
Volem agraïr la participació de tots 
vosaltres que heu viscut, viviu o sentiu 
aquests barris  i heu volgut compartir 
el vostre moment. 
Gràcies a tots per la vostra col·laboració. 
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Al vestíbul
Identitats. Tretze testimonis que han participat en el projecte 

ens mostren a mode d'instantània la seva vida al barri.

Sala Kaleidoscopi
Moments al barri (Guió i càmera: Anna Izard Aymat. Edició: Verónica Díaz 

Costanti Barcelona, 2008, 50 min.) Documental on el barri és l’eix vertebrador  
al voltant de la vida, el treball i les vivències d’un grup de veïns i veïnes.

Barris del Món: Històries urbanes, és un programa en xarxa Nord-Sud, de formació 
política de joves, organitzacions socials i autoritats locals, l'objectiu principal de les 

quals és contribuir a la construcció d'una gobernança més inclusiva i més participativa en 
territoris concrets  a càrrec d’Iniciatives i Accions Socials i Culturals, INCITA Associació.

Un recorregut, una història: el viatge amb el Sevillano (Edició i realització: Anna Izard 
i Víctor Bartolomé).

Casa Parés, fàbrica de fondre plom i estany, fundada el 1875. Objectes i documental 
ens ensenyen el funcionament d’aquest ofici.

Impremta Pilar Martín un ofici en perill d’extinció (Realització: Anna Izard Aymat i  
Verónica Díaz Costanti. Càmera: Anna Izard. Edició: Verónica Díaz. Barcelona, 2008. 12 min) 

Mostra fotogràfica de Juan Azpiazu "...només és necessari esperar... Un home que 
es queda quiet en una ciutat on tot el demés es mou, acaba per ser una atracció al cap 

del temps." Robert Doisneau 
www.borntobeportraited.com  

Instal·lació artística Portals a càrrec de Gisele Freyberger.

L’Historiador en guàrdia us esperarà als establiments més emblemàtics per recollir 
els vostres moments.

Inauguració dimecres 14 de maig a les 19h
Inauguració de l'exposició i presentació del documental Moments al barri (Guió i 

càmera: Anna Izard Aymat. Edició: Verónica Díaz Costanti, Barcelona, 2008, 50 min.) 

Dijous 22 de maig a les 19.30h
Conferència: Vides de cine, anecdotari il·lustrat dels antics 

cinemes de Ciutat Vella a càrrec de Raül Contel.

Dissabte 24 i 31 a les 11h
Descobreix les altres Barcelones passejant amb Daniel Cortijo. Els vells carrers de 

Barcelona no són només allò que ara veiem a simple vista mites i llegendes dels 
carrerons de Barcelones d'altres temps, d'Altres Barcelones... Les sentiu?...

Sortida: Centre Cívic Convent de Sant Agustí (C. Comerç, 36)
Durada: una hora i mitja

www.altresbarcelones.blogspot.com

Divendres 30 de maig a les 21h 
Ball de l’envelat al claustre, un viatge en el temps a través de la música.  

Totes les activitats són gratuïtes.

Horari de l'exposició: De 17h a 21.30h 
Vestíbul, de dilluns a divendres de 10h a 22h

Kaleidoscopi, de dilluns a divendres de 17,30h a 21,30h

Centre Cívic Convent de Sant Agustí
entrada per pl. Acadèmia, s/n

Tel. 933 103 732 | conventagusti@transit.es 


