposició 
han desaparegut o han estat 
seriosament mutilades. 
Altres, en canvi, tenen un futur 
encoratjador gràcies a col·lectius 
i institucions que lluiten 
per preservar aquesta herència.
La recerca de l’equilibri entre 
el temps passat i futur del nostre 
patrimoni industrial és el fil 
conductor d’aquesta exposició.

A càrrec de Nuria Marí Cañadas
Del 14 de gener al 8 de febrer
Inauguració: 14 de gener, a les 19.30 h
Sala Montserrat Roig 

“Virreyna, 3”

Aquest reportatge tracta d’una 
finca situada al barri del Raval,
al centre de Barcelona, i dels seus
habitants. Nuclis familiars molt 
diferents entre ells, personatges, 
edats i estatus socials, es creuen 
cada dia per la mateixa antiga 
escala. Les parets d’aquesta finca 
són el que els separen, i alhora, 
el seu únic punt en comú. 
Aquestes fotos són un recorregut 
pels diferents escenaris, passant 
d’una casa a l’altra, i respirant 
en cadascuna un estil de vida 
i unes tradicions molt diferents. 
Veurem repartits per aquestes 
fotos trossos de la seva 
quotidianitat i intimitat.

A càrrec de Diana Bagnoli
De l’11 al 27 de febrer
Inauguració: 11 de febrer, a les 19.30 h
Sala Montserrat Roig 

“22 @”

Les fotografies de 22@ són 
fragments de la confluència 
de dues èpoques o de dos models 
de desenvolupament: un primer 
d’industrial i un segon de coneixement.
El Poble Nou va sofrir la crisi de la 
indústria i va quedar en un estat 
letàrgic. Durant aquest parèntesi 
va ser conquerit per altres 
habitants: immigrants sense llar, 
okupes, gitanos..., i la resistència 
dels qui sempre hi havien viscut 
i no se n’han volgut anar.
Aquesta selecció de 22 fotografies 
sorgeix d’un arxiu d’unes 2000 
imatges preses entre l’any 2000 
i fins al dia d’avui. És més emocional 
que estrictament documental.

A càrrec de Fran Simó
Del 14 de gener al 8 de febrer
Inauguració: 14 de gener, a les 19.30 h
Sala Montserrat Roig

“Paisatges”

La idea d’aquesta exposició  sorgeix 
a partir de la percepció del territori 
urbà que ens envolta, una 
observació 
detinguda de l’arquitectura 
amb què ens relacionem. 
Són percepcions que creixen segons 
el nostre estat i que poden variar 
entre novetat i rutina.
A través de “Paisatges” s’intenta 
comprendre el nostre present urbà a 
través d’imatges per tal d’entreveure 
el nostre camí cap al futur.
La trobada amb la imatge es dóna 
de la manera mes espontània: una 
observació, un estudi de la llum, 
un enquadrament en què prevalen 
la composició i el cromatisme. Tot 
a la recerca d’un resultat estètic 
comú en tota la col·lecció. 

A càrrec de Toni Barrero Heredia
De l’11 de febrer a l’1 de març
Inauguració: 11 de febrer, a les 19.30 h
Sala Ruïnes

“Ella és...”

Aquesta exposició ha estat el 
fruit d’un treball realitzat per 
quinze dones fotògrafes, totes 
sòcies de l’Agrupació Fotogràfica 
de Catalunya, que un dia van 
decidir formar un grup per 
intercanviar idees i plasmar la 
seva visió de dona envers la 
càmera fotogràfica..

Exposició cedida per: Sòcies de 
l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

A càrrec de Montserrat Balaguer, 
Dolores Bañón, Elisenda 
Domingo, María Durán, Margarita 
Fresco, Carme García, 
Hortència González, Carme Legarreta, 
Lídia Llácer, Pilar Masbernat, 
Lina Mur, Roser Oromí, 
Francesca Portolés, Pepita Sulé 
i Mª. Teresa Tarabal.
Del 4 al 26 de març
Inauguració: 4 de març, a les 19.30 h
Sala Montserrat Roig

“Dona”

“Dona” és una exposició que 
consta de dues parts: per un 
costat la sèrie “A casa, cap risc”, 
que denúncia la injustícia laboral  
que pateixen moltes dones 
que són mestresses de casa, 
i reflexiona sobre els riscos 
que comporten aquests treballs. 
“Tissues” és la segona part. 
Utilitzant un mocador com 
a excusa, l’autor captura 
instantànies de dones en diverses 
situacions que transmeten el seu 
concepte de bellesa femenina.

A càrrec de Santos Román Martínez
Del 4 al 26 de març
Inauguració: 4 de març, a les 19.30 h
Sala Ruïnes

“Exposició col·lectiva de 
fotografia del Pati Llimona”

A càrrec dels alumnes dels 
diferents grups de fotografia 
del centre cívic.
Del 31 de març al 23 d’abril
Inauguració: 1 d’abril a les 19.30 h
Sala Ruïnes


