
El C.C. Convent de Sant Agustí i la Biblioteca Francesca 
Bonnemaison us presentem una nova edició del Zero3, Altaveu 
d’Accions Culturals, un cicle amb diverses propostes artísti-
ques i culturals pel barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Del 5 al 21 de juliol                            

Totes les activitats  
són gratuïtes

zəro 3
Altaveu d’accions culturals
Del 5 al 21 de juliol                            

On?                                                    
 
C.C. Convent de Sant Agustí                          
C/ Comerç, 36                                               
08003 Barcelona                                            
932 565 000                                                 

Segueix-nos!
 
barcelona.cat/convent-sant-agusti 
@ConventAgusti
 
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibfbonnemaison/ca
@Bibliotecafrancesca-bonnemaison

Biblioteca Francesca 
Bonnemaison
C/ Sant Pere Més Baix, 7
08003 Barcelona
932 687 360

Districte de
Ciutat Vella



DIMARTS 5 DE JULIOL

Acte de presentació del poemari de 
Fito Luri Salvar l’Ànima, on l’autor 
ens recitarà alguns poemes.
Salvar l’Ànima explica que la tristesa i l’alegria van agafades de 
la mà, perquè les dues neixen i beuen del mateix lloc. Perquè 
és l’ànima qui ho rep tot i des d’on surt tot, és el que queda de 
nosaltres per allà on pasem i vivim, és i serà el nostre record i 
cal salvar-la a cada instant.

Horari: 18.30h
Lloc: Sala Antiga de la Biblioteca Francesca Bonnemaison

DILLUNS 11 DE JULIOL

M’estreno sota la dutxa . Errar per 
l’obra poètica de Guillem Viladot
En motiu de la commemoració del centenari del naixement 
de l’escriptor i poeta visual Guillem Viladot, accedirem al seu 
món poètic a través de la paraula, en aquest espectacle tea-
tral, acompanyat d’un muntatge audiovisual.
A càrrec d’Àngel Sedó, Dolors Aldomà, Miquel Torrent i Joan 
Cornudella.

Horari: 18:30h
Lloc: Sala Antiga de la Biblioteca Francesca Bonnemaison
 
 
DIMARTS 12 DE JULIOL

Una passejada pel nostre barri
Sortirem a conèixer una mica de la història del barri i dels seus 
edificis, en un ruta pels seus carrers que ens transportarà a 
l’època medieval i moderna.
A càrrec de Jordi Pisa

Horari: 18h
Lloc: punt de trobada C.C. Convent de Sant Agustí  
(C/ Comerç, 36)

DIJOUS 14 DE JULIOL

Voces veladas: homenatge a 
lletristes i intèrprets femenines de 
jazz
El projecte Maria Esteban Quintet vol donar visibilitat, dins del 
món de la música, a algunes dones actualment oblidades i que 
demostraren un gran talent i una gran capacitat creadora: les 
lletristes d’estàndards de jazz i musicals de Broadway Betty 
Comden i Carolyn Leigh, la intèrpret, pianista i compositora 
Blossom Dearie i les cantants Ann Richards, Chris Connor i 
June Christy. 

Horari: 20h
Lloc: Claustre Convent de Sant Agustí

DIJOUS 21 DE JULIOL

Mirar - Dansa Inclusiva
Mirar: veure, llambregar, atalaiar, contemplar, descobrir, aguai-
tar, sotjar, tafanejar.
Amb la interpretació de l’alumnat del taller de Dansa Integrada.
Producció: AME Moviment Expressió
Direcció: Emilio Bravo

Horari: 19.15h
Lloc: Claustre Convent de Sant Agustí

Balkumbia
Amb una mescla de sons influenciats pels orígens dels seus 
integrants, el grup fusiona melodies balcàniques amb ritmes 
llatins, travessant continents i cultures i transportant el públic 
en un viatge imaginari que entrellaça molts països del món.

Horari: 20h
Lloc: Claustre Convent de Sant Agustí


