
CCCB

Memòria
2014





CCCB

Memòria
2014





CCCB
Memòria 2014

Montalegre, 5 
08001 Barcelona
T. 933 064 100

www.cccb.org

 @cececebe
  www.facebook.com/CCCB.Barcelona
 www.instagram.com/el_cccb/

Un consorci de:



Índex



20 anys del CCCB 08

Festivals 
i formats oberts

Festivals i formats oberts
Programació infantil i familiar

22

Espais de debat  
i reflexió

Debats i conferències
En col·laboració
Cursos, postgraus i màsters

44

Més enllà del CCCB Exposicions
Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà

92

Fons CCCB Arxius
Arxius en col·laboració
Publicacions

100

Dades generals Institucions i empreses col·laboradores
Ponents dels debats i les conferències
Cessions d’espais i lloguers
Xifres de visites i públic
Pressupost
Personal del CCCB

106

Premi Europeu 
de l'Espai Públic Urbà

64

CCCB Lab CCCB Lab
Projectes associats

68

Amics del CCCB 76

CCCB Educació 80

Programa social 88

Selecció de premsa 120

Exposicions Espriu. He mirat aquesta terra
Metamorfosis. Visions fantàstiques  
de Starewitch, Švankmajer i els germans Quay
L'inici del demà. Mancomunitat de Catalunya:  
100 anys
Ciutats compartides. Premi Europeu  
de l'Espai Públic Urbà 2014
Big Bang Data
Sota setge. Mariam Ghani i Omer Fast.  
Instal·lació i converses
World Press Photo. Mostra internacional  
de fotoperiodisme professional
Arissa. L'ombra i el fotògraf, 1922-1936
Shadowland de Kazuhiro Goshima

10

24
42

70
75

94
98

46
57
61

102
103
104

108
110
112
114
118
119

12
13 

14 

15 

16
17 

18 

19
20



8

20 anys del CCCB

El 2014 el CCCB va fer 20 anys. Al llarg 
d’aquest temps, el Centre ha multiplicat la seva 
activitat i la seva projecció. A més, el seu camp 
d’acció ha crescut i pràcticament abasta tots 
els formats i llenguatges, sempre al servei del 
pensament i la creació contemporanis. Però, 
a més, s’ha ampliat també físicament. Així, el 
2011 es va inaugurar el nou edifici polivalent 
conegut com a Teatre CCCB, que dóna un nou 
potencial al Centre i habilita un espai idoni per 
a les arts escèniques, la música i l'audiovisual.
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La «fórmula CCCB», si en podem dir així, ha demostrat al llarg de tot aquest temps, a banda d’una fe-
cunda vitalitat, una provada capacitat per sorprendre, per anar més enllà de la convenció, per fer apor-
tacions rellevants i per oferir exposicions i activitats d’un alt nivell qualitatiu. Aquesta trajectòria l'ha 
fet mereixedor d’un notable prestigi, tant a Catalunya com a Espanya i, molt notòriament, en l'àmbit 
internacional. Naturalment, això representa una enorme satisfacció tant per a nosaltres com per a tots 
aquells que han format part del Centre o hi han col·laborat al llarg d’aquests dos decennis.

El que desitgem sobretot és aprofitar aquests 20 anys per, a partir del gran valor acumulat, obrir una etapa 
de renovació –i d’exploració no exempta de risc–, que ha de tenir com a objectiu que el CCCB sigui capaç 
de copsar i adaptar-se al màxim a la multiplicitat de canvis dràstics que estan transformant la nostra socie-
tat. Són canvis que afecten el nostre estil de vida i també la nostra mirada sobre la realitat que ens envolta i 
sobre el món. Tots aquests canvis estan reconfigurant així mateix la relació entre l'individu i el pensament i 
la creació; en definitiva, estan fent evolucionar la forma que tenim d’acostar-nos i gaudir de la cultura.

Aquests primers 20 anys són un bon moment per reeditar el compromís del CCCB amb la renovació 
constant, que passa, indefectiblement, per l'obertura a la societat i per una connexió robusta i estreta 
amb tot allò que succeeix fora de les nostres parets. Aquest compromís, que és abans que res una ac-
titud i una determinació, ha de permetre explorar nous terrenys i arribar a més ciutadans, però també 
assajar noves forma de treballar, atenent més als processos i a la col·laboració en xarxa, significa, al 
mateix temps, poder donar cabuda a noves propostes i oferir suport i oportunitats a grups i creadors 
amb projecció de futur.

El CCCB, que té l'experimentació i el canvi gravats en la seva raó de ser, s’ha proposat fer un altre 
pas endavant i, tot aprofitant aquest 20è aniversari, obrir una etapa que vol ser d’impuls i que li ha de 
permetre continuar essent una referència indefugible de la cultura de qualitat a l'abast de tothom. Els 
20 anys han estat, doncs, un compromís amb la renovació, un compromís que ha de marcar fortament 
el futur immediat de la nostra institució.

En aquesta etapa que hem obert ens proposem, així mateix, que el coneixement del CCCB i del seu 
conjunt d’activitats sigui proper, especialment per a tots aquells barcelonins i catalans que encara no ens 
coneixen o ens coneixen poc. Aquesta connexió més propera amb la societat, amb les comunitats creati-
ves i amb les persones passa, en part, per les possibilitats que ofereix l'entorn digital –web, xarxes, etc.–, 
enteses no solament com un mitjà per difondre i dinamitzar l'activitat constant que el Centre du a terme, 
sinó també com un entorn des del qual es puguin oferir continguts específics. En aquest sentit, el nostre 
repte és que el CCCB esdevingui un espai absolutament integral, és a dir, físic i virtual alhora. 

El CCCB ha volgut començar a plasmar la voluntat de renovació per al 2014 amb un conjunt d’activitats 
i propostes pensades per a una ciutadania activa, curiosa i creativa, una sèrie d’accions per celebrar 
els 20 anys de vida del CCCB. 

Aquestes són les accions que es van dur a terme o iniciar el 2014 per donar sentit i concretar el com-
promís del CCCB amb la innovació permanent: 

— Anella Cultural. Espai connectiu
— Brunch Electronik Barcelona
— Carnet nous Amics CCCB per als nascuts el 1994 
— Concurs de curtmetratges Gandules 2014
— Culturnautes. El casal d’estiu del CCCB
— Programa Raval
— Habitació 1418
— Jornades CCCB Programa Alzheimer
— La idea d’Europa
— Lapsus Festival 
— Nous espais oberts. Visita al Mirador 
— Nova línia d’exposicions Beta
— Pantalla CCCB online. Un mes, un artista
— Premi Internacional a la Innovació Cultural
— Univers Internet
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Espriu
He mirat aquesta terra
30 d’octubre de 2013  
— 16 de març de 2014
Sala 3 

Exposicions

L'any 2013 es van commemorar els cent anys del naixement de Salva-
dor Espriu (1913-1985). El CCCB, en col·laboració amb la Conselleria 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va organitzar un dels actes 
centrals de l'Any Espriu: l'exposició «Espriu. He mirat aquesta terra», 
que apropava al públic la trajectòria creativa i vital de l'escriptor per 
mostrar no sols la importància cabdal de la seva figura per a la cultura 
catalana, sinó també la complexitat i riquesa de la seva obra que trans-
cendeix qualsevol etiqueta i que fa d’Espriu un clàssic atemporal.

L'exposició desenvolupava diferents aspectes de la seva biografia, 
del seu món literari i de la repercussió pública de la seva obra. I 
també reivindicava l'actualitat de Salvador Espriu, la vigència en 
el món d’avui dels seus temes i punts de vista, en la triple perspec-
tiva que l'exposició proposava: el món mític i simbòlic, la trans-
cendència social i la crítica indomable.

Poeta, narrador i dramaturg, Espriu s’interroga sobre les grans 
qüestions humanes. La mostra evocava el mite de Sinera; el com-
promís ètic davant de la guerra civil i de la postguerra; la defensa 
de la cultura catalana en temps difícils; el fenomen Espriu, quan 
va esdevenir una referència indispensable de la cultura espanyola; 
la seva visió de «la pell de brau» basada en el diàleg i la tolerància; 
la candidatura al Premi Nobel, i el seu món imaginatiu, de vegades 
grotesc, de vegades evocador, d’una potència extraordinària.

L'exposició presentava una gran quantitat de materials inèdits 
procedents d’arxius i col·leccions particulars. La part final de la 
mostra recreava una de les idees fonamentals d’Espriu: el món 
com a laberint grotesc, a partir d’una galeria de personatges que 
habiten la seva narrativa, la seva poesia i el seu teatre, presentats 
en animacions realitzades per joves creadors. Els personatges 
d’aquesta galeria s’integraven en un relat animat, d’una sorprenent 
actualitat, que permetia al visitant no familiaritzat amb l'univers 
Espriu introduir-s’hi des d’una nova perspectiva.

«“He mirat aquesta terra” remet a la mirada d’Espriu vers la seva 
terra i vers el món: a vegades crítica i salvatgement divertida, però 
també comprensiva i plena de pietat cap a les debilitats humanes.» 
(Julià Guillamon)

Activitats relacionades
Audiovisuals, «La imatge de l'escriptor», Soy cámara. El progra-
ma del CCCB, núm. 34, 1 de març, vegeu p. 25
Amics del CCCB, vegeu p. 79
Oferta educativa, vegeu p. 84 
Programa social, vegeu p. 90

Idea i guió original — 
Xavier Bru de Sala

Comissariat executiu — 
Julià Guillamon

Assessorament — 
Ramon Balasch, Sebastià Bonet, 
Rosa Delor, Julià de Jòdar, Víctor 
Martínez Gil i Agustí Pons, amb la 
col·laboració de Gabriel Planella

Disseny de l'espai —
VA62 Arquitectos

Disseny gràfic de l'espai — 
Opisso Estudi

Disseny gràfic de la comunicació — 
Josep Bagà

Organització — 
CCCB 

Coproducció — 
Any Espriu (Generalitat  
de Catalunya) i CCCB

Mitjans col·laboradors —
Ara i Catalunya Ràdio 

http://www.anyespriu.cat


13

Direcció del projecte — 
Rosa Ferré

Comissariat — 
Carolina López Caballero

Disseny de l'espai — 
Estudi Francesc Pons

Disseny gràfic de l'espai — 
Mario Eskenazi i Dani Rubio

Disseny gràfic de la comunicació — 
Cat and cat

Disseny gràfic del catàleg — 
Estela Robles

Organització — 
CCCB

Coproducció — 
CCCB i La Casa Encendida

Col·laboració — 
Athanor-Film Production Company, 
Moritz i Centro Checo

Mitjans col·laboradors — 
El Periódico, TV3 i Catalunya 
Ràdio

Exposicions

«Metamorfosis. Visions fantàstiques de Starewitch, Švankmajer i els 
germans Quay» va presentar l'obra de quatre figures essencials del 
cinema d’animació: el pioner polonès (nascut a Rússia) i establert a 
París Ladislas Starewitch (1882-1965), el mestre txec Jan Švankma-
jer (1934) i els bessons Quay (1947), nascuts a Pennsilvània i resi-
dents a Londres des de fa tres dècades. Tres filmografies singulars 
que, tot i així, tenen moltes coses en comú: un univers excèntric, 
d’entreson, en el qual conviuen la innocència, la crueltat, la volup-
tuositat, la màgia i la bogeria. Un paisatge inquietant, poètic i lúcid, 
de vegades grotesc i de vegades fantasmagòric, de personatges que 
estimen l'improductiu i fútil.

És un cinema de resistència contra les convencions narratives i im-
permeable a la higiene racionalitzadora que ha imposat la moder-
nitat. Davant del món del que és adult i correcte, la imaginació de 
Starewitch, la provocació de Švankmajer i els personatges en eterna 
convalescència dels germans Quay es postulen com una invitació 
inesperada a la llibertat. El cinema animat és l'art demiúrgic per 
excel·lència: la matèria pren vida, es transforma a les mans i a la 
imaginació dels creadors. Si algú sap res de la vida secreta dels ob-
jectes són ells.

A l'exposició es van presentar també un nombre important de re-
ferents literaris, artístics i cinematogràfics que dibuixaven les línies 
de filiació reivindicades pels artistes: el conte de fades, els relats de 

terror, el món dels somnis, els gabinets de curiositats, la ciència 
preil·lustrada, l'alquímia i l'il·lusionisme.

Era la primera vegada que l'obra d’aquests quatre artistes es pre-
sentava en profunditat al nostre país, però el que va suposar un ve-
ritable esdeveniment internacional va ser el fet de reunir en una 
mateixa proposta l'obra d’aquests animadors que mantenen entre 
si un diàleg explícit: els germans Quay es confessen admiradors de 
Jan Švankmajer i els tres gaudeixen de la companyia de Starewitch.

L'exposició presentava obres dels següents creadors: Leonardo 
Alenza, Arnold Böcklin, Walerian Borowczyk, Charles Bowers, 
Luis Buñuel, Émile Cohl, Gustave Courbet, Segundo de Chomón, 
Salvador Dalí, Monsu Desiderio, James Ensor, Max Ernst, Francis-
co de Goya, Jean Grandville, Emma Hauck, Max Klinger, Alfred 
Kubin, Eugenio Lucas, Marey, Josep Masana, Méliès, Joaquim Pla 
Janini, Lotte Reiniger, Bruno Schulz, Irène Starewitch, Eva Švank-
majerová i Robert Walser.

Activitats relacionades
Amics del CCCB, vegeu p. 79
Oferta educativa, vegeu p. 84 i 87
Programa social, vegeu p. 90 
Més enllà del CCCB, vegeu p. 96 
Conferències i debats, vegeu p. 48

Metamorfosis
Visions fantàstiques de Starewitch, 
Švankmajer i els germans Quay

26 de març — 7 de setembre 
Sala 2
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Aquest projecte expositiu va néixer per commemorar el centenari 
de la creació de la Mancomunitat de Catalunya. Explicava i posava 
en valor les iniciatives d’una organització institucional que va actu-
ar durant una dècada amb una energia inusitada per crear sòlides 
eines de connectivitat i de creixement a Catalunya.

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Diputació de 
Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona, va 
presentar un conjunt d’exposicions que analitzaven la història, els 
artífexs, el pensament i l'obra realitzada per la Mancomunitat de 
Catalunya, un segle després de la seva creació. Va constar d’una 
mostra genèrica i de sis de temàtiques que es van presentar en sis 
seus diferents del territori català.

Al CCCB, es van presentar dues exposicions. D’una banda, «L'ini-
ci del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys», una mostra 
introductòria dedicada a analitzar la història, els protagonistes, el 
pensament i l'obra realitzada per la Mancomunitat de Catalunya; i, 
de l'altra, «De la beneficència al servei públic de sanitat», una pre-

sentació de la política sanitària i social de la Mancomunitat, que 
va tenir un caràcter modern i innovador inspirat en els països in-
dustrialitzats d’Europa i que va permetre la transició de la higiene 
decimonònica a la salut pública moderna, i de la beneficència a la 
previsió social.

Les altres mostres temàtiques que van formar el projecte van ser les 
següents: «Noves estructures per a l'educació» (Escola Industrial, 
Barcelona, 9 d’abril-20 de juliol), «Comunicar el territori: telefonia 
i obres públiques» (Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 10 d’abril-1 
de juny), «Impuls al coneixement científic» (Institut d’Estudis Ca-
talans, Barcelona, 11 d’abril-4 de juny), «Xarxa de Biblioteques Po-
pulars» (Palau de la Diputació de Tarragona, 13 de juny-7 de setem-
bre) i «Normativització de la llengua» (Casa de Cultura de Girona, 
17 de juny-27 de juliol)

Activitats relacionades
Amics del CCCB, vegeu p. 79

L'inici del demà
Mancomunitat de Catalunya: 100 anys

8 d’abril  — 20 de juliol 
Sala -1

Comissariat — 
Víctor Batallé

Assessorament — 
Albert Balcells, Jaume Barrull 
Pelegrí, Núria de Ventura Bosch, 
Pere Izquierdo i Tugas, Jordi 
Llobet, Teresa Mañà Terré, Teresa 
Navas, Ferran Sabaté i Casellas, 
Mila Segarra, Rosa Serra i Rotés  
i Imma Tubella

Comissariat executiu, disseny de 
l'espai, comunicació i catàleg — 
ExitDesign 

Organització — 
CCCB

Coproducció —
Diputació de Barcelona, Diputació 
de Lleida, Diputació de Tarragona  
i Diputació de Girona

Mitjans col·laboradors — 
La Vanguardia, TV3 i Catalunya Ràdio

Exposicions
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Exposicions

Disseny del muntatge — 
David Bravo i Mario Corea

Disseny gràfic — 
Spread: David Lorente / Tomoko 
Sakamoto

Producció — 
CCCB

Patrocini — 
Copcisa, Fundació Abertis  
i Escofet 

Col·laboració — 
The Architecture Foundation 
(Londres), Architekturzentrum 
Wien (Viena), Cité de l'architecture 
et du patrimoine (París), Museum 
of Finnish Architecture (Hèlsinki), 
Deutsches Architekturmuseum 
(Frankfurt) i Museum of 
Architecture and Design (Ljubljana)

La forma de la ciutat està íntimament relacionada amb la demo-
cràcia. Aquesta és la tesi del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà, 
que, des de l'any 2000, reconeix i difon els processos de transforma-
ció i millora dels espais públics a Europa. 

Les ciutats són lluny de ser un paradís idíl·lic. Ara que més de la 
meitat de la població mundial viu en entorns urbans, les ciutats 
s’enfronten a algunes amenaces que plantegen seriosos dubtes so-
bre el seu futur. Europa, que històricament havia generat ciutats 
exemplars per la seva densitat, escala humana i complexitat, no està 
exempta d’aquests riscos. El creixement desorbitat, la segregació 
social i espacial, la desatenció dels marges o la prioritat respecte al 
vehicle privat són alguns dels problemes que avui fan perillar els 
ideals d’igualtat i llibertat associats a la ciutat europea des dels seus 
orígens. 

Per sort, però, Europa també ofereix molts casos exemplars de mi-
llora dels seus espais públics. Són obres que, sensibles al seu con-
text, posen en valor la dimensió política i social dels espais urbans. 
Projecten una mirada respectuosa cap al passat i, alhora, ofereixen 
solucions sostenibles que tenen en compte les generacions futures. 
Són bones pràctiques que cuiden els límits de la ciutat, sabent que 
les perifèries són part central de la seva identitat i que el contacte 

amb la natura, com amb l'aigua, és un bé que cal preservar i inte-
grar a favor de l'interès general. Són propostes que entenen l'espai 
públic com un lloc per a la igualtat, la redistribució dels recursos i 
el reconeixement de les minories. Són intervencions que privilegien 
l'accés per damunt de barreres de tots tipus i que promouen l'apro-
piació de la ciutat per part dels ciutadans. De Glasgow a Istanbul, 
de Lisboa a Bucarest, el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà s’ha 
convertit en un observatori privilegiat dels problemes i les solucions 
que en aquests moments caracteritzen les ciutats europees. 

«Ciutats compartides» és l'exposició de les vint-i-cinc millors obres 
presentades a la vuitena edició del Premi, un certamen que el CCCB 
organitza amb la col·laboració de The Architecture Foundation 
(Londres), l'Architekturzentrum Wien (Viena), la Cité de l'archi-
tecture et du patrimoine (París), el Museum of Finnish Architecture 
(Hèlsinki), el Museum of Architecture and Design (Ljubljana) i el 
Deutsches Architekturmuseum (Frankfurt).

Activitats relacionades
Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2014, vegeu p. 66
Conferències i debats, vegeu p. 46 
Més enllà del CCCB, vegeu p. 99 

Ciutats compartides
Premi Europeu de l'Espai Públic  
Urbà 2014

25 d’abril — 4 de juny 
Hall
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«Big Bang Data» va ser un projecte que s’endinsava en el fenomen 
de l'explosió de dades en el qual estem immersos. Dels últims cinc 
anys ençà, existeix una àmplia consciència entre els sectors aca-
dèmics, científics, les administracions, l'empresa i la cultura que 
generar, processar i, sobretot, interpretar dades està transformant 
radicalment la nostra societat.

Tots generem dades, des del dispositiu mòbil, a través dels sensors, 
de les xarxes socials, de fotografies i vídeos digitals, de registres de 
les transaccions de compra i dels senyals del GPS. La novetat és que 
cada vegada és més fàcil emmagatzemar i processar aquestes quan-
titats ingents de dades que detecten patrons (d’incidències, de com-
portament, de consum, de vot, d’inversió, etc.). Aquest fet està can-
viant molt ràpidament la forma de presa de decisions a tots nivells.

Van participar en el projecte diferents creadors com Timo Arnall, 
Christopher Baker, Chris Jordan, Ingo Gunther, Erik Kessels, David 
Bowen, Aaron Koblin, Eric Fischer, Near Future Laboratory, Bes-
tiario, investigadors, activistes, dissenyadors, educadors, analistes, 
cartògrafs, enginyers, economistes, arquitectes, comunicadors, pro-
gramadors, periodistes i un llarg etcètera.

Nova línia d’exposicions Beta al CCCB

El CCCB ha obert a la planta tercera un espai central per a projectes 
expositius que tractin de manera integrada la cultura del segle xxi i 
les grans transformacions de l'era digital.

«Big Bang Data» va ser la primera d’aquesta sèrie de propostes que 
aborden les zones de fricció que aquests canvis comporten: des de 
la ciència, la innovació tecnològica i social, els reptes polítics, eco-
nòmics i culturals.

En els més de cinc mesos de durada de «Big Bang Data», l'espai ex-
positiu va constituir una plataforma de trobada i debat al voltant 
d’aquest tema de màxima actualitat, que va acollir tallers, hackatons, 
programes educatius i trobades de comunitats locals i internacionals.
 
