INSCRIPCIONS
TALLERS PRIMAVERA
Inscripcions: del 19 al 27 de març de 2012.
Horari: els dies 19 i 20 de març de 9 a 20 h. I del 21 al 27
de març, de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.
Data d’inici dels tallers: setmana del 16 al 21 d’abril.
El procés d’inscripció és presencial.
No s’acceptarà cap pagament en efectiu.
El pagament es farà amb targeta de crèdit/dèbit
o ingrés bancari.
Cal conservar el rebut de pagament i full d’inscripció.
En cap cas es retornarà l’import de la matrícula.
Si el taller no arriba al nombre d’alumnes estimat, el centre
farà la devolució de l’import de les quotes només durant la
primera setmana de tallers.

FOTOGRAFIA
Dilluns
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros

A - Dimarts
19.30 - 21.30 h
B - Dijous
10 - 12 h
9 sessions
54,63 euros

A - Dimarts
10 - 12 h
B - Divendres
17.30 - 19.30 h
9 sessions
54,63 euros

Dilluns
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

Dimecres
18.30 - 21.30 h
4 sessions
69,72 euros

Dimarts
17.30 -19.30 h
9 sessions
73,48 euros

Dijous
10 - 12 h
9 sessions
73,48 euros

Autors imprescindibles

Farem un passeig per diversos autors. Veurem
els seus estils, marcats per les diferents èpoques en què han viscut.
Prof. Jaume Juncadella

Càmera rèflex digital (iniciació)

Coneix millor la teva càmera rèflex digital i totes les seves funcions. Ens introduirem en el
coneixement de la teva càmera i les habilitats
adequades per treure-li el màxim profit.
Prof. Carlos Maldonado

Dimarts
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros

Dijous
19 - 21 h
9 sessions
73,48 euros

A - Dimarts
17.30 - 19.30 h
B - Dijous
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros

B - Dimecres
10 - 12 h
5 sessions
40,82 euros

Dissabte
11 - 13 h
5 sessions
40,82 euros
+ complement

Dissabte
17 - 19 h
9 sessions
73,48 euros

Composició fotogràfica

En aquest taller desenvoluparem el pensament visual com a factor de comprensió i creació. Agafarem els elements constitutius del
llenguatge visual i els seus diferents usos al
llarg de la història de la fotografia.
Prof. Francisco Gómez

Dissabte
10.45 - 13.45 h
6 sessions
54,63 euros

Creació d’un Book fotogràfic

Aprèn l’ús de diferents esquemes de llum per
fer la creació d’un Book. Indispensable conèixer
les mínimes bases tècniques de fotografia.
Prof: Felipe Garibello

Fotografia analògica
i revelat al laboratori

Domina la tècnica de la teva càmera per fotografiar des d’una perspectiva més creativa.
Prof. Carlos Maldonado

Fotografia digital
d’alta qualitat (NOU)

Treballarem la qualitat com la suma de moltes petites millores en l’àmbit de la fotometria,
exposició, color, contrast, llum, consciència del
tema i gènere fotogràfic.
Prof: Jovan Horvath

Divendres
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros

Fotografia en blanc i negre

Investiga les possibilitats expressives de
la fotografia en blanc i negre a través de
l’experimentació amb els elements del laboratori químic.
Prof. Francisco Gómez

Introducció
a la fotografia digital

Dijous
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros

Dóna els teus primers passos en la captura
amb la teva càmera, així com en el retoc i la impressió digital.
Prof. Jaume Juncadella

Laboratori fotogràfic

En aquest taller es veuran els coneixement bàsics del revelat en blanc i negre a través de la
tècnica artesanal al laboratori.
Prof: Carlos Maldonado

Dimarts
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros

Laboratori fotogràfic avançat

Aprofundirem en les tècniques del positivat,
incorporant noves possibilitats que ens aproparan a la fotografia creativa: reveladors, Prevel, virats, paper ligth.
Prof. Francisco Gómez
(Cal haver realitzat el taller bàsic de laboratori)

