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Mapa dels tallers oberts. Gaudeix de la teva ruta de l’art!

tallers oberts barCelona 2014
poble seC

exposiCió síntesi
6 de MaiG a l’1 de junY

Segueix-nos a instagram @afad_associacio i participa en el concurs de 
fotografia. La millor foto rebrà un lot de material artístic de casa Piera. 
Penja la teva foto amb el hashtag: #tallersoberts

ConCurs: 
preMi a la Millor foto

Convidem a tots els artistes de Catalunya a participar en les jornades del 2014 obrint les portes del vostre 
taller virtualment. Entreu a facebook.com/tallersobertsbcn i consulteu les bases. Amb les imatges rebudes 
farem un vídeo crowcreated que penjarem a les xarxes socials! Recollida d’imatges: fins el 31 de maig!

tallers oberts CatalunYa:
situa’t en el Mapa de CatalunYa!

selecció d’obres participants
a tallers oberts barcelona
cEnTRE D’ART SAnTA MònicA: 
La Rambla 7
Dmts a Ds: 11a 21h
Dg i festius: 11h a 17h. Dll tancat
inauguració : 6 maig a les 19:30h

dV 9 MaiG
17-21H

dG 11 MaiG
11-13H/17-20H

ds 10 MaiG
11-13H/17-21H

ds 10 nit blanCa
20:30-24H
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la ruta del VerMoutH. 3,5€

Comenta les obres visitades tot fent un vermut especial durant Tallers Oberts

abreVadero 
c/ de Vila i Vilà  77-79
especialitat: tartaleta de “rabo 
de toro” esmicolat amb puré de 
patates.

barlabota 
c/ Fontrodona 23
especialitat: empanada.

bar tiel·la i llibertat
c/ Blai 35
especialitat: mandonguilles de 
l’àvia amb salsa de tomàquet i 
alfàbrega.

barraMon
c/ Blai 28
especialitat: pota de porc al forn 
amb mozzarella i “mojo picón”.

bar seCo
Pg Montjuïc 74
especialitat: patates salvatges.

l’anGolino
c/ Blai 15
especialitat: albergínies 
a la parmesana. 

es xibiu
c/ Blai 48
especialitat: “cocretón” 
de pop.

la boHeMe
c/ Blai 65
especialitat: bombons de mascar-
pone i bleda cruixent d’ibèric.
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patán
c/ Blai 33
especialitat: torradeta 
de llom a la sala.

koska
c/ Blai 8
especialitat: “cochinita gui-
sada”.

bodeGa la saltó
c/ Blesa 36
especialitat: sardina la Saltó.

36
c/ Margarit 36
especialitat: mandonguilles 
amb sèpia.

bodeGa la tieta
c/ Blai 1
especialitat: ensaladilla russa.

la tasqueta del paral·lel
Avinguda Paral.lel 99
especialitat: galta amb crema 
de carbassa rostida.

bar la federiCa 
c/ carrer de Salva 3

bread and CirCuses
c/ de Blasco de Garay, 59
especialitat: “pulled pork”.

punt 
d’inforMaCió

exposiCions
Pl. Sortidor
Horaris:
Dv: 17 a 21h
Ds: 11 a 13h / 17 a 21h
Dg: 11 a 13h / 17 a 21h

Candela Carrera: joieria  
Mopalu artesanies: artesania
Eduardo Caballero: mostra 
de cometes.

cEnTRE cÍvic EL SORTiDOR
Pl. Sortidor 12
Horaris:
Dv: 17 a 21h
Ds: 10 a 14h / 16 a 21h
Dg: 10 a 14h
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punt inforMaCió. 
Centre CíViC el sortidor
Exposició de cFD, Toni Barrera, Teresa 
Martí,  Mónica Custodio il·lustració.
Plaça Sortidor 12
ccivics.bcn.cat/elsortidor

fundaCió arrels
Mostra de tallers.
c/ Puig i Xoriguer 17
(només obert ds. tarda i dg. matí)
arrelsfundacio.org