Web del projecte: http://bigbangdata.cccb.org 

Activitats relacionades
Programa d’activitats de l'Estació Beta, vegeu p. 32

Big Bang Data
9 de maig — 16 de novembre
Sala 3

Direcció del projecte — 
Rosa Ferré

Comissariat — 
Olga Subirós i José Luis  
de Vicente 

Disseny de l'espai — 
Olga Subirós Studio

Disseny gràfic de l'espai i de les 
publicacions — 
David Torrents i Silvia Míguez

Disseny gràfic de la comunicació — 
Yslandia

Coproducció —
CCCB i Fundación Telefónica

Patrocini —
Generalitat de Catalunya,  
Fundació Banc Sabadell, HP, 
Fujifilm, Fotoprix i Grundig

Col·laboració — 
Moritz, Telefónica I+D, Bcnlab, 
Mediapro, IAAC-Fab Lab, Loop 
Barcelona, Sonar +D, OFFF  
i Fab Festival

Mitjans col·laboradors — 
El País, TV3 i Catalunya Ràdio

Exposicions

http://ingogunther.com/
http://www.dwbowen.com/
http://www.dwbowen.com/
http://www.aaronkoblin.com/
http://nearfuturelaboratory.com/
http://www.bestiario.org/
http://www.bestiario.org/
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Exposicions

Comissariat — 
Chus Martínez

Disseny de l'espai —
Liliana Antoniucci

Disseny gràfic de l'espai  
i de la comunicació —
Opisso Studio

Organització i producció — 
CCCB

En el marc de —
Tricentenari BCN 1714-2014

Suport —
Programa Cultura de la Unió 
Europea, en el marc de la iniciativa 
«Europe City»

Mitjà col·laborador —
Ara

En el marc de la commemoració del tricentenari del setge de Bar-
celona per les tropes borbòniques l'any 1714, el CCCB va proposar 
una instal·lació audiovisual i un programa d’activitats per dur a ter-
me una reflexió sobre els aspectes més contemporanis de les ciutats 
assetjades. L'objectiu de les activitats fou traslladar la noció de setge 
al món actual, des de les formes en què en l'actualitat l'assetjament 
de les ciutats continua essent una estratègia bèl·lica en plena vigèn-
cia (Beirut, Sarajevo o Gaza, entre tants exemples), fins a la subtilesa 
amb què avui s’estenen noves realitats urbanes basades en la segre-
gació i la marginació; o com la nova obsessió per la seguretat en les 
grans metròpolis ha permès la normalització de formes de control i 
vigilància dels seus ciutadans. 

La reflexió del CCCB va posar èmfasi en totes aquelles realitats de 
la ciutat contemporània que condemnen els seus ciutadans a viure 
sota noves formes de setge. D’altra banda, les activitats també van 
explorar el costat oposat de la ciutat assetjada, la ciutat oberta, aque-
lla on els seus ciutadans no viuen sota l'ombra d’una amenaça que 
posi en qüestió les seves llibertats. Es va proposar una reflexió sobre 
quins són els elements que fan possible una ciutat oberta. 

Activitats relacionades
«Els nous setges», cicle de conferències, vegeu p. 52 

Sota setge
Mariam Ghani i Omer Fast.  
Instal·lació i converses

9 de setembre — 9 de novembre
Hall del CCCB
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La desena edició de l'exposició internacional World Press Photo, 
organitzada per la Fundació Photografic Social Vision, es va ins-
tal·lar un any més al CCCB amb les 130 fotografies guanyadores 
del prestigiós premi internacional de fotoperiodisme. Aquest any, 
la selecció va comptar amb cinc guanyadors de la nostra ciutat: Pau 
Barrena, en la categoria de «Retrats a l'entorn»; Moisés Samán, se-
gon premi en la categoria de «Temes d’actualitat»; i l'equip format 
per David Airob, David Ramos i José Bautista, que van obtenir el 
tercer premi en la categoria de curtmetratges, en el marc de la secció 
multimèdia del concurs.

En aquesta edició, van participar 5.754 fotògrafs de 123 nacionali-
tats diferents, 254 dels quals eren espanyols. En total, es van rebre 
98.671 imatges classificades segons diverses categories (Notícies 
d’actualitat, Temes d’actualitat, Temes contemporanis, Vida quoti-
diana, Retrats, Retrats en l'entorn, Natura, Esports d’acció i Cròni-
ques esportives).

Aquesta cita ineludible per als amants de la fotografia es va conver-
tir en una de les fites més senyalades de la cultura i del periodisme 
visual a Barcelona, que atrau any rere any milers de visitants. Una 
oportunitat per testimoniar, a través dels ulls, l'estat del món i la 
realitat global que ens envolta. Visions, històries, relats i realitats, 
que es tradueixen en imatges capaces de traslladar-te, canviar-te, 
commoure’t o, fins i tot, fer-te entendre el món.

La fotografia guanyadora va ser del fotògraf americà John Stan-
meyer, per a National Geographic.

Activitats relacionades
Amics del CCCB, vegeu p. 79
Oferta educativa, vegeu p. 84

World Press Photo
Mostra internacional de fotoperiodisme 
professional

6 de novembre — 8 de desembre
Sala -1

Organització i producció —
Fundació Photographic Social 
Vision

Exposicions
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Exposicions

Comissariat — 
Rafael Levenfeld i Valentín  
Vallhonrat

Disseny de l'espai — 
Àlex Papalini

Disseny gràfic de l'espai  
i de la comunicació,  
i adaptació del catàleg — 
Marc Valls i Oriol Soler

Coproducció — 
Fundación Telefónica i CCCB

Suport — 
Institut d’Estudis Fotogràfics  
de Catalunya

Col·laboració — 
Moritz

Mitjans col·laboradors — 
TV3 i Catalunya Ràdio

Antoni Arissa (Sant Andreu, 1900-Barcelona, 1980) va ser proba-
blement el fotògraf que va aplicar d’una manera més interessant 
els principis de la Nova Visió al nostre país i un dels fotògrafs de 
referència del segle xx. La progressiva implantació dels principis de 
la typophoto, promoguts per László Moholy-Nagy, va propiciar el 
naixement d’un nou llenguatge visual en el qual la fotografia es va 
convertir en la substituta del dibuix, renovant el disseny de cartells, 
llibres, revistes i diaris. Arissa, impressor d’ofici, treballant des de 
Barcelona, es va inserir plenament en aquesta tendència.

La mostra que va acollir el CCCB es componia de més de 160 fo-
tografies en blanc i negre que recorrien la seva trajectòria professi-
onal a través de tres blocs estilístics: el pictorialisme, entre 1922 i 
1928; l'evolució cap a les solucions visuals de la modernitat fins al 
començament dels anys trenta i la Nova Visió, des de 1930 fins al 
1936, quan Arissa es va incorporar plenament a les avantguardes 
fotogràfiques.

Les fotografies de l'exposició provenen de les col·leccions de nega-
tius preservats per la Fundación Telefónica i l'Institut d’Estudis Fo-
togràfics de Catalunya i incorpora els escassos tiratges efectuats per 
l'autor que es conserven en paper. El projecte culmina els esforços 

de la Fundación Telefónica en la recuperació d’arxius fotogràfics, 
tasca iniciada a partir de l'arxiu fotogràfic de la companyia i am-
pliada posteriorment amb fotògrafs com Luis Ramón Marín, Josep 
Brangulí (a qui el CCCB ja va dedicar una exposició l'any 2011) i 
Virxilio Vieitez.

Amb la presentació en paral·lel dels projectes «Arissa. L'ombra i el 
fotògraf» i «Shadowland de Kazuhiro Goshima» (vegeu la pàgina 
següent) es van relacionar dues aventures artístiques que, amb un 
segle de distància, estan connectades per la investigació al voltant 
de la composició i la llum.

Espai taller
L'exposició va incloure un espai taller amb diversos materials i 
escenes per finalitzar la visita amb una experiència fotogràfica a 
partir de la llum i l'ombra. Activitat disponible els caps de setmana 
i festius, gratuïta amb l'entrada a l'exposició.

Activitats relacionades
Amics del CCCB, vegeu p. 79
Oferta educativa, vegeu p. 84

Arissa 
L'ombra i el fotògraf, 1922-1936

14 de novembre de 2014 — 12 d’abril  
de 2015
Sala 3
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Aquest curtmetratge 3D de l'artista japonès Kazuhiro Goshima 
neix de la combinació del que anomenem «animació trobada» i una 
tècnica estereoscòpica innovadora. Una nit rere l'altra, incompta-
bles vehicles recorren les metròpolis del món i els seus fars produ-
eixen ombres fugaces i mòbils en les múltiples superfícies d’aques-
tes grans ciutats. Les ombres es projecten incansables al mur d’un 
edifici i d’aquesta manera es crea una imatge transitòria de la qual 
transpira un instant de la vida de la ciutat.

Amb la presentació en paral·lel dels projectes «Arissa. L'ombra i 
el fotògraf» (vegeu la pàgina anterior) i «Shadowland de Kazuhiro 
Goshima» es van relacionar dues aventures artístiques que, amb un 
segle de distància, estan connectades per la investigació al voltant 
de la composició i la llum.

Shadowland ha rebut el premi honorífic de l'Ars Electrònica de Linz 
(2014). 

Shadowland de Kazuhiro 
Goshima
Instal·lació audiovisual en 3D

14 de novembre de 2014 — 12 d’abril  
de 2015
Sala 3

Disseny gràfic de la comunicació — 
Marc Valls i Oriol Soler

Organització —
CCCB

Col·laboració — 
Moritz 

Mitjans col·laboradors — 
TV3 i Catalunya Ràdio

Exposicions
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Xcèntric
El cinema del CCCB 

gener — desembre 

En la 13a temporada, Xcèntric es va consolidar també com a lloc per 
a la interpretació del cinema essencial. El programa de projeccions 
del 2014 va tenir com a punt de partida els enunciats de l'exposició 
«Metamorfosis. Visions fantàstiques de Starewitch, Švankmajer i els 
germans Quay».

Per a la sessió inaugural, el CCCB va comptar amb Antoni Pinent, 
autor català establert a Suïssa que ha col·laborat estretament amb 
Xcèntric com a programador i comissari. En la classe magistral 
«Entre perforacions», Pinent va repassar la seva obra fílmica i va 
explicar-ne el procés creatiu (des de la teoria i la tècnica, amb es-
pecial incidència en el muntatge), tot fent referència també a peces 
d’altres autors experimentals que l'han influït.

Del programa, cal destacar la sessió dedicada al retrat de tres cine-
astes singulars, Margaret Tait, Ute Aurand i Marie Menken; el 
programa d’obres inèdites a Espanya de Chris Marker i de Robert 
Gardner (antropòleg i realitzador de documentals etnogràfics); un 
programa de films científics vistos des del prisma de l'art avantguar-
dista; el monogràfic del cineasta experimental canadenc Arthur 
Lipsett (una de les màximes referències del cinema d’apropiació i el 
collage); el dedicat al jove Lois Patiño, la càmera del qual captura la 
bellesa dels paisatges amb una sensibilitat única; i la sessió marato-
niana «El desig sublim» celebrada en el marc de la Nit dels Museus.

Juntament amb l'equip de programadors habituals, el 2014 el pro-
gramador convidat va ser Josetxo Cerdán, professor de la Universi-
tat Rovira i Virgili de Tarragona, i autor de diverses publicacions de 
cinema documental. 
 
www.cccb.org/xcentric/ca/

Tallers Xcèntric
Súper-8: filma, revela, edita, projecta!
Dates: 06-09 de novembre
Organització: CCCB
Col·laboració: Crater-Lab

Taller pràctic d’iniciació al súper-8 en quatre sessions, en les quals 
els participants van aprendre a fer anar la seva càmera, a filmar a 
partir d’un exercici col·lectiu de rodatge, a revelar la pel·lícula de 
manera artesanal, a preparar i muntar el material resultant i final-
ment a projectar-lo. Dirigit a artistes, cineastes, estudiants i qual-
sevol persona interessada en la creació audiovisual i la materialitat 
fílmica.

Aula Xcèntric
La imatge salvatge. Infiltracions i senders cap a un cinema 
outsider
Dates: 4-27 de novembre
Organització: CCCB i Institut d’Humanitats de Barcelona
Suport de: Diputació de Barcelona

Aquest curs dirigit per Jordi Costa (crític de cinema, guionista i re-
alitzador audiovisual) i impartit per Jordi Costa, Juan Bufill, Andrés 
Hispano, Carles Prats i Juan Antonio Suárez, va tenir com a objec-
tiu traçar la història subterrània del cinema outsider a través de les 
seves intermitents infiltracions al discurs dominant i de les apropi-
acions que fa d’aquest darrer, així com analitzar les condicions per 
a la possibilitat d’un cinema salvatge en l’era de la democratització 
d’eines i la sofisticació tecnològica.

Activitats relacionades: 
Arxiu Xcèntric (vegeu pàgina 103)

Organització — 
CCCB

Direcció — 
Carolina López

Programació —
Celeste Araújo, Gonzalo de Lucas, 
Oriol Sánchez, João Laia,  
Philippe-Alain Michaud,  
Andrey Shental i Mark Webber

Festivals i formats oberts
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Soy cámara
El programa del CCCB 

Un dissabte al mes a La 2 de TVE

Organització — 
CCCB

Producció — 
CCCB i TVE

Organització —
Hipnotik Faktory i Red927

Col·laboració —
CCCB i ICUB-Ajuntament  
de Barcelona 

Poetry Slam Barcelona
11 de gener, 8 de febrer,  
15 de març, 5 d’abril, 3 de maig,  
7 de juny,12 de juliol, 4 d’octubre  
i 13 de desembre

Festivals i formats oberts

El 2014 va continuar l'emissió a La 2 de TVE del programa Soy 
Cámara, un programa mensual de trenta minuts que l'any 2014 va 
tenir un total de 932.000 espectadors.

Cada programa reflexiona entorn de temes extrets de les expo-
sicions i activitats del CCCB, amb la intenció de mostrar una mane-
ra diferent de veure i entendre el Centre. Per realitzar-lo, s’utilitza el 
material de rodatge i els fons de l'Arxiu del CCCB.

El programa, que té una voluntat d’experimentació tant en el 
llenguatge formal com en el tractament narratiu, presenta una es-
tructura de patchwork, amb un discurs amè i intel·ligible, construït 
a partir d’una gran quantitat de veus i fragments audiovisuals, pro-
cedents d’arxius de tota època, textura i gènere. No hi ha presenta-
dor ni veu pròpia i la capçalera varia en cada entrega, igual que la 
tipografia, l'estil i la conducció del programa, que ha comptat amb 
vint-i-cinc directors i guionistes diferents.

El temes tractats el 2014 van ser, entre d’altres, els següents: l'art 
de la provocació, els nous pobres, l'expressió poètica i la paraula, els 
artistes i la visualització de dades, les ciutats assetjades i el poder de 
les imatges.

Per segon any consecutiu, el CCCB va tornar a ser l'escenari de les 
competicions mensuals de Poetry Slam Barcelona en la seva cin-
quena temporada. El Poetry Slam és, en essència, una competició 
de poesia oral, però també s’ha consolidat com una nova manera de 
difondre l'art de la paraula i de la interpretació. La complicitat dels 
poetes amb el públic és també un dels elements més característics 
de cada competició, en què el paper dels espectadors és fonamental 
per valorar les habilitats expressives dels creadors. Els mesos d’hi-
vern, la cita mensual es va celebrar al Hall i, amb l'arribada del bon 
temps, les competicions es van traslladar al Pati de les Dones.
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Animac al CCCB
Mostra Internacional de Cinema  
d’Animació de Catalunya 

7 de febrer, 17 — 18 de maig  
i 24 de setembre

Organització —
Animac (Lleida) i CCCB 

Organització — 
CCCBFora de programa

Programació audiovisual estable  
no prevista

gener — desembre

Festivals i formats oberts

L'animació híbrida i la seva capacitat d’integració en tota mena de 
formats va ser el tema de la 18a edició d’Animac, celebrada a Lleida 
del 20 al 23 de febrer i organitzada per l'Ajuntament d’aquesta ciutat.

El 7 de febrer, en una sessió prèvia al CCCB, la directora de la 
Mostra, Carolina López, va presentar oficialment el programa del 
2014 i, a continuació, es va projectar Ryan, curtmetratge guardonat 
l'any 2004 amb l'Oscar a Millor Curtmetratge Animat, escrit i dirigit 
per Chris Landreth, un animador nord-americà instal·lat al Canadà 
i especialitzat en animació generada per ordinador (CGI), de caire 
híbrid, experimental i, com ell mateix afirma, «psicorrealista». Del 
17 al 18 de maig, amb motiu de la celebració de la Nit dels Museus, 
en col·laboració amb el CCCB i el Centre d’Art la Panera, Animac va 
preparar «Stop-motion, sí! Nous talents de l'animació» (60’), un pro-
grama especial per a tots els públics amb una selecció de les millors 
pel·lícules d’stop-motion de creació recent incloses en el programa 
d’Animac 2014. El 24 de setembre de 2014, com cada any el dia de La 
Mercè, es va presentar el programa «Animac Camina. Híbrid» (69’), 
una selecció dels treballs més representatius d’Animac 2014. A més, 
el programa «Petit Animac Camina» (62’) va recollir una selecció 
internacional de sis títols de diferents tècniques i estils, representativa 
de la Mostra i pensada per a un públic infantil.

Fora de programa és un espai per a tots aquells treballs audiovisu-
als sorgits del compromís i la solidaritat dels seus autors, la projecció 
dels quals s'enriqueix amb un debat amb la participació del públic 
i la presència dels realitzadors, d'experts o de persones directament 
implicades en el tema. L'any 2014 es van celebrar tres sessions.

El 22 de gener, es va projectar el documental d’investigació Economia 
col·lectiva. L'última revolució d’Europa (Eulàlia Comas, Espanya, 2013) 
que va donar lloc a un debat sobre la situació del cooperativisme al nostre 
país i la seva viabilitat en una època de crisi econòmica. El 10 de juliol, es 
va estrenar simultàniament a unes trenta ciutats espanyoles Yo decido. El 
tren de la libertad (CIMA, Espanya, 2014), documental realitzat pel col-
lectiu de dones cineastes contra la reforma de la llei de l'avortament que 
enregistrava la manifestació de l'1 de febrer a Madrid i donava testimoni 
de l'oposició de les dones de tot l'Estat a aquesta reforma. El 23 d’octubre, 
en una sessió de la 22a Mostra Internacional de Films de Dones de Barce-
lona titulada «Violència sexual silenciada», es va projectar 475: Break the 
Silence (Hind Bensari, Marroc, 2014) un documental sobre la impunitat 
dels violadors al Marroc, que, en el debat amb presència de la directora, 
va convidar a fer una profunda introspecció en la nostra percepció del 
sexe, la violació i la seva diferent consideració en les legislacions dels di-
ferents països.
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Organització — 
Observatori de Vídeo No Identificat 
(OVNI)

Col·laboració — 
CCCB

Patrocini —
Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural (OSIC)-Generalitat  
de Catalunya, ICUB-Ajuntament 
de Barcelona, Videolab, Cintex 
i HP

Organització —
CCCB i Analogic Té

Col·laboració —
Moritz i Centset

OVNI. In Limbo:  
caure i volar
Mostra de vídeo i documental

27 de febrer — 2 de març

Emergència! 2014
Festival de música independent

15 de febrer

Festivals i formats oberts

Un any més, la mostra de vídeo OVNI va tornar al CCCB amb una 
programació audiovisual crítica amb la cultura i la societat contem-
porànies amb la voluntat d’oferir un espai de reflexió. 

En aquesta nova edició i amb el títol «In Limbo: caure i volar», 
OVNI va proposar una selecció de films entre els quals van destacar 
Fall and Winter. A Survival Guide for the 21st Century (EUA, 2013) 
de  Matt Anderson, un viatge èpic a través dels EUA a la recerca 
de les causes de l'expansió de la crisi global; Detroit Ville Sauvage 
(França, 2009), un documental de Florent Tillon sobre la capacitat 
de reorganització dels habitants de la ciutat fantasma de Detroit; De 
chair et de lait (França, 2013) de Bernard Bloch, setze històries ex-
traordinàries sobre les destinacions entrellaçades de la vaca i l'ésser 
humà; o Antibiografies (Barcelona, 2014) de Khalid Ghali, sobre el 
batec de la vida de les persones sense llar de Barcelona.

La sisena edició d’aquest festival de música independent va apostar, 
un cop més, per noms de l'escena local, nacional i internacional: 
Cold Pumas (Brighton, Regne Unit), Cuello (València), Escarlata 
(Madrid/Barcelona), Desert (Barcelona), Gente Joven (León), Kíar 
(La Garrotxa, Girona) i Montgomery (Sevilla).

Com cada any, el CCCB va programar un festival que mostrava un 
fragment del panorama musical emergent i apostava per set projec-
tes que anaven del pop al folk passant pel dream-pop o el rock.
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Col·laboració — 
CCCB, Cinemes Girona, Antic 
Teatre, Institut Francès, Arts Santa 
Mònica i Fàbrica Moritz

Patrocini — 
ICAA-Generalitat de Catalunya, 
ICUB-Ajuntament de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, El 
Periódico, AIRBNB, CI&VI, 
Videolab, Filmin, Canal+, ZeroIU, 
Eastpak i Moritz

Mecal
Festival Internacional de Curtmetratges  
i Animació de Barcelona

7 — 16 de març

Festivals i formats oberts

El Mecal, el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de 
Barcelona, va celebrar part de la programació de la seva XVI edició 
durant dos caps de setmana al CCCB. El festival va presentar una 
selecció de curtmetratges, animacions i documentals feta a partir de 
les més de 5.000 obres rebudes d’arreu del món, i que es van projec-
tar a les diverses seus del Mecal. 

El primer cap de setmana al CCCB es va centrar en la secció 
internacional, amb el més destacat de la producció actual a escala 
mundial, i la secció Obliqua, amb les obres en curt més arriscades 
i originals. El segon cap de setmana es va dedicar a l'animació en 
totes les seves vessants, a més d’acollir conferències, una classe ma-
gistral i tallers d’il·lustradors reconeguts com Rosto, Phil Mulloy i 
Hisko Hulsing.