Càmera rèflex digital (avançada)

Aconsegueix les habilitats adequades per optar a qualsevol especialització fotogràfica.
Prof. Carlos Maldonado

Fotografia digital de viatges

Aprendrem a explicar un viatge a través de
les nostres fotografies, a crear un reportatge fotogràfic dels viatges. Veurem diverses
aptituds i tècniques per a la captura creativa
d’imatges.
Prof. Jaume Juncadella

Plató casolà:
construeix el teu propi plató

Dilluns
19 - 21 h
9 sessions
73,48 euros

Apren tots els efectes d’il·luminació professional per aconseguir-los a casa.
Prof: Jovan Horvath

A - Dijous
18.30 - 21.30 h
B - Divendres
10 - 13h
c - Divendres
18.30 - 21.30 h
6 sessions
73,48 euros

Aprendrem el correcte funcionament d’un
plató; manipulació dels equips, protocols i organització de feina. Farem una introducció de
teoria i conceptes bàsics de llums i analitzarem totes les possibilitats i característiques
de cadascuna d’elles.
Prof: Felipe Garibello

Plató fotogràfic bàsic

Dissabte
11 - 13.30 h
9 sessions
91,80 euros

Projecte fotogràfic:
Fotografia i discurs

Dimarts
19 - 21 h
9 sessions
73,48 euros

L’objectiu del taller és que els alumnes
prenguin consciència del significat de les
imatges fotogràfiques en la nostra cultura i
que siguin capaços de construir sèries fotogràfiques discursives de manera coherent.
Es desenvoluparà la capacitat d’anàlisi,
reflexió i crítica, i també de la creativitat i
l’expressió personal.
Prof. Juan de Dios Pérez

Relat fotogràfic

Aquest taller està pensat per a totes les
persones interessades en la creació d’un
relat fotogràfic, independentment del seu
nivell de coneixements en el camp de la
fotografia. Desenvoluparem un reportatge
o relat de ficció i aprendrem a explicar una
història concreta mitjançat la captura fotogràfica.
Prof: Ruth Estellers

Retrat amb llum natural

Realització de retrats amb la llum disponible (sol o flaix). Color, to, contrast i exposició
són conceptes clau del taller.
Prof. Carlos Maldonado

Dimarts
10 - 12 h
9 sessions
73,48 euros

En aquest curs veurem i farem pràctiques dels principals tipus de retrat fotogràfic: psicològics, comercials, de cos,
glamours, nus, etc. I analitzarem els cànons
d’iluminació en cadascú dels diferents casos.
Prof: Jovan Horvath

Passejades fotogràfiques

Aquest taller té un caràcter lúdic, teòric i pràctic. A partir de diferents passejades per llocs
urbans i naturals del barri, combinarem dos
aspectes molt relacionats entre ells: la passió
per la fotografia i la vocació caminant i viatgera del fotògraf. Plantejarem el taller com si fos
un viatge per la ciutat.
Prof: Juan de Dios Pérez

Dimecres
19 - 21
9 sessions
73,48 euros
+ complement

A - Dimarts
12 - 14 h
B - Dissabte
11 - 13 h
9 sessions
73,48 euros

divendres
19.30 - 21.30h
9 sessions
73,48 euros

audiovisual

Aquest taller té com objectiu reflexionar
sobre com s’ha representat el cos en la
cultura occidental a partir de la fotografia,
i com aquesta representació, mai casual ni
innocent ni desinteressada, està relacionada amb la construcció de les identitats
col·lectives i individuals.
Prof. Juan de Dios Pérez

Dijous
12 - 14 h
9 sessions
54,63 euros

Packshot. Bodegó al Plató

En aquest curs pràctic realitzarem fotos de
totes les típiques situacions en les que es
troba el fotògraf de productes. Veurem els
tractaments de les diverses superfícies i materials: menjar, metalls, roba, teixit, fusta, cristalls, plàstics, i més.
Prof: Jovan Horvath