Centre Cultural albareda
Exposició Julián López Belenguer. 
Olis i acrílics. Del 29 d’abril al 24 de maig
c/ Albareda 22-24
T. 934 433 719

astillero espaCio Cultural
Pintura, disseny de moda, Il·lustració, 
disciplines diverses. 
c/ Lafont 7, local
T. 629 450 123
astilleroespaciocultural.com

alquiMiart / art de Cor
Art i artesania de proximitat. Pintura, 
modelat, escultura, vídeo art, fotografia, 
art digital... Julián López Belenguer, David
Ribó Dalmau i Elisenda Ribas Surribas. 
c/ Piquer 37, baixos 
davidribodalmau.com
davidribo@gmail.com

MonsioVis  
Arts plàstiques.
c/ Nou de la Rambla 182, baixos 
monsiovis.blogspot.com.es
theodenakano.es
adrianarnau.es

Cfd 
Espai de formació i exposicions 
de fotografia documental. 
Exposició d’alumnes “El Passadís”.
c/ Fontrodona 31
cfdbarcelona.com

lafutura Centre d’art 
Exposicions d’art, concerts, teatre, 
projeccions i activitats culturals. Exposició 
“El fin de la infancia” de Nathalie Rey.
c/ Roser 60
lafuturaespai@gmail.com
lafutura.es
facebook.com/lafutura.info

Giulia&laba  
Arquitectura, interiorisme, decoració 
i mobiliari.
c/ Tapioles 30, local 2
info@laba.es 
giuliainterior.wordpress.com 
laba.es
T. 934 417 842

boHeMius, sala Cultural 
Exposició d’artistes estudiants de l’Escola 
Massana: tèxtil, joieria, pintura, il·lustració     
i escultura.
c/ Tapioles 37 
facebook.com/BohemiusArtCafe 
T. 931 743 469 

assoCiaCió artistes plÀstiCs 
del poble seC
Exposició col·lectiva de pintura. 
c/ Elkano 24, baixos 
artistespoblesec@orange.es
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taller esCola arteMis 
Taller de ceràmica japonesa. 
Misako Homma.
c/ Tapioles 38  
T. 647 390 494
misakohomma.com

trudY kunkeler
Escultura. Projecció contínua 
sobre l’obra de l’autor.
c/ Tapioles 47, baixos
trudy-kunkeler.com  

fernando Gonzalez. pintura
Peio Quintana, fotògraf i il·lustrador. 
Teresa Martí, il·lustradora.
c/ Tapioles 67, interior
tmartijove@yahoo.es 

koetania 
Botiga taller de joieria contemporània. 
cicle inspiracions 2014-2015 / Maig / 
Volare. Exposicions que presenten la part 
més desconeguda de la joieria. 
c/ Blai 28
koetania.com
hola@koetania.com
T. 933 296 385

jaM CirCus (assoCiaCió d’art)
Escola de teatre: cursos i tallers d’arts 
escèniques, exposicions d’art, 
presentacions de grups artístics.
c/ Margarit 44
facebook.com/ jamcircusbcn 

la purèe assoCiaCió Cultural
Exposició Perritis Aguda. Artista Danilillo.
c/ Margarit 46
facebook.com/LaPuree 

artesania tèxtil bellafilla. 
MerCè Mas
Teixit manual, estampació i confecció 
de complements. Col·laboració amb 
l’artesana tèxtil Anna Sadurní.
c/ Margarit 56, baixos 2a
(dv. tarda tancat)
bellafilla.com

taller d’art i GraVat 66 MarGaritas 
Exposició de gravats de Bea Mahan 
i Carla Arenas. Il·lustració de moda de 
Iga Gawronska. Exposició dels nens 
de l’escola d’art “Coco y Pincel”.
c/ Margarit 66, baixos
Beamahan.com
igagawronska.com

raons públiques 
Projeccions i tallers.
c/ Concòrdia 30
(tancat dg.) 
info@raonspubliques.org 
raonspubliques.org
 
taller de artista
Pintura, dibuix i fotografia. Exposició 
de “La Virtual Room” i taller de xapes.
c/ concordia 30, baixos dreta
lavirtualroom.blogspot.com
inmasaenz.com