BCNmp7
Músiques en procés

6 de març, 16 d’abril, 15 de maig,  
2 d’octubre i 13 novembre

Organització —
CCCB

Programació —
Los Cuatro Cocos i Sidewalk 
Bookings (#1); Boston Pizza 
Records i Domestica Records (#2); 
Gent Normal i La Fonoteca (#3); 
Sones i Aurelio Santos (#4), 
i Indigestió, Fundación Robo  
i Internet 2 (#5)

Coordinació —
Ingrid Guardiola

Col·laboració —
Mondo Sonoro

Des del 2006, BCNmp7 es dedica a la creació i reflexió al voltant 
de l'escena musical del present. El 2014 va constar de cinc sessions, 
programades per dos professionals/col·lectius culturals que defensen 
una concepció pròpia de la música i del que implica ser programador 
musical.  La primera sessió, «Música incontrolable» va girar al voltant 
de la cultura Do It Yourself. Els grups participants van ser Pharmakon, 
Una bèstia incontrolable i Coàgul. La segona sessió, «L'escena indus-
trial/New Wave a Barcelona en perspectiva», es va dedicar als inicis 
de l'escena electrònica més desconeguda i avantguardista de principis 
dels anys 1980 a Barcelona, amb un debat amb Víctor Nubla, Gat i J.J. 
Ibáñez i l'actuació de Philippe Laurent i Tvnnel. La tercera sessió, «Me 
mata pero me gusta: genealogía de Zeidun», va voler tornar a reunir 
una de les millors bandes emo, hardcore i posthardcore de Catalunya: 
Zeidun. Amb membres de la banda original  i algunes de les bandes 
que han creat posteriorment. La quarta sessió «Barcelona, ciutat mag-
nètica» va unir alguns dels músics més carismàtics del jazz, el funk, la 
bossa-nova i el rock experimental de la ciutat. Amb l'actuació de Za!, 
Llibert Fortuny, Munir Hossn, David Soler i Pablo Schvarzman. Amb 
el títol «Polítiques musicals», la cinquena sessió es va aproximar a la 
pulsió política en el context musical, amb un programa de ràdio i una 
sessió de música en viu amb Filastine i Dick el demasiado. 
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Brunch Electronik 
Barcelona
16 de març, 20 d’abril i 18 de maig

Organització — 
Ex-Centris Production

Col·laboració — 
CCCB

Festivals i formats oberts

El CCCB va acollir la primera edició del Brunch Electronik Bar-
celona, la cita primaveral de la ciutat amb la música electrònica, la 
cultura i la gastronomia. Durant tres diumenges de març, abril i 
maig, la plaça de Joan Coromines es va convertir en l'escenari per a 
gaudir d’un brunch dominical en què es va poder compartir taula, 
activitats i vivències al ritme dels DJ’s més originals del panorama 
local i internacional. 

La programació matinal va oferir activitats per a totes les edats, 
i a partir de les tres de la tarda els directes d’electrònica van conver-
tir el darrer dia de la setmana en tota una celebració. Amb l'actuació 
dels DJ’s Pau Roca, Ben Ufo, Pearson Sound i Pangaea (16 març); 
Morgan Hammer, Danton Eeprom, Crazy P Soundsystem i Matías 
Aguayo (20 d’abril); i Baldo, Tiger & Woods, Coma i Acid Arab (18 
de maig).

Organització —
Associació Cau d’Orella

Col·laboració — 
CCCB, Moritz, Twincam, Eumen, 
Plàstic, Sonopro i Laboratori d’Art 
Sonor de la UB

Caudorella
Jornades de música electrònica

21 — 22 de març

La quarta edició de les jornades Caudorella (CDO) va ser, un any 
més, el punt de trobada d’artistes, segells i professionals de l'escena 
de música electrònica creada a Catalunya, amb una programació 
oberta a tot el públic. Per primera vegada el CCCB va acollir al Hall 
la fira Caudorella de segells discogràfics i festivals, que també va 
incloure estands de botigues de discos i botigues d’instruments mu-
sicals. A més, es va completar la programació amb concerts de petit 
format (CDO Play), mostres d’arts visuals (CDO Visuals), activitats 
de formació (CDO Lab) i xerrades i debats impartits per professio-
nals de l'escena (CDO Formació).

Amb la participació de Plàstic, Eumes, Sonopro, Lapsus, Lo-
vethechaos, Simposio, Anòmia, End of dayz, Spark, Foehn, Dis-
continu, Galleta, Bons records, xx records, Nereida records, Tracy, 
Discos Paradiso, Discos Juando, Lostrack records, Microfusa, Knob 
i Chándal Zero.
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Organització —
CCCBKosmopolis. Festa  

de la literatura amplificada
Programació contínua 2014

22 d’abril, 15 i 29 de maig, 18 de juny,  
27 i 28 d’octubre, 12 de desembre

Festivals i formats oberts

El 2014 va suposar la consolidació de la programació contínua que, 
des de la primera edició, l'any 2002, Kosmopolis ha anat progra-
mant fora de les dates del festival. Amb activitats com diàlegs, con-
ferències, tallers i tertúlies, es manté viu l'esperit del festival en el 
període que transcorre entre les successives edicions.

El 2014, aquestes activitats es van estructurar en un cicle, la Pro-
gramació Contínua, que té voluntat de permanència i que dóna al 
festival un nexe permanent i imprescindible amb els amants de la 
literatura. Es van programar les següents activitats:

La casa de hojas. Literatura de culte
Data: 22 d’abril
Col·laboració: Alpha Decay i Pálido Fuego
Diàleg entre Mark Z. Danielewski i el periodista cultural Javier 
Blànquez, en el qual es van tractar les claus de la literatura de l'es-
criptor nord-americà, una obra experimental, audaç formalment i 
narrativament, que l'ha convertit en un autor de culte.

Amb la participació de Mark. Z. Danielewski i Javier Blànquez.

Lapsus Festival
Festival de músiques electròniques 
d’avantguarda

4 — 5 d’abril

Organització —
Lapsus

Coproducció —
CCCB

Patrocini —
Moritz i Arnette

Col·laboració — 
Red Bull  
Music Academy

El Teatre CCCB va acollir durant dos dies la primera edició del Lap-
sus Festival, un festival de músiques electròniques d’avantguarda. 
Amb una programació de concerts, actuacions i una instal·lació a la 
Sala Raval, el festival va presentar innovadores propostes d’art audi-
ovisual i música electrònica d’una gran varietat d’artistes nacionals 
i internacionals. 

Un dels punts forts va ser l'elaborada posada en escena als di-
versos espais del Teatre CCCB, amb la voluntat d’oferir una experi-
ència única als assistents. La primera edició del Lapsus Festival va 
néixer com a aparador de l'activitat anual del projecte Lapsus, una 
plataforma artística en actiu des de 2004 dirigida per Albert Salinas, 
Carles Guajardo i Albert Miralles.

En l'àmbit musical van participar 1991 (Suècia), Fennesz (Àus-
tria), Dalhous (Regne Unit), Etch (Regne Unit), Jenseg Sportag 
(Estats Units), Kangding Ray (França), Kelpe (Regne Unit), Olde 
Gods (Espanya), Playmodes (Espanya), Sau Poler (Espanya) i Shape 
Worship (Regne Unit). En l'àmbit visual van participar Videocratz, 
Alba G. Corral i Oscar Sol (Espanya), i la instal·lació va ser obra de 
MID (Espanya).
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Festivals i formats oberts

Organització —
Noucinemart

Col·laboració —
CCCB, ICEC-Departament  
de Cultura de la Generalitat  
de Catalunya, ICUB-Ajuntament 
de Barcelona, Fundació SGAE, 
Filmoteca de Catalunya, Diputació 
de Barcelona i Ministerio  
de Cultura

D’A
Festival Internacional de Cinema d’Autor 
de Barcelona

25 d’abril — 4 de maig

El D'A va arribar a la quarta edició amb el millor cinema indepen-
dent que es fa al món i les millors produccions locals. El 2014 va 
presentar una seixantena de pel·lícules de noms capdavanters del 
cinema d’autor, tant de directors de referència com de creadors de-
butants, seleccionades entre les millors pel·lícules vistes als festivals 
internacionals, obres de risc i joies descobertes a partir de més de 
300 propostes rebudes. 

Aquesta nova edició va reforçar la presència dels directors i va 
promoure el diàleg amb el públic a través d’una sèrie de xerrades i 
tallers oberts a tothom. Per segon any, el Teatre CCCB va acollir una 
part la programació d’aquesta cita amb el cinema.

Narrar Google
Data: 15 de maig
Un taller d’escriptura impartit per Sergio Chejfec i una conferència de 
Jordi Carrión, dos escriptors que han tractat en la seva obra els efectes 
de Google sobre el cinema, la literatura, la fotografia, l'art contempo-
rani i, en definitiva, sobre la nostra manera de narrar el món.

Amb la participació de Sergio Chejfec i Jordi Carrión.

Un vespre amb Neil Gaiman
Data: 29 de maig
Col·laboració: British Council i Editorial Roca
Neil Gaiman és un creador d’històries que es converteixen en novel-
les, còmics, pel·lícules i obres de teatre, de ciència-ficció i fantasia. 
Les seva imaginació captiva a infants, joves i adults d’arreu del món, 
que troben en la seva obra una porta d’entrada a un univers alhora 
terrible i meravellós.

Amb la participació de Neil Gaiman i Patricia Escalona.

Mirador Kosmopolis. Clàssics desconeguts i nous escriptors
Data: 18 de juny
Col·laboració: Institut Ramon Llull, Projecte Schowb, Edicions de 
1984, Sajalín Editores i Minúscula
Una vetllada al voltant del cànon literari des del punt de vista d’edi-
tors de tota Europa que aposten per la publicació de clàssics des-
coneguts i dels escriptors novells de la literatura feta a casa nostra. 

Amb la participació de Jordi Nopca, Valeria Bergalli, Laura Baena, 
Marina Espasa, Jenn Díaz, Daniel Osca, Muge Sökmen, Oscar Van 
Gelderen, David Gálvez i Yannick Garcia.

Taller de disseny narratiu transmèdia
Dates: 27 i 28 d’octubre
Col·laboració: Transmedia Week, Institució de les Lletres Catalanes 
de la Generalitat de Catalunya, Outliers School i Química Visual
Les narratives transmediàtiques són aquelles que desenvolupen el fil 
narratiu en diferents suports, cadascun dels quals suposa una porta 
d’entrada diferent a la mateixa història. En el marc de la Transme-
dia Week 2014, vam acollir aquesta activitat de caràcter pràctic per 
abordar la narrativa transmèdia aplicada al camp de la ficció.

Amb la participació de Carlos A. Scolari, Montecarlo i Laura Borràs.

Passeig d’aniversari. Tribut a Joan Vinyoli
Data: 12 de desembre
Col·laboració: Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat 
de Catalunya i  Any Vinyoli
Vetllada poètica i musical en la qual diferents generacions de poetes 
catalans i músics de jazz recitaren i interpretaren poemes de Joan 
Vinyoli, en un dels darrers actes de l'Any Vinyoli, celebrat l'any 2014 
arran del centenari del naixement del poeta i dels trenta anys de la 
seva mort.

Amb la participació de Mireia Calafell, David Castillo, David 
Caño, Enric Casasses, Miquel De Palol, Jordi Llavina, Núria Mar-
tínez-Vernis, Francesc Parcerisas, Josep Pedrals, Blanca Llum Vidal 
i Andrea Motis & Joan Chamorro amb The New Catalan Ensemble. 

kosmopolis.cccb.org 
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Festivals i formats oberts

Estació Beta
Programació d’activitats de l'exposició 
«Big Bang Data» 

5-11 de maig
Big Data Week
—
5 de maig
Sessió inaugural Big Data Week, 
«L'#opendata, oberta per a qui?», 
amb Catalunya Dades
—
6-7 de maig
Tallers previs al Hackató Big Data 
Week, amb Óscar Marín i ZZZINC
—
8 de maig 
Jornada Big Data Week,  
amb Marc Garriga, 
Mònica Garriga, Àlex Hinojo,  
Aldo de Jong, Roger Magoulas, 
Julià Minguillón, David Nogué, 
Josep Perelló i Genís Roca
—
9-11 de maig
Hackató Big Data Week, 
amb Óscar Marín i ZZZINC
—
12 de maig-22 de juny
Curs en línia gratuït, 
 «Introduccióa l'Open Data»,  
amb Julià Minguillón
— 
15 de maig
Trobada Ciència ciutadana:  
les dades a les nostres mans, 
«Què és la ciència ciutadana?», 
amb l'Oficina de Ciència 
Ciutadana del Barcelona Lab  
i Josep Perelló
—
16 de maig
Conferència de presentació dels 
projectes del Data Arts Team del 
Creative Lab de Google, amb 
Aaron Koblin
—
20 de maig
Tertúlia Recerca i Big Data,  
«Big Data dins l'empresa»,  
amb Albert Diaz-Guilera 
i Roger Guimerà
—
22 de maig, 19 de juny 
i 9 d’octubre
Sessions de treball de Periodisme 
de dades, «Les dades per avaluar 
i mapar» (IV), «Dades i noves 
narratives» (V) i «Observant  
les dades del meu municipi» (VI),  
amb Carlos Alonso, Xavier 
Badosa, David Casado, Pedro 
García, Eduard Martín-Borregón, 
Álvaro Millán, Karme Peiró,  
Idoia Sota i Federico Todeschini
—
23-24 de maig
Conferència i taller «Quién 
manda», amb Eva Belmonte,  
David Cabo i Civio
—
28 de maig
Tertúlia Recerca i Big Data,  
«Una xarxa de computació 
global per al Gran Col∙lisionador 
d’Hadrons», amb Josep Flix 
Molina i Antonio Pérez-Calero 
Yzquierdo 

29 de maig, 26 de juny,  
18 de setembre i 16 d’octubre
Data Jam, amb Óscar Marín  
i Telenoika
— 
1 de juny i 28 de setembre
Taller en família, «Nosaltres  
al ciberespai», amb La Mandarina  
de Newton
—
3 de juny
Tertúlia Recerca i Big Data, 
«eARTh Observation: dades, 
coneixement, territoris i ciutats 
intel·ligents», amb Jordi Corbera, 
Víctor López i Vicenç Palà
—
5 de juny
Trobada Barcelona Urban Beers
—
7 de juny
Conferència «Sortware takes 
command», organitzat per Loop 
Barcelona, amb Lev Manovich
—
8 de juny i 5 d’octubre
Taller en família, «Geolocalitzem!», 
amb La Mandarina de Newton
—
10-13 de juny
Festival Sónar+D, Data Cooking 
Workshop, amb Moritz Stefaner 
—
10 de juny
Big Data en astronomia: de l'antiga 
Grècia als nostres dies
A càrrec de Xavier Luri, Carme 
Jordi i Jordi Portell
—
11 de juny i 10 de juliol
Visita comentada exclusiva per 
als Amics del CCCB al Barcelona 
Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación 
(BSC-CNS)
—
12 de juny
Trobada Ciència ciutadana: les 
dades a les nostres mans, «Atrapa 
el tigre!» i «Observadors del mar», 
amb ICREA-Movement Ecology 
Laboratory i Institut de Ciències 
del Mar 
—
14 de juny
Festival Sónar+D, Presentació  
de Data Cooking Project de Moritz 
Stefaner 
—
15 de juny i 19 d’octubre
Taller en família, «Satèl·lits i 
petjades», amb La Mandarina  
de Newton
—
15 de juny
Festival de Ciència, Tecnologia 
i Innovació, «Experiment #3», 
organitzat per ICUB-Ajuntament de 
Barcelona, amb Data and Ethics 
Working Group i Oficina de Ciència 
Ciutadana del Barcelona Lab
—
16-18 de juny
Enter Forum 2014, 1st International 
Internet Privacy Forum

20-21 de juny
Web Visions
— 
25 de juny, 16 de juliol,  
17 de setembre i 1 d’octubre
Tallers Open Data, Kick Off (I), 
Captura de dades (II), Anàlisi  
de dades (III) i Visualització  
de dades (IV), amb Julià Minguillón
—
30 de juny-1 d’agost 
Culturnautes, el casal d’estiu  
del CCCB, amb La Mandarina  
de Newton
—
2 de juliol
Festival #8daysbcn, Open  
& Maker & Collaborative Fest
—
9 de setembre 
Tertúlia Recerca i Big Data,  
«La tecnologia darrere del Big 
Data», amb Mario Macías 
—
19-20 de setembre 
Taller amb l'Institut de Govern  
i Polítiques Públiques (IGOP),  
«Ús del Big Data en la investigació 
social i política», amb Mayo Fuster, 
Rubén Martínez i Jorge Luis 
Salcedo Maldonado
—
25 de setembre
Trobada Ciència ciutadana:  
les dades a les nostres mans, 
«Riu.net» i «Flora urbana i al·lèrgia, 
cooperes?», amb Freshwater 
Ecology Management Research 
i Punt d’Informació Aerobiològica 
—
27 de setembre
Visita comentada exclusiva  
per als Amics del CCCB a 
l'exposició «Big Bang Data»,  
amb la Societat Catalana 
d’Estadística 
—
30 de setembre 
Taller Recerca i Big Data,  
«Ens ajudes a desxifrar el cervell? 
Projectes a gran escala per 
desxifrar el cervell», amb Jaime  
de la Rocha i Albert Compte 
—
30 de setembre
Tertúlia Recerca i Big Data, 
«Supercomputació i cardiologia», 
amb Francesc Carreras, Fernando 
Cucchietti i Mariano Vázquez
—
2 d’octubre
Jornada sobre Big Data  
en els estudis d’Humanitats,  
amb Gemma Avenoza, Núria Bel, 
Elena González-Blanco,  
María Morrás, Núria Rodríguez  
i Antonio Rojas
—
3 d’octubre
Trobada de programació creativa, 
«Visualització de dades»,  
amb Telenoika, MIRA i ZZZINC

7 d’octubre
Tertúlia Recerca i Big Data, 
«EPNet: Big Data en història», 
amb Albert Diaz-Guilera, 
Alessandro Mosca, José Remesal 
i Xavier Rubio Campillo
—
8 d’octubre
Tertúlia Recerca i Big Data,  
«Big Data Analytics  
i geolocalització aplicats  
al màrqueting de clients»,  
amb Pau Agulló i Manuel Bruscas
—
11 d’octubre 
Hackató astronòmica,  
«Un univers de dades»,  
amb Sebastián Pérez,  
Outliers i ZZZINC
—
14 d’octubre
Tertúlia Recerca i Big Data,  
«Big Data en l'estudi del cervell», 
amb Albert Barqué i Joan Guàrdia 
—
15 d’octubre
Tertúlia Recerca i Big Data,  
«Big Data i genòmica», amb 
Cédric Notredame i Modesto 
Orozco
—
21 d’octubre 
Tertúlia Recerca i Big Data, 
«Processament de llenguatge 
natural i el web semàntic»,  
amb Toni Badia, Gerard 
Casamayor, Horacio Saggion, 
Francesco Ronzano
—
22 d’octubre
Jornada «El Big Data en la 
innovació de Telefónica I+D»,  
amb José Luis Agúndezi, Enrique 
Frías, Alexandros Karatzoglou  
i Rafael Pellón
—
23 d’octubre
Trobada Barcelona Urban Beers
—
24 d’octubre
Trobada Ciència ciutadana: 
les dades a les nostres mans, 
«Mobilitat humana i altres 
experiments de comportament 
humà», amb ComplexitatLab, 
ICREA-Movement Ecology 
Laboratory i OpenSystemsUB 
—
29 d’octubre
Tertúlia Recerca i Big Data, 
«Cultural Data. Open Data i xarxes 
socials a les institucions culturals», 
amb Àlex Hinojo, Encarna Segura  
i Olga Subirós 
—
7-8 de novembre
Jornades «The Cold Web. 
Autoprotecció i defensa de la 
privacitat en l'era de la vigilància 
massiva», organitzades per l'Obra 
Social “La Caixa”, en col·laboració 
amb el CCCB
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Dia i Nit dels Museus 
17 i 18 de maig

Organització —
CCCB i ICUB-Ajuntament 
de Barcelona

Organització —
CCCB

Direcció —
Kiko Amat i Miqui Otero

Col·laboració — 
Gent Normal, Alpha Decay, 
Anagrama, Blackie Books, 
Ediciones La Cúpula i Literatura 
Random House

Primera Persona
8, 9 i 10 de maig

Festivals i formats oberts

Un any més, el CCCB es va sumar a una setantena de centres cultu-
rals de Barcelona i de l'Àrea Metropolitana per participar en la Nit i 
el Dia dels Museus. El centre va obrir les portes de manera gratuïta 
i va organitzar tot un seguit d’activitats amb un gran èxit de públic.

Durant la Nit dels Museus, celebrada dissabte 17 de maig, es 
va oferir entrada gratuïta a les exposicions («Metamorfosis. Visions 
fantàstiques de Starewitch, Švankmajer i els germans Quay», «L'ini-
ci del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys», «Ciutats com-
partides» i «Big Bang Data»). A més a més, es va programar una 
marató cinematogràfica titulada «Metamorfosis El desig sublim» i 
es va projectar una selecció de films d’animació titulada «Animac 
presenta... Stop-motion, sí!»

Durant el Dia dels Museus, que va celebrar-se l'endemà, a més 
de l'entrada gratuïta i de la selecció de films d’animació, va tenir lloc 
una sèrie de projeccions titulada «Mudances visuals i transfiguraci-
ons femenines», en una única sessió que formava part del programa 
de la Mostra de Films de Dones de Barcelona.

La tercera edició del Primera Persona va tornar a ser una aposta per 
la representació escènica del jo a través de tres jornades de narrati-
va, música pop i monòlegs, i va ampliar la programació de dos dies 
a tres, amb dues sessions per jornada. Per l'escenari del CCCB van 
passar músics com el nord-americà Calvin Johnson, fundador de 
bandes com Beat Happening; Gerard Love, membre de la banda de 
pop escocesa Teenage Fanclub, que va tocar acompanyat dels joves 
mallorquins Beach Beach; i Manolo García (El Último de la Fila), 
que va conversar sobre la seva carrera amb músics com Extraperlo, 
El Último Vecino, Esther Margarit i Miqui Puig i l'Agrupació Ciclo-
turista Puig. Els representants literaris van ser l'escriptor escocès Irvine 
Welsh, autor de la coneguda novel·la portada al cinema Trainspotting; 
el novel·lista novaiorquès Jonathan Lethem, que va conversar sobre els 
fragments més autobiogràfics de la seva obra amb la seva germana, la 
traductora instal·lada a Barcelona Mara Lethem; la canadenca Sheila 
Heti, una de les escriptores més aplaudides de la seva generació; o els 
britànics David Nobbs i Jonathan Coe, que van conversar sobre comè-
dia trista en un vagó de tren. D’altra banda, l'autor de Yo, precario, Javier 
López Menacho, va explicar les seves aventures en el món laboral pre-
cari, i l'escriptor i professor Jorge Carrión va retre homenatge al gran 
explorador nord-americà Burton Holmes.
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Festivals i formats oberts

FIRE!! 
Nit inaugural

28 de juny

Organització —
Casal Lambda

Col·laboració —
CCCB

FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià de Barcelo-
na, va presentar una nit inaugural festiva i popular al CCCB coinci-
dint amb la 19a edició, dedicada a David Bowie, que es va celebrar 
del 2 al 13 de juliol. FIRE!! es va rendir als encants del moviment 
glam dels anys setanta –un homenatge a la llibertat, la música i la 
diversitat sexual– i va presentar una sessió de música glam a càrrec 
del DJ Nene, seguida de la projecció de la pel·lícula Velvet Goldmine.

Velvet Goldmine (Todd Haynes, Regne Unit, 1998) amb Ewan 
McGregor, Jonathan Rhys-Meyers i Christian Bale, tot inspirant-se 
en personatges com Bowie, Lou Reed i Iggy Pop, presenta la història 
de Brian Slade, una jove estrella del rock que al Londres dels anys 
setanta trenca amb el moviment hippie i es converteix en el princi-
pal exponent del glamrock.