Projecte fotogràfic:
el cos

Retrat d’estudi al Plató

Tècniques antigues
de laboratori

Desenvoluparem un treball de creació a
través d’antics procediments fotogràfics.
Descobrirem la interacció dels diferents suports, com la fusta, la tela, el paper, amb les
diverses solucions fotosensibles.
Prof. Francisco Gómez

Tractament digital
de la imatge (Iniciació)

El taller es desenvoluparà al voltant del conegut editor fotogràfic Photoshop. Tots els
participants aprendran els coneixements
bàsics d’aquesta eina i totes les seves possibilitats.
Prof. Carlos Maldonado

Edició de vídeo

Veurem els processos de captura, edició i exportació. Es donaran les eines necessàries
per l’edició de les pròpies filmacions: vídeos
clip, vídeo de vacances, així com per seguir
i evolucionar en altres treballs relacionats
amb el vídeo art.
Prof. Mercè Audí
(Pots portar el teu ordinador portàtil)

Dilluns
19 - 21 h
8 sessions
73,48 euros

Introducció
a la càmera de vídeo

Aquest taller té com a objectiu assentar les bases tècniques del funcionament de la càmera.
Veurem com amb pocs recursos, imaginació
i una càmera domèstica podrem aconseguir
molt més del que havíem pensat.
Prof. Iván Castiñeiras
(les dues darreres sessions seran de 19 a 21.30)

Divendres
17.30 - 19.30h
9 sessions
73,48 euros

Dimarts
19 - 21.30 h
9 sessions
91,80 euros

Introducció a l’animació

Ens introduirem en el màgic món de l’animació,
a través de diferents tècniques: dibuixos animats, stop motion, collage, ninots, etc.
Prof. Javier Luján

Realització de curtmetratges

Dirigit a totes aquelles persones que, amb o sense coneixements previs, busquin una aproximació al llenguatge audiovisual.S’elaborarà en
grup un breu curtmetratge en vídeo a partir de
les eines que tenim al nostre abast. L’edició
anirà a càrrec de la professora.
Prof. Daniela Cugliandolo

paraula
Dilluns
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros

Dimarts
11.30 - 13 h
9 sessions
40,97 euros

Dijous
17.30 - 19.30 h
9 sessions
54,63 euros

Tractament digital
de la imatge (avançat)

Es faran diversos treballs per tal que al
llarg del taller els assistents puguin desenvolupar els seus propis projectes, a través
del retoc digital de les seves imatges.
Prof. Carlos Maldonado

Documental social

A partir d’aquest taller experimentarem en grup
els diversos elements del llenguatge audiovisual
per fer un curt documental amb temàtica social.
Prof. Jorge García Díaz

Dissabte
17 - 19 h
9 sessions
54,63 euros

Brevetats literàries (NOU)

Abordarem la creació de brevetats literàries recolzant-nos en la lectura dels microcontes més
representatius del gènere. Analitzarem les seves
regles i característiques com a punt de partida
per escriure les nostres pròpies microhistòries.
Prof. Santiago Ambao

Conversa en anglès

Vine a compartir un espai per practicar els teus
coneixements en anglès.
Prof. Arianne Amarantis

Creació literària

A través de la teoria i la pràctica aprendrem a
desenvolupar una sèrie de tècniques i estratègies que ens facilitaran la predisposició a
l’escriptura creativa tenint com a marc la nostra inquietud per escriure.
Prof. Carme Rodríguez

Cuenta conmigo

Aprèn a explicar aquells contes que t’agraden
mitjançant les tècniques de la narració oral.
Prof. Rubén Martínez

Escriptura de contes

Dijous
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros

Un conte val pel que explica i com s’explica.
Conèixer els aspectes bàsics del conte: la creació d’un món, les tres unitats, la construcció del
personatge, etc.
Prof. Carme Rodríguez

