ENFOCATS 2017
FESTIVAL DE FOTOGRAFIA AL PATI LLIMONA
UN ANY MÉS l´ACCIÓ FOTOGRÀFICA, LA PROJECCIÓ DE DOCUMENTALS I LA REFLEXIÓ ENTORN
LA IMATGE ES FUSIONEN AL CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA.

L’Enfocats neix l’any 2010 i amb aquesta celebra ja la vuitena edició d’un festival en que
es combinen exposicions, xerrades, trobades, taules rodones, i moltes d’altres activitats
al voltant de la fotografia més compromesa i actual.
Del 
4 al 27 de maig la fotografia serà l’
eix 
de l’activitat al Pati Llimona per celebrar,
explicar històries, crear activitats i reunir persones. 
Totes les activitats són gratuïtes,
encara que alguna d’elles requereix inscripció prèvia. Per consultar tota la programació i
reservar la plaça heu de consultar la web 
https://wwww.enfocats.org

EXPOSICIONS
El festival ENFOCATS comença Dijous, 4 de maig a les 19.30 h. 
amb l’INAUGURACIÓ 
i la
música del Dj Andy Loop i la presentació de les exposicions: 
GÒTIC DELIGHTS (Un conjunt
heterogeni de 14 mirades sobre el Barri Gòtic), 
APROPANT-NOS AL MÓN DE LA IMATGE
(mostra de 
peces audiovisuals que retraten a botiguers, botigueres i a diversos oficis del barri,
amb l’objectiu d’apropar-nos a diferents realitats), 
MEMÒRIA EFÍMERA (exhibició de
fotografies que volen fer visible el que era i el que és un edifici singular del barri i dels seus
últims inquilins; els artistes, professors i estudiants de l’Escola Llotja).
Cada any el festival convida a un fotògraf que per la seva línia de treball dóna un caràcter
especial a cada edició. El fotògraf convidat per l’Enfocats 2017 és el 
Sergi Bernal
, estimat
veí del Gòtic i recopilador d’imatges emblemàtiques de la vida del barri. Aquesta exposició
es presenta al vestíbul del Centre Cívic Pati Llimona amb el títol 
"ELS BATECS DEL
BARRI”
. 
En altres espais del mateix centre, els cursos superiors de 
l'
Escola DateCuenta
exposaran els seus projectes finals sobre fotoperiodisme, cinema documental i fotografia
artística.

EXPERIÈNCIES ENTORN LA IMATGE
El Dilluns 8 de maig a les 17 h. pots viure una experiència directa entorn a la fotografia
creativa. Aquesta activitat organitzada per l'equip de fotògrafs de 
Més Gent Genial 
amb la
col·laboració de Photographic Social Vision consisteix en la instal·lació al Pati Llimona d’un
estudi mòbil. Durant dues hores tindreu a un grup de fotògrafs amb les càmeres a punt per
fotografiar a tots aquells que vulgueu tenir un retrat genuí i original.
Per aquells que volen viure una experiència més reflexiva amb la imatge, el dimecres 10 de
maig a les 19.30 h. s’oferirà una mirada radicalment honesta que trenca amb els prejudicis
que tenim sobre les presons i aquells que habiten en elles amb la 
projecció del
documental ADENTRO. Cinc joves van agafar una càmera durant un any per narrar com és
la vida entre els murs del Centre Penitenciari de Joves de Catalunya. El col·lectiu 
RUIDO
Photo 
conduirà un debat amb el públic de la sessió.

Pels interessats en visionar projeccions de treballs fotogràfics seleccionats, mentre es
comparteix una estona al voltant del menjar que portaran entre tots i totes, recomanem
SLIDELUCK BARCELONA XI, una celebració especial a càrrec del 
col·lectiu Barcelona
Photobloggers el dijous 18 de maig 19 h.