Organització —
Paral·lel 40

Col·laboració —
CCCBDocsBarcelona

Festival Internacional de Documental  
de Barcelona

26 de maig — 1 de juny

DocsBarcelona va celebrar la XVII edició amb cinc dies de projec-
cions de pel·lícules, xerrades amb els directors i classes magistrals, 
al voltant del món del cinema documental.

Aquesta nova edició va arribar amb una proposta de més de qua-
ranta títols nacionals i internacionals carregats d’històries úniques i 
personatges que lluiten per un món millor. La programació va arrancar 
amb la projecció de The Good Son (Shirley Berkovitz, Israel, 2013), la 
història d’Or, un noi israelià de 22 anys que trenca tots els límits de la 
confiança familiar per trobar el seu paper en aquest món i fer realitat 
el seu somni més anhelat. El punt i final, el va posar l'estrena en primí-
cia de Five Days to Dance (Rafa Molés i Pepe Andreu Espanya, 2014), 
la història de dos ballarins que tenen cinc dies per fer ballar un grup 
d’adolescents; molt poc temps per a un gran repte: moure a les perso-
nes quan el món ens paralitza. DocsBarcelona va organitzar el Pitching 
Forum, un dels mercats de finançament de projectes documentals més 
important d’Europa, amb més de 400 professionals acreditats. El Fes-
tival també va comptar amb la secció Docs&Teens dedicada als nens 
i joves de 12 a 16 anys. Més de 700 estudiants es van acostar al cinema 
documental per descobrir altres realitats. DocsBarcelona es va celebrar 
al CCCB (Auditori i Teatre) i a diferents espais de la ciutat (Aribau 
Club, Arts Santa Mònica i Auditori de La Pedrera).

http://www.docsbarcelona.com/text.php?id=150&edicion=2014
http://www.docsbarcelona.com/text.php?id=150&edicion=2014
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Festival Pròxims 
18 de juliol

Organització — 
Legal Music i Producciones 
Animadas

Col·laboració — 
CCCB

Patrocini  —
Estrella Damm

Coproducció — 
CCCB, Grec 2014 Festival  
de Barcelona, Factea Produccions  
i La Conquesta del Pol Sud

Coordinació — 
Velvet EventsGrec Experimental CCCB

Shakespeare on the Beat i Nadia

8 — 13 i 24 — 27 de juliol

Festivals i formats oberts

La quarta edició de Pròxims, un festival de música pop, folk i rock 
de bandes catalanes que ja s’ha convertit en un clàssic de l'estiu, va 
traslladar l'escenari barceloní a la plaça de Joan Coromines. A més, 
el 2014 va presentar una edició doble i va afegir a la cita del juliol de 
la ciutat comtal una nova data a Calonge el 9 d’agost.

El Pròxims de Barcelona va reunir Mishima, que presentava un 
dels discs més esperats de la temporada, L'ànsia que cura, i Stands-
till, que després de dos anys centrat en el projecte Cènit va tornar a 
presentar la versió més clàssica del seu directe. Els acompanyaven 
els osonencs La iaia amb el segon disc On és la màgia?; Joan Dausà, 
un dels protagonistes dels primers mesos de l'any amb el nou disc 
On seràs demà?, i Halldor Mar, un músic islandès enamorat de la 
música catalana que presentava el seu disc Winds, amb versions en 
anglès d’himnes de la Nova Cançó. Finalment, va tancar el cartell 
la jove banda Pribiz, guanyadora del primer Concurs Pròxims de 
Talent.

El CCCB va continuar la renovada línia de col·laboració amb el 
Grec Festival de Barcelona i va presentar les obres Shakespeare on 
the Beat, de Moisès Maicas i Anna Soler Horta, i Nadia, de Nadia 
Ghulam i la companyia La Conquesta del Pol Sud. La programació 
va anar acompanyada d’unes activitats paral·leles que oferien un es-
pai per aprofundir en els fils argumentals de les obres presentades i 
anar més enllà del moment de l'espectacle.

A partir d’El somni d’una nit d’estiu, el musical jove Shakespeare 
on the Beat situava en el món d’avui l'acció d’una de les obres més 
conegudes de Shakespeare. En aquesta versió, a ritme de hip-hop, 
Titània rapejava i Puck era un b-boy. Pel que fa a les activitats para-
l·leles adreçades a diferents col·lectius, el 8 de juliol es va presentar 
un assaig obert i el 9 de juliol, una funció especial.

Nadia és una peça de teatre documental sobre l'experiència de 
la Nadia Ghulam, una jove afganesa que, després de patir en la prò-
pia pell les conseqüències de la guerra civil al seu país, el 2006 va ar-
ribar a Barcelona. Pel que fa a les activitats paral·leles, el 23 de juliol 
es va representar una funció especial de l'obra per a col·lectius espe-
cífics i, el 17 de juliol, va tenir lloc la conferència de Nadia Ghulam 
«Una experiència viva, un procés artístic, un diàleg entre cultures».
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Hipnotik Festival
13 de setembre

Organització — 
Hipnotik Faktory

Producció — 
CCCB i Hipnotik Faktory

Col·laboració — 
ICUB-Ajuntament de Barcelona 
i Departament de Cultura-
Generalitat de Catalunya

Participació — 
INAEM i Fundación Autor

Suport — 
Carnet Jove, Imagine i TMB

Patrocini — 
Red Bull, Damm, Puma i Wacom

L'onzena edició d’Hipnotik Festival, la cita anual amb el hip-hop 
al centre de la ciutat, va reivindicar la llibertat d’expressió a través 
del hip-hop, cultura basada des dels seus inicis en l'expressió lliure 
d’idees a través de la paraula, la música, la pintura i el ball. L'Hipno-
tik 2014 va presentar deu hores de música, competicions, batalles, 
graffiti, breakdance i conferències.

Amb les actuacions de Rapsusklei, Toteking + Special Guest, 
Los Chicos del Maíz, Ivan Nieto, PutoLargo & Legendario, Baghira 
i DJ Sayya a l'escenari principal de la plaça de Joan Coromines, i les 
actuacions de Tremendo, H. Kanino, Factor Canadá, Pablo Hasél i 
Rapgenoma a l'escenari del pati de les Dones.

A més, també es van presentar les batalles de rimes de hip-hop 
Hipnotik MC Battle, T3 (Tag Team Tournament) i Hipnotik Battle 
of Bands, i les competicions de ball Crew to Crew BBoying, 1vs1 
BBoying i 2vs2 BBoying al Teatre CCCB.

Organització — 
CCCB

Patrocini —
Gas Natural Fenosa

Col·laboració —
FilminGandules 2014  

- Gas Natural Fenosa
Fora de casa

5 — 21 d’agost (dimarts, dimecres  
i dijous)

El programa de Gandules’14 va estar dedicat al cinema contempo-
rani que parla dels emigrants d’avui dia i relata els difícils i inespe-
rats camins que han de recórrer per arribar al destí on confien i so-
mien trobar allò que el seu país d’origen no els ha donat. Pel·lícules 
en què es narra un viatge ple d’incògnites i, a vegades, de penúries, 
com també d’enganys: les dificultats per trobar una casa o una feina 
en un entorn desconegut, les experiències d’encaix en les diferències 
culturals i socials, o la vida lluny de la família i dels amics.

Amb el títol «Fora de casa», es va projectar un total de deu obres 
a la fresca. Totes les sessions van anar acompanyades d’un dels nou 
curtmetratges finalistes del concurs convocat per celebrar el 20è ani-
versari del CCCB. A més, durant el mes d’agost, el web de Filmin va 
oferir una selecció de títols relacionats amb la temàtica del cicle.

Concurs de curtmetratges Gandules’14
Tot continuant amb la línia del centre de fer participar l'audiència 
i en el marc de 20 anys / 20 accions del CCCB, es va convocar el 
concurs de curtmetratges sobre el tema «Fora de casa». Després 
d’una fase de votacions online de totes les obres rebudes, els 
nou curts més votats van ser projectats durant les sessions de 
Gandules’14 i un jurat va seleccionar el millor curt, que va obtenir 
un premi en metàl·lic de 500 euros. 

http://hipnotikfestival.com/CA/portfolio/battle-of-bands/
http://hipnotikfestival.com/CA/portfolio/battle-of-bands/
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Organització — 
CCCBPantalla CCCB 

Un mes, un artista 

4 de novembre — 31 de desembre

Pantalla CCCB, un mes, un artista és un espai per obres audiovi-
suals d’autors amb voluntat per experimentar i innovar amb nous 
llenguatges estètics, formals i narratius.

Es presenta simultàniament com una sala d’exhibició a l'Es-
pai Audiovisual i com una pantalla online dins la web del CCCB. 
D’aquesta manera obrim un nou canal de circulació i exhibició, 
amb un espai i temps que procuren l'observació i contemplació de 
les obres audiovisuals a semblança de les arts plàstiques.

El programa es va inaugurar el mes de novembre amb Los In-
grávidos (Mèxic) un col·lectiu audiovisual que reivindica la desarti-
culació de la gramàtica i estètica televisiva i cinematogràfica. 

Al desembre, es va presentar Dostopos (Catalunya), un col·lectiu 
creat amb la voluntat d’experimentar amb totes les tècniques possibles 
des del muntatge en la creació audiovisual, generant obres de dife-
rents gèneres com a videoclips, videocreació, documental, etc.

Organització — 
Associació Orquestra de Cambra 
Catalana

Col·laboració —
CCCB

Patrocini —
ICUB-Ajuntament de Barcelona, 
Diputació de Barcelona, AIE  
i Sumarroca

Encontres
Concerts de tardor de l’OCC

2 de novembre

L’Orquestra de Cambra Catalana (OCC), dirigida per Joan Pàmies, 
va presentar el concert Encontres, una proposta variada i original 
que va reunir compositors de casa nostra amb estètiques ben dife-
rents: Xavier Boliart, Olaf Sabater, Feliu Gasull i Albert Guinovart. 
El concert també va presentar una peça de gran emotivitat de l’ho-
landès Marius Flothuis i va concloure amb un dels valsos d’Strauss 
més coneguts, amb la interpretació d’un grup de solistes de l’OCC i 
la participació de Marta Arbonés, Montserrat Gascón, Jordi Torrent 
i Carla Otero. 
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Organització —
La Fàbrica de Cinema Alternatiu

Col·laboració —
CCCB, ICEC-Departament  
de Cultura de la Generalitat  
de Catalunya, ICUB-Ajuntament 
de Barcelona, ICAA-Ministerio 
de Cultura, Filmoteca de 
Catalunya, SDE i Media Antena

Patrocini —
Institut Francès de Barcelona,  
El Periódico, Goethe Institut  
i Catalunya Film Festivals

L'Alternativa
21è Festival de Cinema Independent  
de Barcelona

17 — 23 de novembre

La 21a edició del festival va continuar fidel a la filosofia inicial de 
contribuir a la descoberta i recuperació d’autors i pel·lícules esti-
mulants, sorprenents, que s’atreveixin a fugir d’allò convencional i 
s’arrisquin a romandre al marge dels circuits comercials, i de pro-
moure un cinema compromès amb el llenguatge cinematogràfic, 
amb l'expressió creativa i amb l'espectador.

A banda de les seccions oficials competitives, de les seccions 
paral·leles i de la programació gratuïta a L'Alternativa Hall, el fes-
tival va presentar una sèrie d’activitats de formació i participatives 
com ara tallers amb escoles de cinema, debats, classes magistrals, 
jornades i assessorament per a professionals, tallers per a infants i 
joves, festes i concerts.

Pel que fa al palmarès, les pel·lícules premiades van ser les se-
güents: Ben O Değilim (Jo no sóc ell) de Tayfun Pirselimoğlu (millor 
llargmetratge), Brûle la mer de Nathalie Nambot i Maki Berchache 
(menció especial), The Claustrum de Jay Rosenblatt (millor curtme-
tratge), Ser e voltar (Ser i tornar) de Xacio Baño (menció especial i 
premi del públic), Ciutat morta de Xavi Artigas i Xapo Ortega (millor 
guió de llargmetratge), Escolta de Pablo García Pérez de Lara (millor 
guió de curtmetratge) i Salóme de Yrsa Roca Fannberg (premi Pano-
rama Rencontres Cinématographiques de Cerbère-Portbou).

Zeppelin 2014:  
Memòries acusmàtiques 
Festival de música electroacústica  
i art sonor 

14 — 15 de novembre

Organització — 
Orquestra del Caos

Col·laboració — 
CCCB i ESMUC

Patrocini —
Todojunto.net, ICUB-Ajuntament 
de Barcelona, Nau Côclea,  
Secretaria de Relaciones 
Exteriores México i AMCID

Zeppelin va revisar la trajectòria de la música acusmàtica, creada 
amb sons enregistrats o sintètics, transformats i fets de nou, realitats 
sonores a través dels altaveus. Amb l'obra del desaparegut Bernard 
Parmegiani com a referent, José Iges, Beatriz Ferreyra, Manuel Rocha 
i catorze compositors de l'ESMUC van explicar com veuen el recor-
regut de la música acusmàtica i com es relaciona la seva obra amb 
aquesta història que encara no ha acabat.



39

C
C

C
B

 ©
 M

iq
ue

l T
av

er
na

Festivals i formats oberts

Coordinació   
Ingrid Guardiola

Producció — 
Miniput

Organització — 
Departament de Comunicació 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
Televisió de Catalunya, Televisió 
Espanyola, Departament  

de Comunicació Audiovisual 
de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, Universitat de 
Lleida, Universitat Ramon Llull, 
Tecnocampus Mataró i CCCB

Col·laboració — 
Universitat de Girona  
i Universitat Rovira i Virgili

Miniput  
20a Mostra de Televisió de Qualitat 

29 — 30 de novembre

El Miniput és una mostra amb els programes de televisió més in-
novadors, provocadors, educatius i amb vocació de servei públic de 
l'any. Els programes que es projecten són aquells més adients pel 
seu plantejament innovador, compromès o experimental; perquè 
proposen un nou format televisiu; perquè fan ús de les noves tecno-
logies o perquè han generat polèmica. Els programes són presentats 
per professionals de la televisió i, en alguns casos, es compta amb la 
presència dels directors.

The Influencers 2014
Art no convencional, guerrilla de  
la comunicació i entreteniment radical

27 — 29 de novembre

Direcció — 
Bani Brusadin  
i 0100101110101101.ORG

Producció — 
d-i-n-a

Coproducció —
FCForum i X.net

Suport —
Departament de Cultura-
Generalitat de Catalunya, 
ICUB-Ajuntament de Barcelona, 
Comissió Europea i Goethe Institut

Col·laboració —
CCCB

The Influencers és un festival anòmal, intens i apassionat que ex-
plora un territori poc conegut on l'art es barreja amb noves cultures 
digitals, el desig de canvi social i les dinàmiques de la imaginació 
col·lectiva. Al cor d’aquesta desena edició de The Influencers es tro-
baven uns projectes que experimenten amb el ferment creatiu del 
folklore digital, la bellesa de la decadència urbana, l'ètica dels trolls 
i noves formes d’intervenció en el teixit simbòlic i material de la 
societat de la informació.

The Influencers 2014 es va realitzar en el marc de Masters & 
Servers, un projecte conjunt d’Aksioma (Eslovènia), Drugo more 
(Hongria), Abandon Normal Devices (Regne Unit), Link Art Cen-
ter (Itàlia) i d-i-n-a / The Influencers (Espanya).

Amb la participació de Julia Solis, John Law (The Lost Hour), 
Julian Oliver, David Horvitz, Biella Coleman, Olia Lialina, Center 
for PostNatural History, Bill Drummond i altres convidats. 
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Organització i producció — 
Associació Drap-Art

Col·laboració — 
CCCB

Suport —
Pronóstica, Riscarti, Galería N2  
i FICMA

Patrocini — 
Grupo HERA i Ajuntament  
de Barcelona

Drap-Art’14
Festival Internacional de Reciclatge  
Artístic de Catalunya

19 de desembre de 2014 — 4 de gener 
de 2015

Amb ocasió de l'Any Internacional del Reciclatge, Drap-Art va pre-
sentar una programació especial que va comptar amb convidats tan 
interessants com l'artista austríac Klaus Pichler i el seu projecte One 
Third, que parla del malbaratament alimentari a Occident. Cosima 
Dannoritzer va presentar el seu nou documental La tragèdia electrò-
nica, i el seu fals documental El vol de la gallina.

Amb l'objectiu d’acostar el reciclatge creatiu, Drap-Art ‘14 va 
comptar amb exposicions col·lectives d’obres d’art i objectes de dis-
seny realitzats amb materials reciclats, tallers participatius, especta-
cles, audiovisuals i cinema del medi ambient.

Del 2 al 4 de gener de 2015, va tenir lloc la Fira d’Art, Disseny i 
Artesania amb materials reciclats al Hall del CCCB.

Festivals i formats oberts

The Living Room
Sampler Sèries 

17 de desembre

Organització —
L'Auditori

Col·laboració —
CCCB

En aquest concert, que formava part de la programació Sampler 
Sèries de L'Auditori de Barcelona, es va presentar Still Distant Still, 
el primer àlbum del trio de free-jazz The Living Room, format per 
alguns dels músics més destacats de l'escena contemporània nòrdi-
ca: Torben Snekkestad (saxo), Søren Kjærgaard (piano) i Thomas 
Strønen (bateria). Un projecte d’exploració sonora; una aproxima-
ció instrumental més enllà de disciplines convencionals i no con-
vencionals.

http://albertmerino.com/web/?portfolio=el-vuelo-de-la-gallina-3
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El dia més curt
Festa del curtmetratge

21 — 22 de desembre

Organització —
Marvin & Wayne i Catalunya Film 
Festivals

Suport —
Departament de Cultura-
Generalitat de Catalunya  
i Diputació de Barcelona

Col·laboració —
CCCB, Moritz i Videolab

La festa del curtmetratge (que es va celebrar simultàniament en al-
tres països) va tornar aquest any amb un total de 90 hores de pro-
gramació i 115 curtmetratges. L'edició d’enguany d’El dia més curt 
va durar dos dies més que l'any passat i, com ja és habitual, es va 
estendre per diversos espais de la ciutat. 

Durant dos dies, el CCCB va acollir una part d’aquestes activi-
tats amb projeccions d’obres nacionals i internacionals, d’alt nivell i 
amb palmarès, per tal de potenciar, dignificar i difondre el paper del 
curtmetratge en el sector de la indústria audiovisual.
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Organització — 
Viu el Teatre

Col·laboració —
CCCBViu el Teatre  

Programació d’espectacles per a infants 
de 0 a 12 anys

desembre de 2013 — març de 2014

Festivals i formats oberts — Programació infantil i familiar

Viu el Teatre és una entitat que promou les arts escèniques de qua-
litat i innovadores per a nens i nenes de 0 a 12 anys amb l'objectiu 
d’apropar i facilitar la relació entre creadors/es i espectadors/es. 
Com a projecte global d’exhibició de teatre, cada temporada l'enti-
tat presenta a Barcelona una programació d’espectacles d’octubre a 
abril al Teatre Poliorama i al Teatre CCCB, amb funcions els caps de 
setmana adreçats a les famílies i entre setmana, a escoles.

Al CCCB, la programació familiar Viu el Teatre va arribar per 
convertir les tardes dels dissabtes en una festa d’emocions per com-
partir en família. La sala Kids va acollir aquesta temporada quatre 
propostes multidisciplinars de companyies que a través de les tite-
lles, la dansa i la música transportaven el espectadors al món dels 
somnis. I la sala Babies va presentar dues propostes innovadores 
dirigides a nadons de 0 a 3 anys per iniciar als més petits de casa en 
la màgia de l'art en viu.

Programació infantil i familiar
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Organització —
ICUB-Ajuntament de Barcelona 

Patrocini —
El Periódico i Qué Leer

Col·laboració —
CCCB, MACBA, Biblioteca  
de Barcelona i Oficina del Québec 
de Barcelona

Suport —
Més de 40 editorials de literatura 
infantil i juvenil

Món Llibre
El Sant Jordi per als nens i les nenes

12 — 13 d’abril

El 2014 el festival de literatura per a nens i nenes, Món Llibre, va ce-
lebrar el seu desè aniversari amb un cap de setmana ple d’activitats 
concebudes per apropar els llibres als petits de la casa. Al llarg del 
cap de setmana del 12 i 13 d'abril, el Hall, el Pati de les Dones i la 
plaça de Joan Coromines va acollir més de 50 activitats per seguir 
fent del Sant Jordi per als més petits la festa literària imprescindible 
per a les famílies i la literatura infantil i juvenil. 

En aquesta edició, la il·lustradora convidada va ser la quebe-
quesa Marianne Dubuc, autora de llibres com Davant de casa meva 
(2010) o El carnaval dels animals (2012), traduïts a més de deu llen-
gües. Amb motiu dels 10 anys de festival, el 2014 Món Llibre va 
ampliar les seves activitats els tres dies previs a la festa del cap de 
setmana amb una programació dirigida a les escoles.

Festivals i formats oberts — Programació infantil i familiar

FLIC
Festival de literatures i arts infantil 
i juvenil 

19 de gener

Organització — 
Tantàgora

Col·laboració — 
CCCB

Patrocini — 
Plan de Fomento de la Lectura-
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Institució de les 
Lletres Catalanes, Supermercats 
Bonpreu-Esclat, Institut français  
i ICUB-Ajuntament de Barcelona 

El Flic és un festival de literatures i arts infantil i juvenil que té per 
objectiu fer arribar la literatura a tots els públics, fomentant la lec-
tura apostant per la innovació i l'experimentació en la transmissió 
i promoció literàries. Des del desembre del 2013 fins al febrer del 
2014 va celebrar la seva quarta edició amb una itinerància per di-
verses poblacions i espais culturals catalans. 

Al CCCB, per tercer any, es va celebrar una jornada amb ac-
tivitats per a tota la família amb una programació en què contes, 
exposicions, espectacles i curtmetratges van ser els protagonistes. 
Als tallers de creació hi van participar la fotògrafa Tanit Plana i les 
artistes Sandra March, Mercè Galí, Neus Moscada i Sílvia Burset. 
Yoshi Hioki, Roser Ros i Patricia McGill van ser les encarregades 
d’explicar contes.