alas-espai d’art
Pintura.
c/ Concòrdia 17   
alas-estudi@orange.es   
T. 680 756 895
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espai lola 
Artteràpia, teràpies alternatives, 
tallers creatius i artístics.
c/ de les Pedreres 12
espailola.wordpress.com
espailola@gmail.com

laContra 
Tallers per artistes. Gestació, producció 
i exposició d’art, concerts i activitats 
culturals.  
c/ de la Puríssima Concepció 9
lacontra.espai@gmail.com
facebook.com/lacontra.artnocal
lacontracc.es
T. 646 801 648

tornYClub el taller de la ninfa 
Torneria i artesania en fusta.
Passatge Prunera 15  
(tancat dv. tarda)
tornyclub.blogspot.com
raconinfa.blogspot.com
eltallerdelaninfa.com 

espais d’art
Escultura i obra gràfica. Mostra d’escul-
tura, il·lustració, ceràmica i gravat dels 
germans Antoni Miquel i Àngels Morro.
Plaça de Santa Madrona 3, baixos 2 
antonimiquel.com

odd_nuM 
Artesania amb vidre i reciclatge creatiu. 
Exposicio de vidre.
c/ Font Honrada 26, bis 
munttsa.blogspot.com
vta.oddnum.blogspot.com 

WoodnliGHt
Escultura i disseny de llums en fusta 
tallada.
c/ Font Honrada 30
woodnlight.com

toni Cunill
Pintura, ceràmica i escultura en ferro.
Exposició d’escultures en ceràmica 
i en ferro.
c/ Font Honrada 40, baixos
tonicunill.net78.net  

k.o.Graffx 
Pintura, il·lustració i streetArt. 
Exposició de Pintura.
c/ Font Honrada 38, local esquerra
kograffx.com
kram.es
owen-graffx.blogspot.com
   
feli Manero 
Pintura.
c/ Teodor bonaplata 5, ent 1a. 
felimanero.es
felimanero@gmail.com
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llistat d’artistes. Busca el seu taller al mapa!

Tallers que participen en la nit 
blanca. Ds. 10 de 20.30-24h
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aCtiVitats dels artistes. Mira el calendari i participa!

dia Hora aCtiVitats lloC (mira núm. 
al mapa de ruta)

29 abril 19.30h Inauguració Julián López Belenguer. Olis i acrílics que recullen imatges d’activitats, 
no prou conegudes. Del 29 d’abril al 24 de maig.

Centre Cultural 
albareda 3

dimarts 6 19:30h Inauguració Tallers Oberts Barcelona i de l’exposició Síntesi.
Centre d’art santa 
MÒniCa
c/ La Rambla 7

divendres 9

17h Presentació dels tallers oberts Poble Sec a càrrec del 
districte de Sants-Montjuïc i de la coordinadora d’entitats de Poble-Sec.

Centre CíViC
el sortidor 1

17h Demostració de torn. Preu: entre 1€ i 5€ en funció de la peça. Inscripcions en el propi 
mateix espai. A càrrec de Tornyclub el taller de la nimfa

Centre CíViC
el sortidor 1

18h
RuTA SiMÓ GÓMEZ. De la mà d’un guia expert ens endinsarem tant en l’obra de 
l’artista com en l’espai en què està ubicat. Itineraris gratuïts. Cal inscripció prèvia al 
centre cívic El Sortidor i al centre cultural Albareda. Places limitades.

Centre Cultural 
albareda 3

18h Inauguració de les Jornades amb brindis i assistència dels estudiants que presenten 
els seus treballs. Amb DJ que engrescarà la festa. boHeMius 10

19h Presentació i projecció del documental “Los hilos de Penélope”. 
A càrrec del col·lectiu Circes. Cfd 7

19h Taula Rodona: Mediació artística i acció social. Participen diferents entitats dedica-
des a l’art i l’acció social.  Activitat oberta i gratuïta. espai la lola 23

19h Inauguració de l’exposició “La ciutat de paper”, de K.R.Celma raons públiques 20

19h Inauguració de l’Exposició “Ciénagas y Barrancos” de Rema Varela. Entrada Lliure.
laContra 24

21h Concert: Jehovametric. (Rock&Roll, Blues alternatiu). Entrada lliure.

dissabte 10

10 a 14h Taller de flaix de càmera. Tècniques senzilles per utilitzar 
el flaix de càmera de forma creativa.