FOTOGRAFÍA PELS MÉS PETITS
El festival també té una versió més familiar, que busca apropar als més petits de la casa al
món de la fotografia. Dissabte 6 de maig 
d’11 a 13 h. 
es farà el 
TALLER 
Llauna
fotogràfica per aprendre en família d’una manera senzilla i divertida els principis de la
fotografia i d’un laboratori en blanc i negre. Per aquells que s’animin a construir en família
una càmera de fotos amb una llauna i tinguin un fill o filla de més de 7 anys, cal fer inscripció
prèvia al taller conduit pel professor Francisco Gómez del Taller Milans.
Divendres 12 de maig es farà el TALLER 
Fotografia en família: Monstres i princeses de
llum activitat per nens i nenes a partir dels 4 anys. Amb aquest taller els més petits
aprendran a crear històries i formes amb objectes en la llum vermella del laboratori de blanc i
negre.
També al festival Enfocats, petits i grans podran gaudir d’una exposició organitzada pels
infants i per infants titulada FOTO RELATS
.
Els nois i noies del casal infantil i Franja Gòtic
Pati Llimona han creat una sèrie de relats fotogràfics a partir de la seva mirada encuriosida i
atrevida per compartir amb el públic familiar.

PRESENTACIONS
Dijous 11 de maig 19 h. es farà la presentació del Festival Revela-T 2017 i de la seva
cinquena edició a Vilassar de Dalt. A continuació, el mateix dijous 11 els membres de
Fotoconnexió faran la presentació del Fons Fotogràfic Francesc Boix i ens compartiran
la història fascinant, plena de detalls, d’aquest personatge i la seva obra.
El 
Dijous, 18 de maig a les 17.30 h 
es farà la 
PRIMERA PUBLICACIÓ DE L’ARXIU
FOTOGRÀFIC DEL BARRI GÒTIC un projecte emblemàtic del Centre Cívic que recopila
fotografies i experiències relatades pels veïns i veïnes del barri. Una col·lecció d’imatges que
fins ara romanien guardades en els calaixos dels qui han viscut i retratat el barri en diferents
èpoques. El mateix Dijous 18 a les 19 h. 
es farà la presentació Directori Clifford,
Fotoconnexióens parlarà d’aquesta col·lecció d’imatges de fotògrafs al llarg del segle XIX.
ALTRES ACTIVITATS
El 
Divendres 12 de maig a les 19 h. 
es fará Cinefòrum: La Maleta Mexicana (Trisha Ziff).
Activitat a càrrec de Tot-Història Associació Cultural amb la col·laboració del fotògraf Xavier
de la Cruz.
De forma col·lectiva es portarà a terme un projecte comú amb el Taller de narració visual
EL RITME DEL BARRI GÒTIC, on cadascú exercirà el paper d'editor de la seva obra sota la
batuta del professor David Salcedo 
de Territorios Libres. Això serà 
dissabte 13 i 20 de
maig de 10.30 a 13.30 h
Dimarts 16 de maig de 17.30 a 21.30 h. e
s farà el TALLER “FOTOS EN CONSERVA” 
per a
aquelles persones que tinguin interès en la fotografia o que volen conservar fotografies en el
seu àmbit domèstic. L’objectiu és oferir unes primeres pautes per a la identificació i

conservació de documents fotogràfics 
a càrrec de 
Núria F. Rius 
i Pep Parer de
Fotoconnexió.
Dimecres 17 de maig de 18.30 a 21.30 h 
el públic tindrà l’oportunitat de fer una aproximació
al gènere de la Street Photography, 
amb el 
Workshop: 
Everybody Street 
a 
càrrec del
professor 
Ivan Sanczewski. I el dimecres 24 de maig es realitzarà 
la sessió d’Edició on
es posaran en comú les millors fotografies de cada participant del 
workshop del dia 20
.

Volem destacar també el Visionat de portafolis fotogràfics del 
divendres 19 de maig
,
on aquells que ho desitgin podran presentar el seu projecte fotogràfic i aquest serà
comentat i valorat per un jurat de fotògrafs professionals, on també hi haurà assistència
de públic.
Més informació: Quim Perelló 93 256 61 00
enfocats.org / comunicacio@patillimona.net
#enfocats17