C
C

C
B

 ©
 M

iq
ue

l T
av

er
na



Espais  
de debat  
i reflexió



46

C
C

C
B

 ©
 J

or
d

i G
óm

ez

Organització — 
CCCB

Amb el suport de — 
Programa Cultura de la Unió 
Europea i Tricentenari BCN  
1714-2014

Col·laboració — 
Institut français de Barcelona, 
Istituto Italiano di Cultura di 
Barcellona, British Council, Collège 
d’études mondiales, Edicions 
Bromera, Editorial Anagrama, 
Editorial Siberia, Proa, Grupo 
Planeta/Editorial Destino Infantil 
y Juvenil, Arola editors, Editorial 
Afers, Fragmenta Editorial, 
Edicions de 1984 i Editorial Seix 
Barral

Ciutat oberta
Debat de Barcelona

27 de gener — 24 de març 

«Ciutat oberta» va constituir un cicle de vuit conferències en el 
marc del projecte «Europe City», amb el suport del Programa Cul-
tura de la Unió Europea i de Tricentenari BCN 1714-2014. 

El cicle «Ciutat oberta» es va enquadrar en la línia de reflexió per-
manent sobre la condició humana en el món d’avui que es va iniciar 
amb el cicle «Passions» (2005) i va continuar amb els debats «Vida» 
(2006), «Sentit» (2007), «La condició humana» (2008), «Impureses» 
(2009), «Pensar el futur» (2010), «Crisi» (2011), «Virtuts» (2012) i 
«En comú» (2013)

De la ciutat emergeix, cada dia, una ciutat nova, fruit del moviment 
incessant dels seus habitants, de la juxtaposició de les seves històri-
es, de la inesgotable fricció i barreja de la vida als carrers. De la ma-
teixa manera que el carrer, l'«habitació del col·lectiu», és la cèl·lula 
bàsica de la forma urbana, l'obertura és la condició i l'essència de la 
ciutat, la mesura de la seva vitalitat i la seva força creadora. Inevi-
tablement, però, aquesta condició porta l'ambigüitat, el conflicte, la 
novetat, el risc.

Per això, la tensió entre tancament i obertura és constant i, tot i que 
la ciutat és per definició quelcom inacabat, polimorf, resistent a la 

determinació i el control, proliferen mecanismes i estratègies de tan-
cament, límits i llindars que aspiren a disciplinar, integrar i reduir la 
genuïna heterogeneïtat ciutadana. La ciutat oberta és una eina per 
pensar: una aspiració, una condició utòpica, un horitzó ideal. La seva 
matriu, imperfecta i incompleta, fa possible somiar la ciutat com a es-
pai d’emancipació, imaginar altres maneres de viure junts i evidenciar 
les lògiques d’exclusió, les estratègies de supervivència, les dissonàn-
cies inevitables que es desprenen de la vida en comú.

Amb la participació de Bruce Bégout, presentat per Neus Ballús; Jo-
sep Maria Benet i Jornet, presentat per Toni Casares; Rafael Chirbes, 
presentat per Marina Espasa; Manuel Forcano, presentat per Susana 
Rafart; Erri de Luca, presentat per Valeria Bergalli; Evgeny Morozov, 
presentat per Joan Subirats; Marta Segarra, presentada per Fina Bi-
rulés; i Kamila Shamsie, presentada per Najat El Hachmi.

Publicacions relacionades
Núm. 66, 67 i 68 de la col·lecció Breus CCCB (vegeu p. 105)

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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El cervell 
Debats ICREA — CCCB

11 de març — 1 d’abril

Organització — 
CCCB i Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA)

Mitjà col·laborador —
Ara

Organització —
CCCB i 15-L. FilmsTuró de la Rovira:  

La intervenció invisible
Projecció de documental i debat

20 de febrer

«El cervell» va ser el tercer dels Debats ICREA-CCCB, una col·labo-
ració estable encetada l'any 2013 per donar a conèixer al gran públic 
els avenços i els reptes de la recerca d’alt nivell a Catalunya.

El cervell dirigeix el nostre cos: controla la resta d’òrgans i coor-
dina els pensaments i les accions. Del cervell depenen tant els trets 
instintius com la parla, la capacitat reflexiva o les emocions. Però 
el funcionament dels milers de milions de neurones i neurotrans-
missors que conformen el cervell continua sent una gran incògnita, 
potser un dels reptes més fascinants que la comunitat científica té 
al davant.

Conscient de la importància cabdal d’aquesta recerca, la Co-
missió Europea ha escollit el «Projecte Cervell Humà» com a inves-
tigació insígnia de la seva inversió en ciència, perquè generarà aven-
ços en les tecnologies de la informació que repercutiran en beneficis 
per a la indústria i la societat.

En aquest cicle de conferències, quatre científics catalans van 
explicar els nous horitzons que han obert les darreres descobertes 
en neurociències.

Amb la participació d’Albert Costa, Ruth de Diego, Mavi Sánc-
hez-Vives i Ricard Solé, presentats per Àlex Argemí, David Bueno i 
Torrens, Josep Corbella i Jaume Vilalta.

El Turó de la Rovira, el punt més alt del teixit urbà de Barcelona, 
té un valor patrimonial excepcional: de poblat iber i assentament 
agrícola va passar a repel·lir els atacs de l'aviació feixista durant la 
Guerra Civil i, posteriorment, va acollir precàriament la nova im-
migració massiva que arribava a la ciutat. L'any 1992 van enderro-
car-se les darreres barraques i el 2009 va iniciar-se la intervenció 
arquitectònica que va aconseguir la restauració paisatgística del cim 
i que va guanyar el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà del 2012.

El documental La intervenció invisible, d’Adrià Lahuerta i Car-
lota Coloma, dóna veu als protagonistes d’aquesta reforma, i utilitza 
els testimonis dels veïns del barri per traçar una panoràmica de la 
història del Turó.

El debat posterior a l'estrena del documental va permetre parlar 
del passat, present i futur del Turó de la Rovira, així com de la seva 
inserció al barri i al conjunt de la ciutat de Barcelona. També es 
va reflexionar sobre la preservació de la memòria històrica i sobre 
el barraquisme i la necessitat d’habitatge, un problema que la crisi 
econòmica ha tornat a fer més actual que mai.

Amb la participació de David Castillo, Carlota Coloma, Paco 
González Díaz, Adrià Lahuerta i Josep Llinàs.

http://www.cccb.org/ca/autor-josep_corbella-45528
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Lliçons de l'onada  
de protestes a Europa
26 d’abril

Organització —
Centre for Liberal Strategies, Sofia, 
Bulgària

Col·laboració —
Open Society Foundations, Institut 
für die Wissenschaften vom 

Menschen (IWM), Charles Stewart 
Mott Foundation, Robert Bosch 
Stiftung i CCCB

Organització —
CCCBPossibilitats de diàleg 

Trobada amb Jan Švankmajer, els germans 
Quay i Léona-Béatrice Martin-Starewitch, 
néta de Ladislas Starewitch 

26 de març

Les mobilitzacions a Kíev de principis del 2014 es van afegir a una 
llarga onada de protestes socials que en els últims temps van re-
córrer diverses ciutats europees. Per què va sortir la gent al carrer 
i quins resultats n’esperaven? A què es devia la falta de voluntat o 
la incapacitat de generar una alternativa política? Quin paper van 
tenir les xarxes socials en les mobilitzacions? 

Activistes i analistes polítics d’Ucraïna, Rússia, Turquia, Bul-
gària i Espanya van posar en comú les seves experiències i en van 
treure conclusions per al futur de la democràcia a Europa.

Amb la participació d’Ayse Akalin, Jaume Asens, Ivan Krastev, Ma-
ria Lipman i Oleksandr Sushko, moderats per Jordi Vaquer Fanés.

L'exposició «Metamorfosis» va redescobrir un conjunt d’artistes 
d’una imaginació radical, posicionats al marge dels discursos do-
minants, i les activitats organitzades en paral·lel a l'exposició van 
permetre rellegir i contextualitzar el seu potencial subversiu en el 
marc actual.

En paral·lel a l'exposició «Metamorfosis», «Possibilitats de di-
àleg», una conversa moderada per Carolina López, comissària de 
l'exposició, va comptar amb la presència dels cineastes Jan Švank-
majer i els germans Quay, i de Léona-Béatrice Martin-Starewitch, 
néta de Ladislas Starewitch.

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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Desmarcar Barcelona
Conferència de Marina Garcés

23 de maig

Organització — 
Màster en Turisme i Humanitats  
de la UAB, Institut d’Humanitats 
de Barcelona i CCCB

Suport —
Diputació de Barcelona

Organització —
CCCB

Amb el suport de —
Programa Cultura de la Unió 
Europea

Col·laboració —
Instituto Polaco de Cultura, 
Instituto Camões de 
Barcelona, British Council, 
Goethe-Institut Barcelona, 
Institut français de 

Barcelona, Collège d'études 
mondiales, Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, SOS 
Racisme Catalunya, Debate, 
Editorial Seix Barral, Edicions 
del Periscopi, Literatura 
Random House, Capitán 
Swing Libros, Galaxia 
Gutenberg, Rosa dels Vents i 
Quaderns Crema 

Mitjans col·laboradors — 
Ara i L'Avenç

La idea d’Europa
Conferències al CCCB

5 de maig — 2 de juny

Aquesta conferència va clausurar el curs 2013-2014 del màster en 
Turisme i Humanitats, impartit per l'Escola de Turisme i Direcció 
Hotelera i la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, i dirigit per 
BCF Consultors. Va tenir lloc, a més, en el marc de l'exposició «Ciu-
tats compartides. Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2014», que 
es va poder visitar al CCCB fins al 4 de juny.

Quins desafiaments planteja avui l'experiència del turisme de 
masses? Com abordar la relació entre turisme i espai públic sense 
sentir la «marca Barcelona» a la pell? Lluny de caure en l'esnobisme 
i l'elitisme de la crítica fàcil al turista, la filòsofa Marina Garcés es 
va proposar vincular l'anàlisi del turisme al paradigma econòmic de 
l'extractivisme, el model de creixement capitalista que consisteix en 
l'explotació dels recursos comuns d’un lloc fins a esgotar-los. Nor-
malment, s’aplica al context dels actuals països emergents i a la seva 
explotació dels recursos energètics i naturals, però i si el nostre ex-
tractivisme és el turisme? Tres serien els camins possibles: la fuita 
desbocada cap endavant, el desenvolupament sostenible o el decrei-
xement. Segons Marina Garcés, Barcelona està encara atrapada en 
la primera via. El repte és avui desmarcar la ciutat: que Barcelona es 
desmarqui del capitalisme desbocat i que els barcelonins ens arran-
quem la marca que portem tatuada a la pell.

En el marc de l'exposició sobre el Premi Europeu de l'Espai Públic 
Urbà 2014, una sèrie de pensadors i creadors van reflexionar sobre 
el futur comú per intentar definir quina ha de ser «la idea d’Europa» 
del segle xxi.

La pau i la reconciliació entre vells enemics van ser el motor de 
la integració d’Europa, però, amb les incerteses de la crisi, ha cres-
cut la desafecció dels europeus cap al projecte d’integració i sem-
bla que l'ideal de la pau ja no és suficient per a les generacions que 
no van viure ni tenen record directe de la Segona Guerra Mundial. 
Quins són els valors sobre els quals es pot reconstruir el sentit del 
projecte europeu? Com imaginar una nova Europa més forta i legí-
tima, renovada i il·lusionant? 

El cicle va constar d’una conversa entre Nancy Fraser i Michel 
Wieviorka, presentada per Josep Maria Martí i Font; i de les con-
ferències d’Anne Applebaum, presentada per Carme Colomina; 
Owen Jones, presentat per Carles A. Foguet; i Gonçalo M. Tavares, 
presentat per Gabi Martínez.

A més, es va celebrar una taula rodona sobre l'Europa cultural 
titulada «Una cultura comuna», moderada per Josep Maria Muñoz 
i en la qual van participar Cecilia Dreymüller, Raül Romeva i Fran-
cesc Serés.
Publicacions relacionades
Núm. 69 i 70 de la col·lecció Breus CCCB (vegeu p. 105)

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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Una història  
de la marginalitat
On és la perifèria? Creació, obsessió, 
subversió 

4 de juny

Organització —
CCCB

Organització —
CCCBEl futur de la ciutat  

europea
Conversa entre Hans Ibelings 
i Eugeni Bach 

30 de maig 

Els germans Quay van filmar el 1995 la pel·lícula Institute Benja-
menta, or This Dream People Call Human Life, basada en la novel·la 
Jacob von Gunten de Robert Walser, publicada noranta anys abans. 

En paral·lel a l'exposició «Metamorfosis», que va descobrir un 
conjunt d’artistes d’una imaginació radical, posicionats al marge 
dels discursos dominants, el debat «Una història de marginalitat» 
va plantejar la qüestió de per què cal llegir Walser avui i quin poder 
real té el que és marginal, allò inadequat.

Amb la participació de Dora García, Enrique Vila-Matas i Jordi 
Costa.

El crític d’arquitectura Hans Ibelings, antic editor d’A10 new Euro-
pean architecture i autor d’European architecture since 1890 va refle-
xionar sobre quina és l'essència, al seu parer, de la ciutat europea. 
D’una banda, va defensar per què creu que el concepte d’espai pú-
blic i de domini públic, que de vegades assumim universal, es basa 
en nocions molt europees que no necessàriament són compartides 
per la resta del món. De l'altra banda, va analitzar l'estat actual de 
l'arquitectura europea així com les seves perspectives de futur, on 
preveia canvis importants a causa de la crisi econòmica i sobretot 
de l'evolució demogràfica d’Europa.

Destacant que l'arquitectura és sempre un reflex de la cultura 
del lloc, Ibelings va parlar de ciutat europea en diàleg amb l'arqui-
tecte Eugeni Bach i en el marc de l'exposició «Ciutats compartides. 
Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2014».

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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Una història de la gelosia
Conferència de Javier Moscoso

18 de juny

Organització —
Centre Dona i Literatura, Institut 
d’Humanitats de Barcelona 
i CCCB

Col·laboració —
Editorial Taurus

Organització — 
Centre Dona i Literatura de 
la Universitat de Barcelona, Institut 
d’Humanitats de Barcelona  
i CCCB

Suport —
Institut français de Barcelona

Col·laboració —
Editorial Icaria, Ellago Ediciones  
i Arena Libros

El crit de la literatura
Conferència d’Hélène Cixous

17 de juny

Aquesta conferència es va inscriure en el marc de les jornades «Po-
lítiques de les emocions», organitzades pel Centre Dona i Literatura 
de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb l'Institut d’Hu-
manitats de Barcelona i el CCCB.

Tenen història, les passions? Quina relació existeix entre els 
sentiments privats i les experiències col·lectives? Com s’inscriuen, 
en la història de la modernitat, les emocions que sentim avui? 

La conferència de Javier Moscoso va versar sobre tres aspectes 
relacionats amb la història de la gelosia. En primer lloc, va exami-
nar les variacions en les formes de comprendre i expressar aquesta 
passió entre els segles xvii i xix. En segon lloc, es va concentrar en 
la medicalització d’aquesta passió social a començaments del segle 
xix. Per últim, va suggerir una lectura del naixement de la gelosia 
mòrbida lligada a la recol·lecció compulsiva de proves i evidències. 
El cas particular de la gelosia li va permetre fer algunes indicacions 
mes generals sobre la història cultural de les emocions.

Aquesta conferència, presentada per Marta Segarra, es va emmar-
car en les jornades «Polítiques de les emocions. Diàlegs des del gè-
nere i la sexualitat», organitzades el 13, 17 i 19 de juny. 

Hélène Cixous és, sens dubte, una de les veus més originals de la 
literatura i el pensament contemporanis. La seva conferència –me-
ditació poètica, discurs literari, introspecció personal– va reflexio-
nar sobre la literatura com un mitjà per afirmar la nostra existència, 
entrar en diàleg amb veus del passat i fer front a la inevitabilitat de 
la mort. Diu Cixous: «Primer cridem. Després escrivim: traduïm 
en l'ultrasilenci de l'escriptura els crits aguts i breus de la realitat. La 
literatura és per udolar llargament, llançar crits fins a la música; el 
dret als crits que la realitat i la comunitat ens prohibeixen. Com a 
l'alba els ocells es reparteixen el territori acústic –l'heu sentit, l'or-
questra de l'hora indecisa?–, sento el crit de talp de la literatura».

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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Sota setge
Conversa i debats en paral·lel  
a la instal·lació 

16 de setembre — 3 d’octubre

Organització —
CCCB i Tricententari BCN 1714-
2014

Suport —
Programa Cultura de la Unió 
Europea i Editorial Crítica

Col·laboració —
Tricentenari BCN 1714-2014

Mitjans col·laboradors —
Ara 

Organització —
CCCB

Col·laboració —
Ara Llibres, Lumen i Pen CatalàBarcelona, de George 

Orwell a la democràcia
Conferència de Colm Tóibín

8 de juliol

En el marc de la commemoració del 300 aniversari del setge de 
Barcelona, es va proposar una reflexió sobre els aspectes més con-
temporanis de les ciutats en setge, amb l'objectiu de traslladar la 
noció de setge al món actual i oferir-ne una visió complementària 
i multidisciplinària a partir de casos concrets de conflictes recents.

D’una banda, es va presentar una instal·lació amb dues peces 
audiovisuals dels artistes Mariam Ghani i Omer Fast, que va anar 
acompanyada per una conversa entre Mariam Ghani i la comissària 
Chus Martínez sobre la pràctica artística en el context del setge, ti-
tulada «Treballar sota setge».

De l'altra, es van organitzar tres sessions amb periodistes i in-
vestigadors entorn dels aspectes diferencials i característics dels 
setges contemporanis: «Gaza. El setge permanent», conferència 
d’Ahron Bregman; «Drones. El setge a distància», debat amb Chris 
Woods, Tonje Hessen i Jordi Pérez Colomé, amb la projecció del 
documental Drone; i «Síria. El setge informatiu», debat amb Leila 
Nachawati, Lali Sandiumenge i Marc Marginedas.

Finalment, «Bajo asedio», el capítol de desembre del programa 
de televisió Soy cámara realitzat pel CCCB, va oferir un resum de les 
reflexions dutes a terme en les diferents activitats.

L'any 1975, un jove Colm Tóibín va desembarcar a Barcelona fas-
cinat per la ciutat que descrivia George Orwell al seu clàssic Ho-
menatge a Catalunya. Hi va descobrir una ciutat en plena ebullició 
política i cultural, que va immortalitzar al llibre Homenatge a Bar-
celona. 

En el marc del Dia Orwell 2014 i presentat per Miquel Berga, 
Tóibín va revisitar l'obra de l'autor britànic, va examinar altres fonts 
de la història de l'inici de la guerra civil a Barcelona i va rememorar 
també l'atmosfera de la ciutat on va viure quaranta anys després, 
quan tot just emergia de la dictadura.

El mateix dia 8 de juliol es va realitzar una ruta literària per la 
Barcelona de George Orwell, en català, castellà i anglès, a càrrec de 
Nick Lloyd, Manu Valentín i Alan Warren, respectivament.

Publicacions relacionades
Núm. 71 de la col·lecció Breus CCCB (vegeu p. 105)

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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El nou desordre mundial
Conferència de Pankaj Mishra

7 d’octubre

Organització —
CCCB i Galaxia Gutenberg

Organització —
CCCB i Institut d’Humanitats de 
Barcelona

Col·laboració — 
ArielL'animal humà

Conversa entre Francisco J. Ayala  
i Víctor Gómez Pin

6 d’octubre

El capitalisme fa front a una crisi d’abast mundial, els estats-nació 
implosionen i el mapa del món s’ha de tornar a dibuixar cada set-
mana. Aquest no és el nou ordre mundial promès pels Estats Units 
i els seus aliats després de vèncer el comunisme, l'any 1989. La his-
tòria mateixa semblava haver acabat aquell any i haver trobat el seu 
final en la democràcia liberal i el capitalisme. Tots dos havien de 
regnar junts a través del món, i rescatar bilions de persones de la 
pobresa i de l'opressió per portar-les a règims que garantirien la 
prosperitat i els drets individuals. Aquesta sembla haver estat, però, 
una il·lusió encara més gran que la promesa del comunisme revo-
lucionari. Com veiem el nou desordre mundial, les seves arrels i les 
seves causes? 

Amb la participació de Pankaj Mishra, presentat per Joan Roura.

Publicacions relacionades
Núm. 72 de la col·lecció Breus CCCB (vegeu p. 105)

De la mateixa manera que ens preguntem què ens diferencia de 
les altres espècies animals i ens fa específicament humans, podem 
plantejar-nos quines circumstàncies ens animalitzen? Què ens des-
pulla de la nostra humanitat? O, dit d’una altra manera, quines con-
dicions socioeconòmiques, polítiques o educatives impedeixen que 
puguem desplegar les facultats que són específicament humanes?

L'expert en biologia evolutiva Francisco J. Ayala va conversar 
sobre aquestes qüestions amb el filòsof Víctor Gómez Pin, autor 
de Reducción y combate del animal humano (2014). Es va comptar 
també amb la participació del filòsof Jaume Casals.

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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Catalunya al mirall  
de la immigració
Presentació del llibre d'Andreu Domingo 

17 de novembre

Organització —
CCCB i L'Avenç

Organització —
CCCB i Institució Catalana de 
Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA)

Col·laboració —
Ara, Societat Catalana de BiologiaCèl·lules mare: un futur 

sense malalties? 
Debats ICREA-CCCB

21 d’octubre — 11 de novembre

La Catalunya actual es defineix en gran part per la seva relació amb 
la immigració. El 70% de la població catalana té els orígens en les 
migracions del segle xx, i aquests fluxos migratoris constants han 
configurat el país que tenim ara. Però l'anàlisi de la immigració 
sempre ha estat lligada a prejudicis i a interpretacions molt diverses. 
Qui som, els catalans? On i com vivim? Quins models de família 
creem? Quin paper té la llengua en el procés d’integració de les per-
sones nouvingudes? Com han canviat les migracions internacionals 
el demos català? 

La presentació del llibre Catalunya al mirall de la immigració 
(2014), del demògraf Andreu Domingo, va permetre desmuntar 
tòpics i oferir, a partir de la geografia, l'urbanisme i la cultura, un 
retrat de la Catalunya actual.

El debat, moderat per Carles Capdevila, va comptar amb la par-
ticipació de Neus Ballús, Andreu Domingo, Oriol Nel·lo i Francesc 
Serés.

Aquest va ser el quart dels Debats ICREA-CCCB, una col·laboració 
estable per donar a conèixer al gran públic els avenços i els reptes de 
la recerca d’alt nivell que es fa avui a Catalunya.