Dijous
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros

Triarem una obra de teatre i es recrearà
col·lectivament o individual. Treballarem
l’expressió corporal, els jocs teatrals, l’anàlisi
de text, l’observació i la improvisació.
Prof. Nacho López

Dijous
19 - 21 h
5 sessions
30,35 euros

El taller té com a finalitat poder plasmar la
idea de l’artista en forma de llibre, ja sigui a
través de la il·lustració, la cal·ligrafia, la fotografia, o collage. Es prestarà també atenció a
l’enquadernació i al disseny.
Prof. Elisa Pellacani

Dibuix

Interpretació teatral

Dimecres
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

Aprendrem a veure els objectes, a observar,
a compondre el que volem i a jugar amb els
elements.
Prof. Jesús Teodoro

Taller de llibres d’artistes

Dimecres
11 - 13 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

Introducció al món del dibuix i el color mitjançant diferents materials. Durant el curs
hi haurà una metodologia bàsica a l’hora de
treballar, però el tractament serà individual
a cada alumne i aquest podrà escollir la tècnica que prefereixi.
Prof. Núria Boix

Dilluns
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

En aquest taller treballarem l’estencil amb
la tècnica manual, utilitzarem imatges fotogràfiques i/o tipogràfiques, que prèviament
tractarem amb el Photoshop i posteriorment estamparem amb esprai o pintura sobre paper o fusta.
Prof. Andrea Michaelsson

Dissabte
11 - 13 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

Expressa’t artísticament a través de la plata
fent joies.
Prof. Anna Estany de la Torre

(Comença el 5 de maig)

dansa
Bollywood

Dimarts
12.30 - 14 h
9 sessions
40,97 euros

El món de Bollywood reflecteix una fusió entre
l’Índia tradicional i la moderna. Les seves danses són animades i tot el cos es mou al ritme
dels timbals. Barreja les danses típiques del
país amb passos de dansa àrab i altres influències occidentals.
Prof. Violaine Fumeaux

Dissabte
11.30 - 13.30 h
9 sessions
54,63 euros

La relació entre música i dansa es caracteritza
per la representació gestual de tot un ventall
d’emocions, a partir de la integració de cos i
ment. El seu camp de comunicació expressiva arriba a nivells inimaginables en conjunció
amb la música, en aquest cas, la percussió.
Prof. Robert Dokponnou

Divendres
12 - 14 h
9 sessions
54,63 euros

L’objectiu és descobrir les possibilitats del moviment del cos en l’espai i la relació amb els altres.
Prof. Rosana Barra

A - Dijous
17.30 - 19.30 h
B - Divendres
16.30 - 18.30 h
9 sessions
54,63 euros

Coneix aquesta dansa mil·lenària basada en la
figura del “8”, símbol de l’infinit, l’eternitat, la
fertilitat i el poder vital femení.
Prof. Tanit

Dijous
12.30 - 14.30 h
9 sessions
54,63 euros

Iniciació al ball de la salsa, dansa caribenya coneguda arreu del món. Una bona manera de
posar-se en forma i passar una bona estona
compartint els ritmes de diverses cultures.
Prof. Nadeska Conxi

Divendres
19.30 - 21 h
9 sessions
40,97 euros

plàstica

Dansa africana

Dansa contemporània

Dansa del ventre

Salsa

Tango argentí

Per aprendre el ball típic argentí es treballaran
elements tècnics de la parella per conèixer i
dominar el seu llenguatge. Cada classe finalitzarà amb improvisacions on aplicarem el que
s’ha après, utilitzant aquest moment per a
practicar i ballar des de la creativitat.
Prof. Eva Yufra
(Cal inscriure’s en parella)

Dibuix i pintura

Estèncil

Joieria en plata

Modelatge en fang
i cartró-pedra

Dimecres
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

Construcció de tot tipus de figures amb paper i cartró.
Prof. Alexandre Jodar

A - Divendres
17 - 19 h
B - Divendres
19 - 21 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