Cfd 7
10 a 14h

Exposició “Sala Negra”. Projecte que pretén donar a conèixer el tema de la crisi de 
la violència a Centreamèrica (Edu Ponces/Ruido Photo - Premi Revela 2013) + Expo-
sició d’alumnes “El Passadís”.

11h
Tallers d’una hora per infants de 5 a 10 anys. Farem figuretes de sabó de glicerina i 
bàlsams pels llavis amb purpurines. Preu: 5€. Places limitades. Inscripcions al mateix 
local fins dos dies abans.

boHeMius 10

11 a 20h Taller RAKU fornada a  la plaça del Sortidor.Taller per pintar i coure: 5-10€. S’ha de 
triar una peça de ceràmica. A càrrec Misako Homma.

Centre CíViC
el sortidor 1

13 a 16h Vermouth musical a càrrec de Mr Plastic. espai la lola 23

a partir de 
13:30h Rostit popular al migdia i concerts. raons públiques 20

16 a 20h Elaboració de bijuteria. Obert a tothom a partir de 6 anys. 
Preu: adults 3€, infants 2€. fundaCió arrels 2

a partir 17h

Tallers teoricopràctics d’una hora i mitja per adults sobre la importància de conèixer 
els ingredients nocius dels cosmètics comercials. Prepararem dos productes d’ús 
habitual que us podreu emportar. Preu: 15€. Places limitades. Inscripcions al mateix 
local fins dos dies abans d’iniciar l’activitat.

boHeMius 10

18 a 20h

Taller de pintura i estampació de roba. Pots portar roba pròpia blanca i llisa o si ho 
prefereixes et proporcionem alguna de les següents peces: camí de taula: 2€, es-
tovalles individuals 50 x 35 cm: 3€, drap de cuina llis: 2€. Taller amb inscripció prèvia. 
Preu: 10€. Ana Dalmau (www.artdecor.cat). Contacte: eribas@artdecor.cat

alquiMiart 
art de Cor 5

18h
RuTA FRAncESc BOiX.  De la mà d’un guia expert ens endinsarem tant en l’obra de 
l’artista com en l’espai en què està ubicat. Itineraris gratuïts. Cal inscripció prèvia al 
centre cívic El Sortidor i al centre cultural Albareda. Places limitades.

punt de trobada: 
taller esCola 
arteMis  

12

18:30 a 20h
Taller d’expressió artística “Jugant amb fang” dirigit a adults, no és necessària experi-
ència. Inscripció prèvia a: espailola@gmail.com, Aki Taniguchi. Preu material: 4€. 
Places limitades.

espai la lola 23

 20h Inauguració de l’exposició d’art i gravat amb vernissatge. sala 66, 
MarGaritas 19

diumenge 11

10h Taller de balls caribenys. jaM CirCus 16

10 a 14h Elaboració d’imants de nevera i clauers amb pasta de fusta. Activitat familiar. A 
partir de 2 anys. Preu: 2€. fundaCió arrels 2

11h
Contacontes per a nens i adults: “D’una frontera a l’altra”. Contes de la meva terra 
materna i contes de la meva 
terra d’adopció, un diàleg pluricultural que no podeu deixar passar!  

lafutura 8

11h
RuTA ALEXAnDRE MERLETTi.  De la mà d’un guia expert ens endinsarem tant en l’obra 
de l’artista com en l’espai en què està ubicat. Itineraris gratuïts. Cal inscripció prèvia 
al centre cívic El Sortidor i al centre cultural Albareda. Places limitades.

punt de trobada: 
alas-espai d’art 22

> Els artistes han preparat un munt d’activitats per aquest dies!
> Concerts, exposicions, tallers per a nens i nenes, xerrades, vermut...
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aCtiVitats dels artistes. Mira el calendari i participa!

diumenge 11

12h Performance dels participants del taller “Circuit Bending”. Entrada Lliure. laContra 24

12 a 13:30h
Taller d’expressió artística: “Cos i espai” dirigit a adults. No és necessària experiència. 
cristina Barriach i Teresa Blanco.
Inscripció prèvia a: espailola@gmail.com. Preu material: 4€. Places limitades.

espai la lola 23

12 a 13h Taller de cometes per a públic familiar. Inscripcions: divendres 9 i dissabte 10 en els 
horaris dels tallers oberts. Preu: 5€. Places limitades. A càrrec de Eduardo Caballero.