La regeneració de teixits ha estat un tema que ha fascinat els 
humans des de l'antiguitat. Una part de l'organisme adult és capaç 
de regenerar-se segons un procés que gira entorn d’un concepte 
bàsic: les cèl·lules mare. Aquestes cèl·lules tenen l'habilitat de dife-
renciar-se en altres tipus cel·lulars, cosa que els permet actuar com 
un sistema reparador per al cos, i substituir altres cèl·lules mentre 
l'organisme encara és viu. Es creu que, en el futur, les cèl·lules mare 
tindran el potencial d’enfrontar-se a multitud de malalties humanes, 
i que seran emprades per reparar teixits específics o substituir òr-
gans sencers. A més, s’està veient en els darrers temps que compren-
dre el comportament de les cèl·lules mare és essencial per entendre 
processos com el càncer o l'envelliment.

Amb la participació de Salvador A. Benitah, presentat per Cris-
tina Sáez; Pura Muñoz, presentada per Daniel Closa; Ángel Raya, 
presentat per Gema Revuelta; i Joan Seoane, presentat per Ana 
Macpherson.

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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Planeta urbà: la mobilitat  
a les ciutats del futur
Conferència de John Urry

24 de novembre

Organització —
B·Debate, CCCB, CREAL 
i ISGlobal

Organització —
Màster en Estudis Xinesos 
de la Universitat Pompeu Fabra 
i Slumber Studio

Col·laboració —
CCCBCos: les identitats  

sexuals a la Xina
Conversa amb Li Yinhe, Cui Zi’en  
i Dolors Miquel

21 de novembre

Aquest debat va ser l'inici d’una col·laboració entre les institucions 
científiques ISGlobal, CREAL, B·Debate i el CCCB, per fer visible 
la importància dels efectes del creixement urbà en el medi ambient 
i la salut de les persones.

El creixement urbà sembla imparable. S’estima que l'any 2050 
el 70% de la població viurà en entorns urbans i, ja avui, algunes 
ciutats del món compten amb una població de més de vint milions 
d’habitants. Alhora, la societat contemporània es caracteritza per 
un estil de vida marcat per una mobilitat intensiva i l'ús massiu de 
sistemes de mobilitat basats en combustibles fòssils té un impacte 
immens en termes mediambientals i de salut. Tot això posa sobre la 
taula reptes cabdals en un món cada dia més urbanitzat. És possible 
reconduir el creixement i la mobilitat urbana cap a un futur més 
saludable, sostenible i socialment just?

Per reflexionar sobre aquestes qüestions, es va comptar amb la 
ponència de John Urry, catedràtic de Sociologia de la Universitat de 
Lancaster, expert en mobilitat i turisme, i la seva incidència en les 
formes de vida del món contemporani, i coautor d’Un mundo sin 
coches (2011). 

El debat posterior, moderat per Mark Nieuwenhuijsen, va 
comptar amb la intervenció de Salvador Rueda.

A mig camí entre la llibertat de mercat i el socialisme d’estat, la Xina 
viu una època de transformacions vibrants, en què les lluites per 
l'alliberament sexual i els debats sobre gènere i homosexualitat són 
cada vegada més presents a la societat. 

Dues de les veus que han liderat aquestes reivindicacions, la 
sexòloga Li Yinhe i el cineasta Cui Zi’en, van explicar les conquestes 
que s’han fet fins ara i les friccions que han generat en l'art i la socie-
tat. Aquestes perspectives es van contrastar amb la mirada de la po-
eta Dolors Miquel, que ha incorporat la reflexió sobre el poder i els 
gèneres, la sexualitat i l'erotisme en la poesia i l'art. Al final de l'acte 
es va projectar el curtmetratge El amor de Sísifo, dirigit per Lin Yu.

La conversa va ser presentada per Manel Ollé i va comptar amb 
la participació de Dolors Miquel, Li Yinhe i Cui Zi’en.

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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Més enllà de la identitat 
V Jornades Filosòfiques de Barcelona 

2 de desembre

Organització —
Arts Santa Mònica, Institut français 
de Barcelona i CCCB

Col·laboració —
Grup de recerca GRIPES-UB/UAB/
UPF i Grup de Recerca en Teoria 
Política de la Universitat Pompeu 
Fabra

Organització —
CCCB

Col·laboració —
Editorial Taurus, Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, Programa  
de Doctorat de la Facultat  
de Filosofia de la UNED i Ara

Elogi de l'aventura
26 de novembre — 10 de desembre

Les V Jornades Filosòfiques de Barcelona van qüestionar la identitat 
individual i la identitat col·lectiva. El propòsit de la sessió inaugural 
al CCCB va ser reflexionar sobre la funció i els límits de la identitat 
del subjecte i de les col·lectivitats des d’un punt de vista polític i, més 
precisament, en el marc de l'estat contemporani com a espai fona-
mental de reconeixement. La sessió, presentada per Felip Martí-Ju-
fresa i Xavier Bassas, va comptar amb la participació dels filòsofs 
Vicent Descombes i Daniel Weinstock.

A més a més, en la segona sessió, a l'Arts Santa Mònica, es va 
abordar el paper dels mitjans de comunicació en la definició i crea-
ció de les identitats. I, en la tercera sessió, a l'Institut français, es va 
reflexionar sobre les diferents relacions entre llengua i estat.

Reivindicar l'aventura. Aquest podria ser l'ideal programàtic d’una 
nova època en la qual el futur ha recuperat la seva condició verta-
dera i mostra de cop les seves zones fosques, els interrogants i els 
dubtes que sempre l'havien caracteritzat. Reviscolades per la crisi, 
paraules com risc, incertesa o inestabilitat han tornat al nostre vo-
cabulari després de dècades d’exili en què crèiem que l'avenir estava 
sota control. Avui estem abocats al viatge incert i atzarós, allunyat 
d’allò previsible i familiar.

Però, què trobem quan estem perduts? Quins horitzons s’obren 
més enllà dels límits, quan ens desviem del camí per deambular, 
explorar o divagar? No és també aquest impuls cap al desconegut la 
llavor del coneixement, el detonant de la creació artística, la condi-
ció necessària per imaginar i descobrir altres mons? Els horitzons 
que haurem d’explorar nosaltres, aventurers contemporanis, seran 
les vies alternatives, els camins secundaris que ens portaran a des-
cobrir noves maneres d’habitar aquest món.

Amb la participació de Frédéric Gros, presentat per Miguel 
Morey; Fredric Jameson, presentat per Eloy Fernández Porta; i Ser-
gio Rossi, presentat per Xavi Ayén.

Espais de debat i reflexió — Debats i conferències
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En col·laboració

Cosmopolitisme, patriotis-
me, nacionalisme: tres  
camins a la modernitat?
Conferència d'Anthony Pagden

2 d’abril 

Organització —
Institut d’Humanitats de Barcelona 

Col·laboració —
CCCB

Suport —
Tricentenari BCN 
1714-2014-Ajuntament  
de Barcelona

Organització — 
Ara

Col·laboració — 
CCCB

I ara què?
Un model econòmic per a Catalunya

16 de gener

«Jo sóc un ciutadà del món.» D’ençà d’aquesta famosa frase de Diò-
genes de Sinope, no ha cessat al llarg de la història la discussió so-
bre quina entitat hauria d’aplegar la lleialtat dels individus i convo-
car-ne el sentit de pertinença. El món, la pàtria o la nació han estat i 
són encara les estacions principals d’aquest recorregut. 

L'historiador Anthony Pagden va dibuixar a grans trets la his-
tòria d’aquests conceptes i es va interrogar sobre la seva pertinència 
en el món contemporani. Josep M. Fradera va presentar la con-
ferència i va moderar el debat amb el públic. 

Sota el títol «I ara què?», el diari Ara ha engegat un cicle de debats 
per plantejar els temes que afecten el nostre país i reflexionar sobre 
com s’ha de construir la Catalunya del futur des d’una perspectiva 
social, econòmica i política.

El CCCB va acollir el segon d’aquests debats que, amb el títol 
«Un model econòmic per a Catalunya», va comptar amb la parti-
cipació dels economistes Xavier Sala i Martín i Germà Bel, i va ser 
moderat pel periodista Antoni Bassas.

El debat es va poder seguir en directe a la web del diari Ara i a 
Twitter, mitjançant l'etiqueta #iaraquè. Alba Om va llegir els tuits 
més destacats que van ser contestats pels ponents.

Espais de debat i reflexió — En col·laboració
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La ciutat no es ven, es viu
Trobada de la xarxa internacional  
Arquitectures Col·lectives

10 de juliol

Organització —
Xarxa d’Arquitectures Col·lectives

Col·laboració —
CCCB

Organització —
Xarxa Veïnal de Ciutat Vella  
i Col·lectiu Accions Urbanes

Col·laboració —
CCCB

Xerrades per Ciutat Vella
Identitat i planejament: conferència 
d'Alessandro Scarnato

2 de juliol

Arquitectures Col·lectives és una xarxa internacional, oberta i en 
creixement permanent, de persones i col·lectius interessats en la 
construcció participativa de l'entorn urbà. Des del 2007 cada any se 
celebra una trobada en una ciutat diferent amb l'objectiu de reforçar 
la xarxa i consolidar una forma de fer ciutat diferent a l'oficial: des 
de les persones i per a les persones.

El 2014, la trobada anual es va celebrar a Barcelona del 6 al 13 de 
juliol sota el lema «La ciutat no es ven, es viu», una idea fonamental, 
avui més que mai, sobretot en una ciutat com Barcelona, assetjada 
pels múltiples problemes urbans i humans causats pel capital global.

En l'activitat que va acollir el CCCB es van presentar els nous 
col·lectius que s’havien sumat a la xarxa d’Arquitectures Col·lecti-
ves, i es van debatre possibles formes de col·laboració per enfortir la 
xarxa a escala internacional.

La Xarxa Veïnal de Ciutat Vella i el Col·lectiu Accions Urbanes són 
els impulsors de les Xerrades per Ciutat Vella, cinc trobades entre 
l'activisme i l'acadèmia sobre la identitat i el futur del centre de Bar-
celona, per reflexionar sobre un districte que, lluny de ser un gueto 
lúdic o un parc temàtic, continua sent un cor que batega per tota 
la ciutat. 

En cada xerrada, una persona de perfil acadèmic va parlar so-
bre un aspecte notable de Ciutat Vella des de diferents àmbits (his-
tòria, arquitectura, demografia, comerç), amb la finalitat d’aportar 
visions i coneixement sobre com el centre històric ha canviat i està 
canviant. A continuació, una persona lligada a l'activisme va apor-
tar el seu comentari sobre el tema de la xerrada, fomentant el debat 
amb els assistents.

Les converses van tenir lloc en diferents espais de Ciutat Vella, 
un per a cada barri, i el CCCB va acollir la trobada final, que va 
tractar sobre identitat i planejament.

Amb la participació de Josep Bohigas, David Bravo, Gala Pin i 
Alessandro Scarnato.

Organització —
Institut pour la ville en mouvement, 
Consorci Besòs i Àrea 
Metropolitana de Barcelona

Col·laboració —
CCCB

Els passatges contempo-
ranis a les ciutats
Conferència de Marcel Smets i llançament 
del projecte Passages_Passatges

3 de juny

En el marc de l'exposició «Ciutats compartides.  Premi Europeu de 
l'Espai Públic Urbà 2014» i amb motiu del llançament del projec-
te internacional Passages_Passatges, va tenir lloc la conferència de 
Marcel Smets, arquitecte i urbanista, director del Consell científic i 
d'orientació de l'Institut pour la ville en mouvement (IVM).

Es va realitzar la presentació del Programa internacional de 
l'IVM, «Passages, espaces de transition pour la ville du 21è siècle, 
la petite échelle qui change tout», en què participen diverses ciutats 
d'Amèrica del Nord, l’Amèrica Llatina, la Xina i Europa. Va anar a 
càrrec de Mireille Appel-Muller, delegada general de l'IVM.

Enter Forum 2014 
1r Fòrum Internacional d'Internet  
i Privacitat

16 — 18 de juny

Organització —
Enter Forum

Col·laboració — 
CCCB

Enter Forum va néixer amb la voluntat d’obrir un diàleg construc-
tiu, responsable i multidisciplinar sobre l'ús de les noves tecnologies 
i, alhora, convertir-se en un espai de debat i reflexió. Va comptar 
amb la participació d’especialistes de prestigi internacional que van 
exposar els seus punts de vista sobre els cinc grans àmbits entorn 
dels quals s’organitzaven les ponències: el legal, l'educatiu, l'huma-
nístic, el social i el relacional. 

Les intervencions van anar seguides d’una taula rodona amb 
el públic assistent. L'objectiu era connectar col·lectius diferents que 
comparteixin les mateixes preocupacions sobre internet i oferir-los 
un espai per al diàleg, un punt de trobada amb conferències, projec-
cions de documentals i tallers.

Aquest fòrum, organitzat en el marc de l'exposició «Big Bang 
Data», va comptar amb la participació de Yair Amichai-Hambur-
guer, Victòria Camps, Michael W. Carroll, Milad Doueihi, Eva 
Illouz, Isaki Lacuesta, Geert Lovink, Antoni Muntadas, César Ren-
dueles, Paula Sibilia i Bernard Stiegler. 
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Organització —
Difusor

Col·laboració —
CCCB

OpenWalls Conference 
Festival d'art urbà i conferències

24 — 25 d’octubre

Segona edició d’OpenWalls Conference (OWC), un festival d’art 
urbà que pretén apropar l'art del carrer a la societat, tot incloent-hi 
artistes, institucions i veïns. A través d’una programació que inclou 
intervencions murals, tallers i xerrades, l'OWC també té la voluntat 
de generar un debat que impulsi la creació d’un model de gestió de 
l'art urbà a Barcelona.

D’entre totes les activitats que se celebren en diferents punts de 
la ciutat, el CCCB va acollir dues jornades de presentacions de pro-
jectes nacionals i internacionals relacionats amb la gestió de l'espai 
públic per a intervencions artístiques.

Amb la participació de Javier Abarca, Jens Besser, Lee Nathan 
Bofkin, Todd W. Bressi, Monica Campana, Nicolás de la Carrera, 
Leon Cullinane, David Demougeot, Teresa Latuszewska-Syrda, Jor-
ge Rodríguez-Gerada, Will Shank i Veronica Werckmeister.

La indústria musical 3.0: 
un escenari empresarial
PrimaveraPro StartUps

30 d’octubre

Organització — 
PrimaveraPro i Seed&Click

Col·laboració —
CCCB

El model de negoci de la indústria de la música es troba en plena 
transformació, però cap a on es dirigeix? Quines oportunitats tenen 
emprenedors i inversors? Què podem aprendre d’altres sectors?

Amb motiu del Primavera Club 2014, PrimaveraPro i  
Seed&Click organitzen al CCCB una taula rodona amb Dídac Lee, 
director del Grup Inspirit i de l'Àrea Tecnològica del FC Barcelona; 
Xavier Carrillo, CEO de Digital Legends Entertainment; i Alberto 
Guijarro, director de Primavera Sound, moderada per Juan Álvarez 
de Lara, CEO de Seed&Click.

Amb aquesta trobada d’experts es vol posar llum sobre l'empre-
nedoria en la indústria de la música i les possibilitats d’invertir en el 
sector. També té la voluntat de posar sobre la taula el tipus de pro-
jectes que es busquen, de les oportunitats existents en aquest camp 
i de com la indústria de la música pot aprendre de l'ecosistema que 
presenta el gaming, entre altres qüestions.

Espais de debat i reflexió — En col·laboració

Organització —
Barcelona Pensa, Universitat  
de Barcelona, Càtedra de Filosofia 
Contemporània UB i Herder 
Editorial

Col·laboració —
CCCB

La filosofia i la vida  
dels altres
Conferència de Remo Bodei

20 de novembre

La vida dels altres és una interpel·lació contínua de la nostra pròpia 
forma de vida. Hi ha moltes maneres de viure aquesta interpel·la-
ció: la tolerància, la indiferència, la violència o l'acte imaginatiu de 
veure’ns com un altre. La conferència va proposar la filosofia i la 
literatura com eines clau per imaginar la vida dels qui anomenem 
els «altres».

En el marc de «Barcelona Pensa», el Festival de Filosofia de Bar-
celona celebrat del 17 al 22 de novembre, va tenir lloc la conferència 
del filòsof italià Remo Bodei, presentat per Manuel Cruz.

La formació d'una identitat. 
Una història de Catalunya
Conversa amb Josep Fontana sobre  
el seu últim llibre

15 de desembre
Organització —
Eumo Editorial

Col·laboració —
CCCB

Per què els catalans som avui un poble amb un fort sentit d’identitat? 
D’on surt aquest sentiment de pertinença a un col·lectiu que com-
parteix llengua, cultura i unes formes d’entendre la societat i el món? 

L'historiador Josep Fontana intenta seguir al llarg del temps, des 
del segle xviii fins a l'actualitat, el procés que ha acabat conformant 
aquesta identitat i ens en dóna les claus en un llibre senzill i entene-
dor, La formació d’una identitat. Una història de Catalunya (2014).

La trobada, presentada per Josep M. Muñoz, va comptar amb 
la participació dels historiadors Josep Fontana, Joaquim Albareda, 
Borja de Riquer, Josep M. Salrach i Eva Serra.
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Organització —
José Antonio Martínez Lapeña & 
Elías Torres Architects i Lampreave

Col·laboració —
CCCB

José Antonio Martínez 
Lapeña i Elías Torres 
Presentació del llibre de la seva  
trajectòria

18 de desembre

Després de quaranta-cinc anys de trajectòria professional conjun-
ta, els arquitectes José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres han 
plasmat una extensa selecció de la seva obra en un llibre en castellà 
i anglès que recull més de dos-cents treballs realitzats pel seu estudi. 
Publicat per l'editorial Lampreave, el llibre compta amb textos de 
Peter Buchanan, Lluís Clotet, Rafael Moneo, Josep Quetglas, José 
Ramon Sierra, Akira Suzuki, Billie Tsien i Miguel Usandizaga.

El Teatre CCCB, renovat per Martínez Lapeña i Torres l'any 
2011, va acollir la presentació d’aquest llibre en un acte en el qual 
va participar els seus autors acompanyats de col·laboradors i amics, 
i en el qual es va comentar el llibre i les obres del seu estudi des de 
1968 fins a l'actualitat.

Amb la participació de Lluís Clotet, Flora Dominich, José An-
tonio Martínez Lapeña, Rafael Moneo, Aureli Mora, Carles Muro, 
Ricardo Sánchez Lampreave, Elías Torres i Miguel Usandizaga.

Ciència al Nadal
Conferències de Ricard Solé,  
Carles Lalueza Fox i Gustavo Deco

23 de desembre

Organització —
ICREA, Institut de Biologia 
Evolutiva i Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona 

Col·laboració —
CCCB i Fundación Botín

Una societat responsable i crítica ha d’incorporar el coneixement 
científic al seu sistema educatiu, però també al debat diari. Cal rei-
vindicar el coneixement i el pensament racional com a part essenci-
al de la nostra cultura. Com deia Carl Sagan, «la ciència és una llum 
a la foscor», una llum que cal mantenir viva. 

Aquest va ser l'esperit de la segona edició de les conferències de 
Ciència al Nadal, que es van celebrar per primera vegada al CCCB, i 
que van comptar també amb el suport de la Fundación Botín.

Amb la participació de Gustavo Deco, Carles Lalueza Fox i Ri-
card Solé.
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Espai públic. Polítiques 
urbanes i ciutadania
Programa de postgrau

octubre de 2014 — octubre de 2015

Direcció —
Jordi Borja, Itziar González  
i Joan Subirats 

Col·laboració —
CCCB

Organització —
Àrea de Gestió de la Ciutat  
i Urbanisme (UOC) i Institut  
de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP, UAB)

Organització —
UPC School, Institut d’Humanitats 
de Barcelona i CCCB

Màster en disseny  
i producció d’espais
Cinquena edició

octubre de 2014 — juny de 2015

L'espai públic integra els principals valors de la ciutat i mostra 
també les seves desigualtats. És instrument integrador per a l'ur-
banisme i a la vegada escenari i espai de conflictes. Aquests estudis 
de postgrau pretenen oferir formació teòrica i pràctica per pensar, 
dissenyar i gestionar l'espai públic urbà de forma integrada, assu-
mint la complexitat de la realitat urbana i enaltint els seus valors 
democràtics. 

El CCCB aporta al programa el bagatge del Premi Europeu de 
l'Espai Públic Urbà i la seva reflexió permanent sobre temàtica ur-
bana.

L'espai no és unívoc. Cadascú té la seva concepció de l'espai, ja sigui 
interior o exterior, per ser habitat o per ubicar-hi una exposició. 
L'espai és on l'home desenvolupa les seves activitats, des de les més 
privades, com ara el lloc on habita, fins a les més col·lectives i parti-
cipatives, com és l'espai destinat a les exposicions.

El Màster en disseny i producció d’espais uneix diferents inqui-
etuds professionals i es construeix a partir de dos postgraus. D’una 
banda, el postgrau «Disseny d’interiors», en l'àmbit professional de 
l'interiorisme. El curs té la intenció d’omplir el buit formatiu que 
existia fins ara en aquest camp. D’altra banda, el postgrau «L'espai 
expositiu» vol abordar l'espai com a punt de trobada entre l'home 
i la cultura, en el marc de la museografia creativa. La realització de 
tots dos postgraus permet l'obtenció del diploma de màster.

Aquest programa està dirigit per Arnaldo Basadonna, arquitec-
te i professor; Mario Corea, enginyer i membre de l'equip de mun-
tatge del CCCB; i Paco Pérez Valencia, pintor, museògraf i respon-
sable d’Espacio Escala (Col·lecció Cajasol).

Cursos, postgraus i màsters

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters
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Cursos de l'Institut  
d’Humanitats
Tot l'any 

Des de la filosofia fins a la literatura, des de la història fins a l'art, 
passant pel cinema i el teatre, l'Institut d’Humanitats de Barcelo-
na té l'objectiu d’endinsar-se en el món de les humanitats i desco-
brir-ne les diferents disciplines a través de l'opinió d’intel·lectuals 
i pensadors rellevants. Mitjançant cicles de conferències amb un 
convidat setmanal o seminaris especialitzats impartits per un sol 
professor, es vol afavorir l'intercanvi entre els diversos àmbits cul-
turals, col·laborar en la seva difusió i contribuir a la recepció de les 
mostres més importants de la cultura europea. 