Trobaràs els recursos i les tècniques específiques que configuren el més essencial de la
pintura a l’oli.
Prof. Jesús Teodoro

A - Dimarts
17.30 - 19.30 h
B - Dimarts
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

L’objectiu d’aquest curs és aprendre a restaurar i poder recuperar mobles i petits objectes de fusta.
Prof. Carme Pastor

A - Dilluns
19.30 - 21.30 h
B - Dimarts
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54,63 euros
+ complement

Dissenya les teves creacions amb serigrafia
artística. En aquest taller s’exploraran tant
les tècniques bàsiques com les més complexes d’aquest procediment d’estampació
tant en paper, tèxtil, fusta i d’altres materials orgànics.
Prof. Sergio Rocha

Pintura

Restauració de mobles

Serigrafia

Dijous
19 - 21 h
9 sessions
73,48 euros

Aprofita al màxim el teu Mac

En aquest taller coneixerem totes les possibilitats que ens ofereix el sistema operatiu (Mac OS
X Leopard) del MAC; des d’emmagatzemar arxius,
a la utilització del interfície complet i les seves
aplicacions com el iPhoto, iWeb, Itunes o correus.
Prof. Marta Robles
(Cal QUE PORTEU el MAC)

Dilluns
12 - 14 h
9 sessions
73,48 euros

Introducció a la informàtica

Per perdre la por a la informàtica. Dirigit a aquelles persones que s’iniciïn en l’ús de l’ordinador.
Prof. Sandra Martínez

Introducció a la informàtica II

Dilluns
16 - 18 h
9 sessions
73,48 euros

Aquest curs està dirigit a totes aquelles persones
que ja han tingut contacte amb l’ordinador, però que
no se senten segures i volen ampliar coneixements.
Prof. Sandra Martínez

Dimecres
17 - 19 h
9 sessions
73,48 euros

Aprendràs a arreglar ordinadors, muntar-los, ampliar-los, crear xarxes, connexions a Internet, el wi-fi,
com afecta el programari al maquinari i a l’inversa,
què és un virus i com s’eviten les infeccions, per a
què serveix l’usb, l’hdmi, i un munt de paraules que
ara se’t fan estranyes però que són imprescindibles
per arribar a ser el tècnic del teu propi ordinador.
Prof. Noël Anton

Una cuina tan exòtica com desconeguda.
Aquesta cuina conjuga la força i el caràcter
d’un dels continents més diversos però més
apassionants del planeta: Àfrica.
Prof. Chantal Tiete Tahou

Dimecres
17.30 - 19.30 h
9 sessions
54.63 euros
+ 25 euros

En cada sessió prepararem dos plats d’un
país asiàtic; Xina, Filipines, Tailàndia, Vietnam,
Japó, Índia. Cercarem els seus productes (o
semblants) als nostres mercats. Aprendrem
tècniques culinàries i sobretot la manera
d’entendre la seva gastronomia.
Prof. Xabi Bonilla

Ioga

dl i dc
19.30 - 21 h
18 sessions
81,94 euros

Per a persones que ja siguin practicants del
ioga i vulguin aprofundir en la tècnica.
Prof. Liliana Pellman

Dilluns
11 - 13 h
9 sessions
54,63 euros

Descobreix la sensibilitat de les teves mans a
través del massatge. Cal dur una tovallola
Prof. Conxa Pineda

Ioga avançat

Massatge

cuina
Els tallers de cuina tenen un suplement de
material que caldrà pagar en efectiu al moment de la inscripció.
Dissabte
17.30 - 19 h
9 sessions
40,97 euros
+ 25 euros

Còctel

En aquest taller farem un recorregut per la història de la cocteleria internacional, els tipus de
famílies, els materials necessaris i la seva elaboració. Prepararem mojito, margarita, caipirinha,
singapour sling, cosmopolitan, dry martini i molts
més. Vine i descobreix tot un món de sabor.
Prof. Jordi Pedro