Centre CíViC
el sortidor 1

13h Sessió DJ-vermouth: “Alto”. Entrada Lliure.

laContra 24
14h Dinar popular. Gaspatxo andalús i arròs de verdures o fideuà (a triar 2n plat). Inscrip-

cions a lacontra.espai@gmail.com fins al dia 9 de maig. Preu: 5€.

16h Trobada d’escriptors. boHeMius 10

17h Concert-sobretaula “Rumbarroc” (rumbes, rock i clàssica del s.XXI). Entrada lliure. laContra 24

17:30h Exposició del taller de “Aguadas a tinta”. jaM CirCus 16

18h Projecció d’un audiovisual. boHeMius 10

18 a 19:30h
Taller d’expressió artística: “Roda creativa” dirigit a adults. No és necessària experi-
ència. Inscripció prèvia a: espailola@gmail.com. A càrrec de María Berzosa i Patricia 
Vega. Preu material: 4€. Places limitades.

espai la lola 23

18 a 20h
Confecció de flors de paper: Taller d’1,5-2h de duració. 
No cal reservar. Preu: 3€. Marta Dols (www.artdecor.cat)
contacte: eribas@artdecor.cat

alquiMiart
art de Cor 5

20:30h Concert  “Mut trio”. Presentació del seu tercer disc “3369” 
Miguel Fernández: saxo, Albert Juan: guitarra, Oriol Roca: bateria. lafutura 8

divendres 9
dissabte 10

dv: 17 a 21h
ds: 10 a 14h 
i 16 a 21h

Taller de circuit bending, modificació de sons de joguines. A partir de 16 anys. Ins-
cripció a lacontra.espai@gmail.com o a Lacontra fins al 7 de maig. Cal portar una 
joguina amb so i piles. Preu: 20€ (per taller de 4 sessions). Diego Álvarez “Basajaun”.

laContra 24

dv: 
17:30 a 19h 
19:30 a 21h
ds: 
10 a 11:30h
12 a 13:30h 
17:30 a 19h 
19:30 a 21h

Tallers: 
“Jocs Teatrals” de Diego Guerrero
“Aguadas a tinta”, taller de tinta xinesa sobre paper 
d’Àlex cas. 

jaM CirCus 16

dissabte 10
diumenge 11

ds: 13h i 19h
dg: 13h i 18h

“Demo-taller.” Demostració de reciclatge del metall i com es fa un braçalet perso-
nalitzat. Taller en directe d’un braçalet personalitzat des de la idea personal, prepa-
ració del material (tot reciclant el metall de les joies que ja no ens agraden), fins a 
l’acabat final. Duració 20-30 min.

 koetania 15

divendres 9
dissabte 10
diumenge 11

dv: 17 a 19h
ds: 10 a 14h
 i 16 a 21h
dg: 10 a 14h

Demostració de talla de fusta aplicada a diferents àmbits. Carlos Espinar. laContra 24

Hora aCtiVitat nit del 10 de maig lloC (mira núm. al mapa 
de ruta)

20:30h
“Fábula sentimental de Hero y Leandro” Espectacle de Titelles per adults amb aires de Lord 
Byron de Pep Gómez. Entrada Lliure.

laContra 24

21h Concert “Duo Llatina” i amics.
tornYClub, el 
taller de la niMfa

25

21:30 a 23h Mostra generals d’Escenes dels tallers: “Jocs Teatrals” amb Brindis pels participants. jaM CirCus 16

21:30h
Concert de Toni Tunait, divertit i sempre sorprenent. Presentació del seu primer disc en solitari. 
Places limitades. Entrada 7€.

boHeMius 10

21h concert lafutura 8

22h Concert “Albufera” (Indie intimista). Entrada lliure. laContra 24

nit blanCa_ 10 de MaiG