Cursos

Les grans civilitzacions d’Europa 2. La civilització romana
8 d’octubre de 2013-4 de març del 2014
Dirigit per Jordi Llovet, amb la participació d’Esther Artigas, Carles 
Buenacasa, Antoni Conejo, Jordi Cornudella, Adolfo Egea, Jaume 
Juan, Noemí Moncunill, Carles Múrcia, Alejandra de Riquer i Glò-
ria Torres

L'art de la novel·la. La novel·la europea del segle xx
1 d’abril-27 de maig
Dirigit per Jordi Llovet, amb la participació de Sam Abrams, Mar-
garida Casacuberta, Ignacio Echevarría, Andreu Jaume, Jordi Llo-
vet, Marisa Siguán i Alain Verjat

L'arquitectura del conflicte i del gaudir
6 d’octubre-15 de desembre
Dirigit per Joan Sureda, amb la participació de Hannah Collins, 
Manuel Delgado, Eva March, Rosa Navarro, Carme Narváez, Joan 
Sureda, Isabel Valverde i Gerard Vilar

Les grans civilitzacions d’Europa 3. La civilització medieval
14 d’octubre de 2014-4 de març de 2015
Dirigit per Jordi Llovet i Anton M. Espadaler, amb la participació 
de Jaume Aurell, Almudena Blasco, Jordi Bolòs, Lluís Cifuentes, 
Stefano M. Cingolani, Victoria Cirlot, Antoni Conejo, Anton M. 
Espadaler, Sergi Grau, Jordi Llovet, Raffaele Pinto, Isabel de Riquer, 
José E. Ruiz-Domènec i Eduard Vilella

Seminaris

L'amor, un poder que no ens deixa tranquils
10 d’octubre de 2013-23 de gener de 2014
A càrrec de Francisco Bengoechea

Jo i els altres, arquetips per representar el món
2 de gener-5 de març
Dirigit per Gisela Llobet i Enric Puig Punyet

El pensament i la vida
5-26 de maig
Dirigit per Josep Maria Esquirol

Deu històries d’amor
2 d’octubre-18 de desembre
A càrrec de Francisco Bengoechea

Lectures de William Shakespeare
22 d’octubre-10 de desembre
A càrrec d’Andreu Jaume i organitzat en col·laboració amb el Fes-
tival Shakespeare

Tallers

Taller de crítica cinematogràfica
4 de febrer-20 de març
Dirigit per José Enrique Monterde et al. i organitzat en col·laboració 
amb l'Associació Catalana de Crítics Cinematogràfics

Aula Xcèntric 2014. La imatge salvatge.  
Infiltracions i senders cap a un cinema outsider
4-27 de novembre
Coordinat per Jordi Costa i organitzat en col·laboració amb el pro-
grama de cinema experimental Xcèntric del CCCB

Conferències

Cosmopolitisme, patriotisme, nacionalisme:  
tres camins a la modernitat?
2 d’abril
Conferència d’Anthony Padgen, organitzada amb el suport de Tri-
centenari BCN 1714-2014

Desmarcar Barcelona, 
16 de maig
Conferència de Marina Garcés, cloenda del Màster en Turisme i 
Humanitats de la UAB, organitzat amb la col·laboració de l'Institut 
d’Humanitats de Barcelona i el CCCB

Una història de la gelosia.  
La medicalització moderna de les passions
19 de maig
Conferència de Javier Moscoso, organitzada en col·laboració amb el 
Centre Dona i Literatura (UB) i el CCCB 

Principis clàssics de l'ordre natural versus postulats quàntics
6 d’octubre
Homenatge a John Bell, XI Congrés d’Ontologia, organitzat per la 
Fundación Paidea Galiza, l'Unesco, la Universitat del País Basc, la 
UAB i la UPF, amb la col·laboració de l'Institut d’Humanitats de 
Barcelona i el CCCB

L'animal humà
6 d’octubre
Conversa entre Francisco J. Ayala i Víctor Gómez Pin, organitzada 
pel CCCB i l'Institut d’Humanitats de Barcelona, amb la col·labo-
ració d’Ariel

El poder dels diners: Timó d’Atenes
29 d’octubre
Conferència oberta d’Andreu Jaume, David Selvas i Sergi Pomper-
mayer, organitzada en col·laboració amb el Festival Shakespeare

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters
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Programa CUIMPB

La finalitat del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pe-
layo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch és la gestió del 
centre permanent de la Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo (UIMP) a Barcelona. Jurídicament, el CUIMPB-Centre Ernest 
Lluch està constituït per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, la UIMP i el CCCB. 

La programació de cursos del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 2014 
s’ha dividit en quatre grans blocs temàtics: Polítiques urbanes, 
Polítiques públiques i estat del benestar, Nous escenaris regionals 
al món, i Ciència, tecnologia i societat. En total una quinzena de 
cursos i jornades, dirigits per catedràtics de prestigi reconegut, que 
compten amb la participació de personalitats destacades en el món 
de la ciència, l'economia, la política, les relacions internacionals, la 
comunicació, etc., i amb el suport de diferents institucions públi-
ques i privades. També durant l'estiu s’organitzen cursos de llengua 
espanyola i cultura catalana adreçats a estudiants estrangers, princi-
palment nord-americans. La programació 2014 ha inclòs, a més, la 
col·laboració amb la Universitat de Barcelona en la difusió i realit-
zació d’un col·loqui sobre el control de l'espai. En total més de 1.000 
alumnes han passat per les aules del CUIMPB-Centre Ernest Lluch, 
ubicades a les instal·lacions del CCCB.

Els estudiants universitaris tenen matrícula reduïda en la inscripció 
dels cursos d’estiu i de tardor i poden convalidar-los com a crèdits 
de lliure elecció en la majoria d’universitats públiques catalanes. La 
matrícula es formalitza online en el web del CUIMPB-Centre Er-
nest Lluch: www.cuimpb.cat.

Espais de debat i reflexió — Cursos, postgraus i màsters

Programació de cursos 2014
XIII Col·loqui Internacional de Geocrítica, El control de l'espai i els 
espais de control, 5-10 de maig (col·laboració)

Cursos d’estiu
— Arquitectures Madrid / Barcelona. Apropaments, afirmacions, 

intercanvis, 17-19 de juny 
— Lobbies i conflictes d’interès: regulacions i experiències,  

30 de juny i 1 de juliol 
— El cervell transparent, 3-4 de juliol 
— Aspectes econòmics de la reforma dels governs locals,  

7-9 de juliol 

Cursos d’espanyol
— Cursos de juny, 2 de juny-27 de juliol
— Cursos de juliol, 2 de juliol-29 de juliol 

Cursos de tardor
— Gestió econòmica municipal: Temps de canvis en les formes 

de gestió i control, finançament i organització municipal, 1 
d’octubre 

— Gestió de parcs d’habitatge de lloguer social, 7-8 d’octubre
— Atenció a la cronicitat: més de vegades és menys, 14-15 

d’octubre 
— Col·laboració público-privada en la redefinició del sector públic 

local, 21-22 d’octubre 
— Els incendis forestals en interfase urbana: cap a una integració 

del risc en la planificació del territori, 27-29 d’octubre 
— L'aplicació de la reforma dels governs locals, 5-6 de novembre
— Memòria i ciutat: recordar per no repetir, 14 de novembre 
— La utilització temporal dels buits urbans, 24-26 de novembre 
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Premi Europeu de l'Espai 
Públic Urbà 2014
VIII edició del premi  
i exposició «Ciutats compartides»

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2014

Lliurament  
— 
25 d’abril 

Exposició  
— 
25 d’abril  
al 4 de juny 

Organització —
CCCB

Col·laboració —
Museum of Architecture and 
Design MAO (Ljubljana), The 
Architecture Foundation AF 
(Londres), Museum of Finnish 
Architecture MFA (Hèlsinki), 
Cité de l'architecture et du 
patrimoine (París), Deutsches 
Architekturmuseum DAM 
(Frankfurt) i Architekturzentrum 
Wien Az W (Viena)

Patrocini —
Copcisa, Abertis i Escofet

En el marc de — 
Projecte Europe City,  
amb el suport del Programa 
Cultura de la Unió Europea
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El Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà va arribar el 2014 a la seva 
vuitena edició. Creat l'any 2000, el guardó és un certamen biennal 
organitzat amb l'ànim de reconèixer i estimular la creació, recupe-
ració i millora de l'espai públic a les nostres ciutats. Amb una vo-
cació clarament europeista, el Premi posa l'accent en la dimensió 
social i política de l'arquitectura. 

En aquesta vuitena edició s’hi van presentar un total de 274 projec-
tes de 194 ciutats i 30 països europeus. El Jurat Internacional va ser 
presidit per l'arquitecta Carme Ribas, en representació del CCCB; i 
va comptar amb la participació de Matevž Čelik, director del MAO, 
Sarah Ichioka, directora de l'AF; Juulia Kauste, directora del MFA; 
Francis Rambert, director de la Cité; Peter Schmal, director del 
DAM; i Katharina Ritter, cap d’exposicions de l'Az W. David Bravo i 
Bordas, en representació del CCCB, va exercir de secretari. 

El jurat va decidir atorgar, d’entre 25 finalistes, dos premis ex aequo 
i quatre mencions especials: 

Premis ex aequo

Reforma del Port Vell, Marsella (França), 2013
La renovació del Vieux-Port allibera els molls d’obstacles i vehicles, 
fent compatible la presència d’embarcacions de lleure amb l'accés i 
el gaudi de qualsevol ciutadà. 

«La vall trenada», Elx (Espanya), 2013
Una xarxa de senderes i passarel·les entrecreuades converteix la lle-
ra del riu Vinalopó en un parc lineal que sargeix els barris per on 
passa i els connecta amb els paratges naturals del nord de la ciutat.

Mencions especials

Obertura dels aiguamolls de Rainham, Londres (Regne Unit), 2014
Un paratge perifèric amb una riquesa natural insòlitament preser-
vada es fa accessible als londinencs perquè el coneguin, se l'estimin 
i el defensin d’una probable depredació urbanística.

Cementiri islàmic, Altach (Àustria), 2012
La construcció d’un cementiri que obeeix al ritu musulmà satisfà 
la demanda d’una minoria molt considerable i dóna a molts immi-
grants la possibilitat d’inhumar els seus difunts dins la seva terra 
d’acollida. 

«Baana», corredor per a ciclistes i vianants, Hèlsinki  
(Finlàndia), 2012
Un congost ferroviari que estripava el teixit urbà es recicla com a 
corredor per a ciclistes i vianants en un procés col·laboratiu que es-
talvia recursos mentre preserva la memòria industrial.

Teatre La Lira, Ripoll (Espanya), 2012
Un porxo i una passarel·la omplen el buit deixat per l'enderroc d’un 
antic teatre, que es converteix en una finestra que emmarca les vis-
tes cap a les muntanyes i en una porta d’accés al nucli antic.

L'acte de lliurament del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2014, 
que es va celebrar el 25 d’abril al vestíbul principal del CCCB, va ser 
culminat per la inauguració de l'exposició «Ciutats compartides», 
on es mostraven les obres que s’havien presentat a la vuitena edició 
del Premi. Un cop finalitzada la seva estada al CCCB, l'exposició va 
iniciar una itinerància que al llarg de dos anys l'ha de portar a visitar 
diverses ciutats europees i americanes.

Projecte Europe City 

Transcorreguts gairebé catorze anys des dels seus inicis, el Premi 
Europeu de l'Espai Públic Urbà està fent un salt qualitatiu per ex-
plorar, interpretar i valorar en profunditat un llegat acumulat de 
prop de 500 experiències protagonitzades per més de 200 ciutats. 
Amb aquesta voluntat, tres de les set institucions europees que, 
vinculades a l'arquitectura o a la ciutat, convoquen regularment el 
premi, han decidit unir esforços i posar en comú la seva experièn-
cia per impulsar el Projecte Europe City. Gràcies al suport del fons 
del Programa Cultura de la Unió Europea, el CCCB, el Museum 
of Architecture and Design de Ljubljana i el Museum of Finnish 
Architecture de Hèlsinki estan desenvolupant durant dos anys, fins 
a l'agost de 2015, un seguit d’activitats en xarxa destinades a actua-
litzar, fomentar i difondre una idea europea de ciutat.

Entre d’altres iniciatives, les tres seus coprodueixen i acullen l'ex-
posició itinerant sobre les lliçons que es poden extreure del premi, 
organitzen cicles de debats i conferències al voltant de l'espai públic 
i desenvolupen tallers dirigits a conscienciar la gent perquè s’impli-
qui activament en la tasca comuna de fer ciutat. Alguns d’aquests 
tallers s’adrecen a infants i adolescents com a ciutadans incipients. 
També s’està consolidant el portal web del premi (www.publicspace.
org) per ampliar i diversificar els seus continguts i per estendre la 
seva xarxa de complicitats. Al cap i a la fi, Europe City neix per 
nodrir les files dels qui són conscients que la ciutat és cosa de tots.

Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2014
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Durant el 2014, el blog ha donat suport als projectes  
del CCCB:

— Exposició «Big Bang Data»: incubació de la mostra, començant 
a publicar articles abans de la seva inauguració sobre la datificació 
del món i sobre el plantejament del nou model d’espai expositiu que 
s’hi proposa (Estació Beta).

—Univers Internet: articles i continguts pedagògics d’un projecte 
que reflexiona sobre els efectes de la xarxa en les nostres vides i que 
el Lab realitza en col·laboració amb CCCB Educació.

—Premi Internacional a la Innovació Cultural: entrevistes de pro-
ducció pròpia realitzades a responsables de projectes i participants 
que visiten el CCCB, sobre els nous públics de la cultura, tema cen-
tral de la primera edició del Premi.

 
Al llarg del 2014 el blog ha publicat continguts amb una periodici-
tat setmanal: entrevistes a participants i cròniques comentades de 
les diferents activitats del CCCB Lab i, sobretot, 30 articles inèdits 
escrits per Jordi Bernabeu, Marcus Hurst, Sandra Álvaro, José Luís 
de Vicente, Ramon Sangüesa, Juan Mateos García, Tijana Tasich, 
Mª Ángeles Cabré, l'equip de Paisaje Transversal, Karma Peiró, Jor-
di Carrión, Josep Perelló, Cristina Sáez, César Reyes-Nájera, Carles 
Sora, Quima Farré, Clara Bofill, Rubén Martínez, Carlos Bajo Erro, 
Roc Jiménez de Cisneros, Ignasi Labastida, Sebastián Pérez, Juan 
Insua, Gemma Galdon, Alessandro Ludovico, Elisabet Roselló i 
Enric Senabre.

Aquest any ha suposat la consolidació del blog pel que fa al nombre 
de visitants: l'han consultat 81.369 usuaris, duplicant amb escreix 
la xifra de 2013 (40.331) i gairebé triplicant la de 2012 (28.921). Un 
creixement paral·lel a l'augment experimentat en les principals xar-
xes socials del CCCB Lab, que serveixen de dispersores i amplifica-
dores dels continguts del blog.

blogs.cccb.org/lab/

Blog i xarxes socials
El Blog CCCB Lab funciona des de 2009 com a finestra del departament del CCCB 
específicament dedicat a la investigació i la innovació en l'àmbit cultural. Al llarg dels 
anys s’ha anat consolidant com a publicació periòdica: un magazín digital amb una línia 
editorial i d’art, i una planificació de continguts lligada a la programació d’activitats 
del CCCB: articles, informes i entrevistes que es complementen amb continguts 
(«Recursos») propis i aliens. El blog té una clara vocació divulgativa, és un intent de 
difondre entre un públic ampli temes i qüestions que determinen el present i perfilen el 
futur de l'àmbit cultural, sovint en relació amb els importants canvis socials, econòmics 
i polítics que ha suposat la revolució tecnològica de les darreres dècades.

CCCB Lab

http://blogs.cccb.org/lab/
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CCCB Lab

Premi Internacional a la Innovació Cultural
El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un nou certamen biennal organitzat 
pel CCCB amb l'objectiu d’estimular els projectes que explorin els possibles 
escenaris culturals dels propers anys fomentant la investigació i la praxis. La primera 
convocatòria es va obrir l'octubre de 2014, en ocasió del 20è aniversari del CCCB, i 
va romandre oberta fins al febrer de 2015. Aquest premi va suposar un pas més en la 
trajectòria creativa de la institució, caracteritzada des dels seus orígens per la recerca 
de nous llenguatges i formats de presentació de continguts, i va expressar la voluntat 
del CCCB d’adaptar-se a les intenses transformacions d’un context ciutadà local i 
global que converteix la recerca en cultura en una exigència. 

Cada edició del premi proposarà un tema sobre el qual han de tre-
ballar els projectes concursants. En aquesta primera convocatòria, 
el tema escollit es va centrar en els dilemes al voltant del concepte 
de «Públics/s»: Quins gèneres i formats sobreviuran a la revolució 
digital i a la crisi econòmica? Quin tipus d’exposicions i com se-
ran visitades pels nadius digitals? Quina evolució (o involució) ex-
perimentarà la gran crida a la participació dels últims anys? Quins 
efectes provocarà l'excés d’informació i quines eines hi ha per crear 
un món intel·ligible? Com es desenvoluparà el vincle entre el món 
analògic i el digital? Es consolidaran els nexes entre disciplines hu-
manistes i científiques? Quines formes de prescripció acceptarà (o 
no) «l'abans anomenat públic»? Quins estils de mediació seran ne-
cessaris entre experts i professionals, amateurs i prosumidors? Com 
canviarà el concepte de «programació»? Com han d’evolucionar 
les institucions culturals per garantir l'accés democràtic al conei-
xement i als mitjans de producció i reproducció, drets inalienables 
dels ciutadans?

La proposta guanyadora –que va rebre un premi de 10.000 euros i la 
possibilitat de portar a terme el projecte al CCCB– fou seleccionada 
per un jurat internacional format per Marcos García (director de 
Medialab-Prado), Nina Simon (directora del Santa Cruz Museum 
of Art and History, MAH, Califòrnia), Mark Miller (cap dels pro-

grames juvenils de la Tate Londres), Johan Moerman, (director de 
Rotterdam Festivals i fundador de l'Audiences Europe Network- 
AEN), Conxa Rodà (cap d’Estratègia i Comunicació al Museu Na-
cional d’Art de Catalunya- MNAC) i Juan Insua (cap de projectes 
del CCCB Lab). La decisió del jurat es va fer pública el juny de 2015. 

www.innovationcccb.org

http://www.innovationcccb.org
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Univers Internet
Aquest projecte té com a objectiu principal oferir una reflexió crítica i creativa 
sobre el conjunt de tecnologies vinculades a Internet, un programa d’activitats 
per abordar els canvis que ha provocat la Xarxa en el món i en les nostres vides. 
Aquests canvis tenen conseqüències a diferents nivells –cognitiu, social, econòmic, 
educatiu, polític, mediambiental, etc.– i afecten gran part de la Humanitat. L'impacte  
de la Xarxa en aquesta última dècada suposa una espècie de Big Bang d’un nou 
univers, les lleis, les conseqüències i els límits del qual encara desconeixem.

Univers Internet vol oferir una visió de conjunt sobre la natura i les conseqüències de 
la Xarxa, que generi continguts intel·ligibles, reflecteixi opinions i teories de diferent 
signe per tal d’oferir una visió completa del fenomen. Durant el 2014 es va realitzar una 
primera fase del projecte, en estreta col·laboració amb el servei educatiu del CCCB: un 
curs dirigit a educadors i un prototip de maleta pedagògica vinculada al projecte.

Curs de formació per a educadors
Dates: 5-14 de febrer 

Cicle de quatre sessions de formació (presentació teòrica, taller i 
material pedagògic associat) per oferir una visió global d’Internet i 
de com afecta les nostres vides en tres nivells d’incidència: sobre la 
persona, sobre la ciutat i sobre el planeta.

Adreçat a professionals i estudiants de l'àmbit educatiu, així com a 
persones vinculades a la formació d’infants i joves, el programa té 
un doble objectiu: construir progressivament una visió global d’In-
ternet i els seus efectes i donar eines als educadors a fi que aquest 
coneixement sigui transferit a l'aula. 

Els temes des les quatre sessions van ser els següents: 1.Introducció 
al cicle, amb una visió global de la xarxa i de com s’ha construït; 
2.Persona. Quins efectes tenen internet i les tecnologies sobre el 
sistema cognitiu?; 3.Ciutat. Una mirada crítica i constructiva a les 
xarxes socials; i 4.Planeta. És internet tan «virtual» com sembla? 
Quin impacte ecològic té i com es pot minimitzar?

Amb la participació de Jordi Bernabeu, Efraín Foglia, Marcus 
Hurst, Juan Insua, Irene Lapuente, Jordi Oliver, Isidre Plaza, Senén 
Roy i Cristina Sáez.

Maleta pedagògica

La maleta pedagògica parteix dels tallers de formació per al profes-
sorat que van tenir lloc el mes de febrer del 2014 i té com a objectiu 
traslladar les reflexions del projecte a l'aula. La maleta va circular en 
format físic i caràcter de prototip per nou escoles d’arreu de Catalu-
nya en període de test durant el curs 2014-2015 i, en el seu format 
virtual, es pot descarregar lliurement des del web de CCCB Educa-
ció. A partir de l'avaluació i de les aportacions de les escoles usuàries 
de la maleta, es produirà i replicarà un model millorat que, durant 
el curs 2015-2016, es distribuirà a través dels Centres de Recursos 
Pedagògics. 

La maleta està formada per cinc unitats didàctiques que permeten 
analitzar l'impacte d’Internet i les tecnologies que en deriven en tres 
nivells d’incidència –persona, ciutat i planeta–, i des de diferents 
punts de vista.

Els temes de les cinc unitats són els següents: 1. Construint la xarxa, 
2. La lògica de la programació, 3. Xarxes socials i acció comunitària, 
4. L'impacte ecològic d’internet, i 5. Construint coneixement.

CCCB Lab
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Periodisme de dades 
Aquesta és una disciplina que els principals mitjans de comunicació internacionals han 
incorporat en els darrers anys. Ofereix als lectors visualitzacions i tractaments de dades 
per explicar les notícies d’una manera clara i entenedora.

Des del 2013, el CCCB acull sessions de treball de periodisme de dades i una jornada 
anual dedicada al tema, organitzada en col·laboració amb la secció espanyola de la 
OKFN-Open Knowledge Foundation, la Facultat de Comunicació Blanquerna i Medialab-
Prado.

L'any 2014, les activitats de periodisme de dades van coincidir amb «Big Bang Data», 
l'exposició del CCCB sobre la datificació del món, i les sessions de treball de juny a 
octubre es van celebrar a l'Estació Beta, l'espai de treball de la mostra.

Sessions de treball de periodisme  
de dades
Dates: 22 de gener, 20 de març, 22 de maig, 19 de juny, 9 d’oc-
tubre, 19 de novembre i 10 de desembre
Col·laboració: OKFN-Open Knowledge Foundation i Karma Peiró

Les sessions de treball estaven adreçades a periodistes, informàtics 
i dissenyadors. Van ser trobades de caràcter pràctic amb un doble 
objectiu: presentar projectes locals de periodisme de dades i pro-
porcionar als participants eines que permetin el tractament de les 
dades i la seva visualització. 