Cuina del japó actual

Cuina sana i nutritiva i, sobretot, molt fàcil.
Aprendrem plats típics, dels quals coneixerem
la història i com aconseguir-ne els ingredients.
Prof. Miho Miyata

A - Dimarts
12 - 14 h
B - Dimarts
17.30 - 19.30 h
9 sessions
54.63 euros
+ 25 euros

Cuinarem els aliments de temporada i aprendrem a combinar-los de manera exquisida.
Prof. Xabi Bonilla

Dilluns
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54.63 euros
+ 50 euros

Valorarem els sentits primaris a través d’una
copa de vi (negre, rosat i blanc).
Prof. Jordi Sabaté

cos
Desbloqueja el teu cos a través de la respiració i el moviment. Amb les flexibilitzacions
i estiraments millorarem la nostra postura i,
amb les respiracions practicades coordinadament, gaudirem del relax. Cal portar roba còmoda, una tovallola i mitjons.
Prof. Conxa Pineda (grup A, B i C)
Prof. Liliana Pellman (grup D)

Cuina asiàtica

A - Dimecres
10 - 12 h
B - Dimecres
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54.63 euros
+ 25 euros

Sigues el teu propi tècnic informàtic

A - dl i dc
14 - 15.30 h
B - dm i dj
9.30 - 11 h
c - dm i dj
11 - 12.30 h
d - dl i dc
18 - 19.30 h
18 sessions
81,94 euros

Cuina africana

Divendres
19 - 21 h
9 sessions
54.63 euros
+ 25 euros

Dimarts
19.30 - 21.30 h
9 sessions
54.63 euros
+ 50 euros

Cuina de mercat

Tast de vins

Tast de vins (aprofundiment)

Recorrerem les denominacions d’origen de
l’estat espanyol i els seus microclimes.
Prof. Jordi Sabaté

autoserveis
de fotografia
Amb el sistema d’autoservei podràs utilitzar el Laboratori i el Plató a hores convingudes. Només cal fer la
teva reserva per telèfon o personalment. Per accedir a
aquests serveis cal que et donis d’alta com a usuari/a la
recepció del centre, facilitar les teves dades personals,
acceptar la normativa del centre i fer el pagament previ
corresponent als usos.
Consulteu horaris i preus al web del centre.
Autoservei de Laboratori
El centre cívic ofereix un espai per revelar els teus treballs fotogràfics. Hi ha la possibilitat de revelar positius
i negatius en diferents horaris. L’autoservei ofereix material per treballar al laboratori, només caldrà que portis el paper fotogràfic i d’altres materials específics que
puguis necessitar, com els filtres.
Autoservei de Plató
El plató del centre cívic està destinat a fotògrafs que
vulguin realitzar els seus treballs creatius i/o professionals. El plató disposa d’infraestructura necessària
pel seu ús. Pots consultar al nostre web la relació
d’aquest material i la nova normativa de funcionament.

destacats
termes cc pati llimona

Visita les Termes de l’edifici nou
del CC Pati Llimona
Després de les obres de millora i ampliació del centre cívic
han quedat al descobert 17 metres de muralla romana.
A partir del dimecres, 14 de març i fins el 12 de maig, podreu visitar la planta baixa de l’edifici Termes, en diferents dies i horaris: dimecres i divendres de 16.30 a 21 h i
dissabtes d’10 a 14 h i de 16.30 a 20 h.

skepto

Dissabte, 31de març
Skepto International Film Festival
Per celebrar la seva tercera edició, Skepto International
Film Festival, certamen internacional de curtmetratges, aterra a Barcelona. Una ocasió única per gaudir de
curtmetratges procedents de més de trenta països; una
mirada al món a través de les seccions de ficció, animació,
thriller i sostenibilitat del medi ambient.
Entrada lliure.
Tota la programació del festival es pot consultar a:
www.skepto.net/es

solocontigo

Del 7 al 12 de maig
Solocontigo
VIII Mostra d’Unipersonals de Narració Oral
Setmana dedicada a la narració oral en la que els i les narradores novells de la mà del Rubén Martínez, estrenen els
seus espectacles.
T’hi esperem!

dr. mabuse

Dissabte, 9 de juny
XI MOSTRA DE CURTMETRATGES DR. MABUSE
L’Associació Teatral La Jarra Azul organitza la mostra a Ciutat Vella i el centre cívic Pati Llimona torna a donar suport a
aquesta iniciativa audiovisual.
www.mostra-drmabuse.org

espai wifi

cessió d’espais
El centre cívic Pati Llimona posa diversos espais a la
vostra disposició, amb la intenció de donar suport a les
vostres necessitats i inquietuds col·lectives. El servei
està obert a entitats, associacions, ONG o empreses
que plantegeu activitats de temàtiques d’interès social
i cultural. Per conèixer els nostres espais i el procediment de sol·licitud, cal que visiteu el nostre web www.
bcn.cat/ccpatillimona

grups al pati
Al Hanan.
Col·lectiu de dones i homes per una educació Intercultural.
a/e: alhanan_colectivo@yahoo.es
Amics de la poesia del Casc Antic.
Trobades poètiques.
Segon dimecres i darrer dimarts de mes a les 19 h.
a/e: amicspoesia@hotmail.com
Assoc. Aprenem Junts.
Activitats per adults del barri Gòtic.
a/e: aprenemjuntsgotic@gmail.com
Assoc. Esportiva Ciutat Vella.
Gimnàstica i tallers per a gent gran.
Tel.: 93 302 28 77
Assoc. Imagen en Acción.
Organització fotogràfica al servei altruista de les deferents
ONGs de l’estat.
a/e: barcelona@imagenenaccion.org
www.imagenenaccion.org
Assoc. Munt de Paraules.
Organització del Festival de Narració Oral de Barcelona
Munt de Mots.
a/e: muntdeparaules@gmail.com
a/e: info@muntdemots.org
Col·lectiu El Pati Groc.
Grup de poesia.
Col·lectiu Pintors del Barri Gòtic.
www.pintorsbarrigoticbcn.com
Maracalà.
Contem Contes per a nens i nenes de totes les edats,
públic familiar, joves i adults.
http://maracala-maracala.blogspot.com
a/e: maracala.contacontes@gmail.com

Barcelona WiFi és un servei ofert per l’Ajuntament de
Barcelona que permet connectar-se a Internet a través
dels punts d’accés WiFi ubicats a diversos equipaments
municipals. Porta el teu ordinador portàtil i accedeix a
Internet de forma fàcil, còmoda i flexible al centre cívic
Pati Llimona.
Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 21.30 h i dissabtes de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h.

Renacer.
Grup d’ajuda mútua de pares que han perdut un fill.
Reunions segon i quart divendres de mes a les 20 h.
www.renacer-barcelona.org

Segueix-nos

Xarxa per la Mediació- Associació per la investigació, pràctica i professió de la mediació.
Professionals de la mediació que es troben amb l’objectiu de
promoure la investigació i innovació en la gestió alternativa
de conflictes i mediació.
a/e: grupdebatmediacio@gmail.com

Centre Cívic Pati Llimona
@PatiLlimona

Sambao.
Grup jove de percussió.
www.myspace.com/sambaosamba

Servei de lleure del barri Gòtic adreçat a nois i noies d’entre
4 i 16 anys, obert de dilluns a divendres de 17 a 19.30 h.

Abril - maig - juny 2012

Inscripcions: de dilluns a divendres de 17 a 17.30 h.
Quota trimestral: 15,70 euros.

CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA

Per a nens i nenes de 4 a 10 anys, trobareu una gran
varietat d’activitats: ludoteca, jocs, manualitats, expressió
artística, xanques i altres activitats esportives des d’una
vessant lúdica, cuina, hort i medi ambient, sortides...
Els infants són qui trien les activitats i tallers on volen
participar. La majoria d’aquestes activitats es realitzen en
grups d’interedat. Veniu i informeu-vos-en!!!
Jornades de portes obertes, obert de 17 a 19.30 h.
Vine a jugar i conèixer el nou espai del casal infantil en família. Activitat gratuïta. Els infants menors d’11 anys han
de venir acompanyats d’un adult.
Divendres 27 d’abril i 18 de maig
Cinema al Pati Infantil, projecció d’una pel·lícula a les 17.30
h al centre cívic Pati Llimona. Activitat oberta i gratuïta. Menors acompanyats d’un adult. Recomanat a partir de 5 anys.
Divendres 13 d’abril, 4 de maig i 1 de juny
Xpo! Exposició dels treballs realitzats durant el curs 20102011 pels infants i adolescents de fotografia i vídeo.
Inauguració: 22 de maig a les 19 h.
Per a nois i noies d’11 a 16 anys
- Percussió: grup de batucada, no és necessari que tinguis
coneixements previs.
- Futbol: equip de futbol-sala amb entrenaments i partits.
- Esports: bàsquet, vòlei, jocs poliesportius, de grup, a la
platja..., i d’altres nous que segur t’agradaran.
- Tallers variats com Vídeo, Foto, Art Urbà, DJ’s...
- Espai de trobada, podràs compartir diferents jocs de taula, Wii, Play Station, futbolí, sortides, tennis taula, internet...
Estem oberts a les teves idees i propostes.
Vine i fes-nos-les arribar!!!

CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
Regomir 3 - 08002 - Barcelona

Jornada de portes obertes
Obert de 17 a 19.30 h. Activitat gratuïta.
Divendres 27 d’abril i 18 de maig

T 932566100 - F 932566120
www.bcn.cat/ccpatillimona

Cinema al Pati Franja, per a públic adolescent, recomanat a partir d’11 anys. Amb pel·lis de terror, Anime i Manga,
curtmetratges... a les 17.30 h. Al centre cívic Pati Llimona.
Divendres 20 d’abril i 25 de maig

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

Campionat de Ping Pong, si tens entre 11 i 16 anys i
t’agrada el ping pong, vine a participar!
Divendres 11 de maig, a les 17.30 h al pati del centre cívic.
Inscripcions fins el mateix dia a les 17 h.
Suport a iniciatives joves, donem suport a les iniciatives dels joves del barri. Si formes part d’un grup amb un
interès comú i necessiteu un espai on trobar-vos per fer les
vostres activitats, us donarem informació, us facilitarem
els recursos i l’assessorament que us faci falta...
Fes córrer la veu entre la teva colla!!!
Per a mares i pares del Casal Infantil i Franja Gòtic
A més, si sou pares i mares d’infants i/o adolescents ja inscrits al Casal, podeu gaudir d’altres activitats: ludofamílies,
Cafè en família (per parlar i reflexionar de la tasca de ser mare o pare), tallers plantejats específicament per a vosaltres...

PORTADA

Atenció a les famílies, podeu demanar directament
més informació del servei d’infància o bé fer-nos arribar les
vostres propostes, de dilluns a divendres, de 17 a 17.30 h.
Animeu-vos a passar!!! Us hi esperem!!!

Fotografia: centre cívic Pati Llimona.
Text: Miquel Martí i Pol. “No demano gran cosa,
de Vint-i-set poemes en tres temps”.

Casal Infantil i Franja Gòtic Pati Llimona
C/ Regomir, 3 - Tel.: 93 256 61 00
a/e: infantil@patillimona.net / franjagotic@patillimona.net

PatiLlimona

PROPOSTES

casal infantil
i franja gòtic pati llimona

Disseny i maquetació: www.theroomrooms.com

informàtica