El 2014 es van tractar els següents temes: 

Bones pràctiques en la cerca de dades i en les visualitzacions; Con-
sells pràctics per entendre dades estadístiques; Les dades per avalu-
ar i mapar; Dades i noves narratives; Observant les dades del meu 
municipi; Qui garanteix la qualitat i autenticitat de les dades?; Com 
es treballen les dades a Los Angeles Times?

Amb la participació de Xavier Badosa, Eduard Martín Borregón, 
David Casado, Antonio Delgado, Pedro García, Àngels Llorens, Na-
talia Mazzote, Álvaro Millán, Diego Pasqual, Víctor Pascual, Enric 
Pons, Joan Soler, Idoia Sota, Federico Todeschini i Ben Welsch.

II Jornada de periodisme de dades  
i open data
Data: 25 d’abril
Col·laboració: OKFN- Open Knowledge Foundation, Facultat de 
comunicació Blanquerna i Medialab-Prado

Segona edició d’unes jornades especialitzades en periodisme de da-
des i visualitzacions de dades obertes per a projectes periodístics, 
científics i empresarials, que es van celebrar paral·lelament a Barce-
lona i Madrid entre el 24 i el 27 d’abril. 

El CCCB va acollir la programació del dia 25 d’abril: conferències 
plenàries amb experts internacionals i el MeetUp Data + Moritz, una 
trobada informal per compartir i conèixer experiències d’àmbit local. 

Amb la participació d’Eva Belmonte, Mar Cabra, Juan Francisco 
Caro, Jesús Escudero, Nicola Hughes, Karma Peiró, Josep Perelló, 
Gabriela Rodríguez, Mar Santamaria, Mariana Santos, Joan Soler.

I la presentació dels següents casos de periodisme de dades locals: 
Govern Obert, Mapa InfoParticip@, Fuga2, AtNight, Data’n Press, 
Projecte Colibrí, Historias de gasto, Oficina Ciencia Ciudadana, 
Timeline15M, Vist al DOCG, Observatoris Ciutadans Municipals, 
desideDatum, Vidas Contadas i Partit Obert.

CCCB Lab

http://www.atnight.ws/
http://vidascontadas.org/
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P2Pvalue
Producció col·laborativa en xarxa

22 de gener

Col·laboració— 
P2Pvalue Project, IGOPnet (UAB)  
i P2P Foundation

El 22 de gener es va celebrar una sessió de debat i presentació de 
P2Pvalue, un projecte europeu de recerca al voltant de la producció 
procomú entre iguals.

La common based peer production o «producció procomú entre 
iguals» és un model emergent i innovador de producció en el qual 
l'energia creativa d’un gran nombre de ciutadans i ciutadanes es co-
ordina, generalment, amb el suport d’una plataforma digital –fora 
dels paràmetres de l'organització jeràrquica tradicional– per donar 
com a resultat la provisió pública de recursos procomuns. D’aquesta 
manera s’han construït projectes tan coneguts com Linux, Viquipè-
dia, SETi o Open Street Map, etc. i fa poc s’està expandint a moltes 
altres àrees d’activitat, com la ciència ciutadana, el disseny de pro-
ductes, la gestió d’espais comuns i les fonts de dades obertes.

El projecte P2Pvalue parteix d’un exercici de mapatge de la difusió 
i hibridació de la producció entre iguals, i investiga les condicions 
que afavoreixen la creació col·laborativa, així com la lògica del valor 
d’aquestes formes emergents: Com funciona el valor en les formes 
organitzatives emergents? Quines condicions afavoreixen la pro-
ducció col·laborativa en xarxa? Què distingeix el procomú de les 
organitzacions jeràrquiques i mercantils tradicionals?

Els resultats de la recerca van servir per al desenvolupament d’una 
plataforma digital basada en l'arquitectura descentralitzada i el dis-
seny de polítiques públiques que promoguin el procomú.

Amb la participació d’Adam Advirsson, Marco Berlinguer (mode-
rador), Samer Hassan, Primavera de Filippi i Mayo Fuster Morell.

CCCB Lab
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Projectes associats 
Una de les missions del CCCB Lab és la creació de xarxes distribuïdes que afavoreixin 
la cooperació i l'intercanvi d’experiències entre diferents projectes culturals. L'any 2014 
hem treballat en col·laboracions amb: 

Barcelona Lab

Aquest és un espai d’innovació obert al ciutadà i impulsat des de la 
Direcció de Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona, 
conjuntament amb altres institucions culturals, centres de recerca 
i empreses de la ciutat. El CCCB Lab és un aliat natural d’aquest 
projecte que intenta convertir Barcelona en un referent internaci-
onal en el nou escenari de les ciutats generadores d’intel·ligència, 
creativitat i innovació ciutadanwes.

http://barcelonalab.cat

Institut de recherche et d’innovation

El 2008, el CCCB, juntament amb Microsoft, s’uneix a l'Institut de 
recherche et d’innovation (IRI), creat el 2006 pel Centre Georges 
Pompidou i dirigit pel filòsof Bernard Stiegler. Es tracta d’un espai 
d’investigació relacionat amb l'aplicació de les noves tecnologies en 
la creació, la producció i la formalització de les activitats culturals.

www.iri.centrepompidou.fr

Anilla Cultural  
Latinoamérica-Europa

Anilla Cultural Latinoamérica-Europa és una xarxa de cocreació, 
col·laboració i participació que enllaça Amèrica Llatina i Europa en 
el camp de l'acció cultural contemporània a partir de l'ús intensiu de 
les tecnologies de la informació i comunicació i Internet de segona 
generació.

http://anillacultural.net

CCCB Lab — Projectes associats

http://barcelonalab.cat
http://www.iri.centrepompidou.fr
http://anillacultural.net
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Amics 
del CCCB
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Aquest 2014 ha estat un any especial. Coincidint amb el 20è aniversari del CCCB, es 
va realitzar una campanya de captació de nous amics: a tots aquells que acreditessin 
que el 2014 feien 20 anys se’ls va regalar un carnet d’Amic Jove CCCB que els donava 
accés gratuït a totes les activitats de producció del CCCB durant tot l’any. Va ser tot un 
èxit, ja que es van aconseguir prop de 1.000 nous Amics Joves.

A tots els nostres Amics, prop de 2.000 en total, comptant totes les modalitats de 
carnet, se’ls va oferir una sèrie d’activitats, algunes d’exclusives, com les visites 
comentades a les exposicions o el Klub de lectura, i d’altres celebrades juntament 
amb els Amics dels museus d’Articket o amb altres comunitats, així com promocions 
especials, sortides, etc. El total d’assistents a les diferents activitats va ser de 970.

Amics del CCCB
Amics del CCCB
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Visites a les exposicions del CCCB

Pel que fa a les exposicions i activitats del CCCB, es van organitzar les següents activitats:
— Presentació i visita de l’exposició «Espriu. He mirat aquesta terra» per als Amics del CCCB, el MACBA, el MNAC, la Fundació Antoni 

Tàpies i la Fundació Joan Miró, 21 de gener
— Visites comentades a l’exposició «Metamorfosis Les visions fantàstiques de Starewitch, Švankmajer i els Germans Quay», 9 i 24 d’abril
— Visites comentades a l’exposició «Big Bang Data», 14 i 20 de maig
— Visites comentades a les exposicions «L’inici del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys» i «De la beneficència al servei públic 

de sanitat», 22 de maig
— Visita comentada a l’exposició «World Press Photo 14», 20 de novembre i 4 de desembre
— Visita comentada a l’exposició «Arissa. L’ombra i el fotògraf, 1922-1936», a càrrec de Rafael Levenfeld, comissari de l’exposició, 2 i 3 

de desembre

Altres activitats al CCCB

— XXII Seminari sobre la traducció catalana, 1 de març  
— «Salvador Espriu: La salvació per la paraula», conferència de Ramon Riera amb recitació de poemes de Jordi Brau, 5 de març  
— Loop Studies Lab: Com imaginar nous models de lideratge en la producció i programació cultural, 6 de juny  
— Visita a la selecció d’objectes del gabinet del col·leccionista feta pels germans Quay, Museu Frederic Marès, 12 de juny
— Enter Forum, trobada internacional sobre l’impacte d’internet i les xarxes socials, 16 i 18 de juny
— Web Visions, 20 i 21 de juny 
— Visita a l’exposició «Salvadoriana. Tresor del patrimoni científic», Jardí Botànic de Barcelona, 2 i 3 de juliol
— Taller d’espectadors del Grec 2014, 30 de juny i 20 de juliol
— Endinsa’t al món de big data de la mà de la Societat Catalana d’Estadística, 27 de setembre
— Itinerari guiat en bicicleta «De Pedralbes a Sant Joan Despí», 12 d’octubre

Fora del CCCB

— Visita comentada a l’exposició «Jo em rebel·lo, nosaltres existim», 11 de gener
— Visita comentada a les exposicions de Danny Lyon, amb les sèries «The Bikeriders» i «Uptown», Foto Colectania, 11 de març
— Presentació de l’exposició «Allan Kaprow. Altres maneres», a càrrec de Soledad Gutiérrez, comissària de l’exposició, Fundació Tàpies, 

11 de març
— Presentació i visita a l’exposició «Jo faig el carrer. Joan Colom, fotografies 1957-2010», Museu Nacional d’Art de Catalunya, 3 d’abril
— Visita comentada al Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), 11 de juny  i  10 de juliol
— Visita a l’exposició «Salvadoriana. Tresor del patrimoni científic», Jardí Botànic de Barcelona, 2 i 3 de juliol
— Visita a Fab Lab Bcn, Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya, 16 d’octubre
— Tertúlia  i recorregut pel barri de Sant Pere amb alguns dels autors de la publicació El quarter de Sant Pere. Història d’un barri amagat 

de Ciutat Vella, 30 d’octubre
— Presentació i visita a l’exposició «Barcelona, zona neutral (1914-1918)», Fundació Joan Miró, 6 de novembre
— Presentació i visita a l’exposició «Carles Casagemas. L’artista sota el mite», Museu Nacional d’Art de Catalunya, 25 de novembre

Klub de Lectura

— La pell de brau, Salvador Espriu, 15 de gener
— Fundació, Isaac Assimov, 12 de febrer
— Lectura d’entrevistes per analitzar textos periodístics, 12 de març
— Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes, Llucia Ramis, 7 de maig
— Violència, Slavoj Zizek,  21 de maig
— Expiació, Ian McEwan, 18 de juny
— El silenci dels arbres, Eduard Márquez, amb la presència de l’autor, 17 de setembre
— Elogi de l’ombra, Junichiro Tanizaki, i Estupor i tremolors, Amélie Nothomb, 12 de novembre

Ofertes exclusives per als Amics del CCCB

— Campanya «Aquest Nadal regala(‘t) AMICS CCCB», 4 de desembre-7 de gener
— Descompte especial per als Amics del CCCB als Cursos de L’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, 4-27 de març 
— Funció prèvia de «Carnaval de Màgia. De Brossa a Hausson», La Seca-Espai Brossa, 25 de març.
— Funció prèvia a l’estrena de La Dama de les Camèlies, dirigida per Hermann Bonnín, La Seca-Espai Brossa, 27 d’abril
— Fronteres, TNC, 29 de maig i 8 de juny
— Entrada 2x1 per l’espectacle M.A.R.I.L.U.L.A., de Lena Kitsopoulou, La Seca-Espai Brossa, 10 de setembre
— 25 % de descompte per a Cels, de Wajdi Mouawad, La Perla 29, 30 de setembre i 19 d’octubre 
— Entrada a la funció de Cels i col·loqui posterior dirigit per la periodista Gemma Ruiz, La Perla 29, 4 d’octubre

Amics del CCCB
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La proposta educativa del CCCB crea un lloc de confluència del món cultural i el món 
educatiu més enllà de les aules. Presenta un conjunt d’activitats adreçades a grups 
escolars i educadors que inclou, entre d’altres, visites guiades a les exposicions, 
activitats i tallers relacionats amb la programació de la casa, itineraris urbans i una 
maleta pedagògica. Al mateix temps, inclou un programa social adreçat a persones en 
risc d’exclusió i el projecte Apadrina el teu equipament, que potencia la relació entre 
els centres educatius i els equipaments culturals del Raval.

Els caps de setmana, el programa educatiu també s’adreça a un públic més general i 
ofereix un conjunt d’activitats dissenyades per gaudir-ne en família.

A banda de les activitats presencials, el web www.cccbeducacio.org constitueix una 
plataforma per al coneixement, la divulgació, la formació i la participació, una xarxa que 
permet compartir treballs, experiències i recursos educatius.

CCCB Educació
CCCB Educació
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Fer xarxa cultural i educativa 
CCCB Educació vol ser una porta oberta a col·lectius, entitats i projectes que treballen 
en el món cultural i educatiu, mitjançant les eines digitals i també la cessió gratuïta 
d’espais del CCCB per tal que programin les seves activitats.

CCCB Educació

1. Eines digitals

D’un banda, el web cccbeducacio.org constitueix una xarxa on compartir propostes i continguts educatius, entenent l'educació en un sentit 
ampli i no només restringit a les aules. És oberta tant a escoles, instituts, acadèmies i universitats, com a entitats que organitzen activitats 
per a aquests. Actualment aquest espai virtual constitueix un arxiu d’unes 906 experiències que desenvolupen el seu treball entre el món 
educatiu i el món cultural.

CCCB Educació publica destacats a la mateixa web per oferir eines i reflexions al món cultural i educatiu. En un moment de sobrecàrrega 
informativa a la xarxa, volem ser intermediadors crítics de continguts educatius, destacant el valor del filtratge.

D’altra banda, el compte de Twitter @CCCBeducacio es fa ressò de totes aquelles iniciatives que sorgeixen en el terreny conjunt d’ambdós 
móns. Actualment tenim 6.000 seguidors.

2. Cessió gratuïta d’espais del CCCB

Una manera d’explorar les relacions entre les activitats que programa el Centre i la vida cultural de la ciutat és buscant complicitats en els 
propis espais del CCCB. 

La llum a les ones
10 d’octubre
L'ICFO-Institut de Ciències Fotòniques va organitzar, per tercera vegada, un concurs de ficció científica per a ESO i Batxillerat. L'ànim 
del concurs era demostrar la capacitat de la literatura i la música per parlar de ciència, i la capacitat de la ciència d'inspirar la creativitat 
artística. Al mateix temps, músics actuals van convertir els textos guanyadors en cançons, que es van presentar en un concert el 10 
d’octubre de 2014 al CCCB.

Ravals 2014
14 — 16 de novembre
Aquesta col·laboració es va emmarcar dins les diverses accions que es fan entenent la cultura com a motor de transformació social, 
generadora de convivència i diàleg. Va ser un festival obert i participatiu que va donar a conèixer algunes de les moltes facetes de la vida 
cultural del barri, fomentant els vincles entre organitzacions i persones, mitjançant la creació d'accions culturals conjuntes. 

Voxprima
desembre de 2013 — juliol de 2015
Voxprima és un col·lectiu associat al CCCB per temes educatius. Porta a terme el Programa de Pictoescriptura a Ciutat Vella que està 
recolzat pel Consorci d’Educació i que impacta a 600 alumnes d’escoles de Primària del Districte de Ciutat Vella en la millora del seu 
nivell de lectoescriptura a través del dibuix. Ha col·laborat també en el disseny d’activitats educatives per a l'exposició «Espriu. He mirat 
aquesta terra».

El 2014 es van acollir, entre d’altres, les següents activitats:
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Programa escolar 
Es van treballar propostes educatives temporals i permanents connectades als 
continguts programats pels diversos departaments del CCCB tenint en compte dues 
premisses: que les propostes estiguessin vinculades a necessitats curriculars i que 
aportessin eines que permetessin als participants crear valor cultural. 

Espriu. He mirat aquesta terra

Dates: 30 d’octubre de 2013 — 16 de març de 2014
Aquesta exposició va permetre treballar en l'àmbit de les llengües, un tema altament curricular.

Metamorfosis. Visions fantàstiques de Starewitch, Švankmajer i els germans Quay
Dates: 26 de març — 7 de setembre
Aquesta exposició ens va portar de ple al procés creatiu de l'audiovisual.

Món llibre per a escoles
Dates: 10 i 11 d’abril
Amb motiu del 10è aniversari de Món Llibre, s’ofereix una prèvia del festival amb activitats dirigides a les escoles el dijous i divendres 
anteriors a l'obertura per al públic general.

L'inici del demà. Mancomunitat de Catalunya: 100 anys
Dates: 8 d’abril — 20 de juliol 
Aquesta exposició ens va endinsar en la història del país 

Big Bang Data
Dates: 9 de maig — 16 de novembre
Aquesta exposició ens va permetre posar en comú l'àmbit tecnològic amb l'artístic.

World Press Photo. Mostra internacional de periodisme professional
Dates: 6 de novembre — 8 de desembre 
Oferta educativa relacionada amb aquesta exposició a càrrec de Photographic Social Vision.

Arissa. L'ombra i el fotògraf, 1922-1936
Dates: 14 de novembre de 2014 — 12 d’abril de 2015
Aquesta exposició ens va permetre treballar en l'àmbit artístic.

Itineraris urbans
Dates: tot el curs escolar
Aquest itineraris van treballar la dimensió social de la ciutat, els barris i la gent, en l'àmbit de l'espai públic. D’una banda, es van orga-
nitzar quatre itineraris, que també s’oferien en cap de setmana per a adults: El Raval. territori cosmopolita; El Carmel i Nou barris. Del 
dret a l'habitatge al dret a la ciutat; Besòs. De frontera a espai públic; i El Poblenou. La ciutat productiva (vegeu-ne els detalls a l'apartat 
Programa per a adults). I, de l'altra, un itinerari específic per a grups escolars: L'Eixample. La forma de la ciutat.

La ciutat dels fotògrafs. Taller de fotografia 
Dates: tot el curs escolar
El taller «La ciutat dels fotògrafs» és una activitat conjunta del MACBA i el CCCB en el marc de Fotografia en curs, un programa  
d’A Bao A Qu.
Aquest taller va treballar també sobre la dimensió social de la ciutat, els barris i la gent, en l'àmbit de la imatge.

CCCB Educació
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Programa de formació per a educadors
La relació amb els docents és una necessitat important per al CCCB, que busca la seva 
complicitat per elaborar les propostes que després els ofereix. L'objectiu és conèixer 
les seves necessitats per donar-los eines de treball amb els alumnes.

Univers Internet
Dates: 5, 7, 12 i 14 de febrer
Cicle de quatre sessions que oferirà una visió global d’Internet i de com afecta les nostres vides en tres nivells d’incidència: sobre la 
persona, sobre la ciutat i sobre el planeta.

Programa de Pictoescriptura a Ciutat Vella
Dates: 19 i 26 de novembre, 3 i 10 de desembre
Programa de formació per a docents en el camps de la lectoescriptura de la mà d’escriptors i il·lustradors professionals.

Programa per a adults
Els caps de setmana el programa educatiu també es va adreçar a un públic més general 
i va incloure les visites comentades a les exposicions i els itineraris urbans a peu, en 
autocar o en bicicleta.

Visites comentades a les exposicions

Els caps de setmana l'entrada a l'exposició permetia participar en una visita comentada sense cost extra, els diumenges en català i els dissab-
tes en castellà. A més, també es van organitzar visites per a grups de com a mínim 20 persones. 

Programa d’itineraris
El programa d’itineraris del CCCB el formen un conjunt de passejades per diverses zones de la ciutat de Barcelona que ens ajuden a refle-
xionar sobre les qüestions que, en el moment present, ens planteja la ciutat contemporània.

El 2014 es van organitzar els següents itineraris urbans:

— Itineraris urbans a peu
El Raval. Territori cosmopolita
Dates: 19 de gener, 30 de març i 18 d’octubre
El que havia estat el sector més buit de la Barcelona emmurallada és avui el barri més densament poblat de la ciutat. En aquest procés 
el Raval s’ha enriquit, però mai no ha aconseguit deslliurar-se dels efectes de la marginalitat. Com afavorir la barreja d’usos, cultures i 
classes sense excloure ningú?

El Poblenou. La ciutat productiva
Dates: 9 de febrer, 5 d’abril i 25 d’octubre
El socialisme utòpic de Cerdà va veure en el Poblenou la possibilitat d’una Nova Icària. El pla 22@, un banc de proves per explorar la 
societat del coneixement. La desindustrialització l'ha omplert de fàbriques abandonades i la memòria obrera i cooperativa l'ha carregat 
de sentits. De què ha de viure la ciutat després de la desindustrialització?

El carmel i nou barris. Del dret a l'habitatge al dret a la ciutat
Dates: 23 de febrer, 26 d’abril, 8 de novembre
La necessitat d’un sostre és més imperiosa que qualsevol norma urbanística. La lluita dels veïnats del Carmel i Nou Barris per un habitat-
ge digne està plena de lliçons per afrontar un repte encara massa vigent: com aconseguir que la ciutat aixoplugui tothom?

CCCB Educació
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— Itineraris urbans en autocar
Besòs. De frontera a espai públic
Dates: 9 de març
Allà on hi havia una frontera entre perifèries urbanes ara trobem un espai d’articulació que transcendeix l'àmbit municipal i ajuda a 
configurar una nova ciutat metropolitana. El Besòs és ara un espai de connexió privilegiat en un context en el qual la planificació i la visió 
urbana a gran escala esdevenen fonamentals.

— Itineraris urbans en bici 
A càrrec de Bici Cultura BCN, especialistes en arquitectura i urbanisme

La Sagrera - Sant Andreu – Sant Martí. Tres barris en transformació
Dates: 22 de novembre 
L'entorn de la Sagrera és el lloc on s’està executant la transformació urbanística de més dimensions de la ciutat de Barcelona, amb la 
construcció de la nova gran estació ferroviària de Barcelona per al tren d’alta velocitat i la incorporació d’un gran parc lineal des del pont 
de Bac de Roda fins al nus de la Trinitat. El recorregut rodeja el sector primer per dalt i després per baix. 

De Montgat a la Barceloneta. Fronts marítims diversos
Dates: 18 d’abril 
Des de Montgat fins al riu Besòs s’alternen fronts urbans consolidats i sectors industrials situats a primera línia de mar. Creuat el Besòs, 
dues operacions urbanístiques daten la transformació urbanística del front urbà barceloní: el Fòrum i la Vila Olímpica. La Barceloneta, 
barri mariner i portuari de la ciutat des del segle XVIII, en l'actualitat s’està adaptant a l'arribada del lleure i del turisme massius.

El Llobregat. Les vores del sòl urbà
Dates: 9 de maig 
Com resoldre la trobada de la ciutat amb la natura? Al darrer tram del Llobregat es planteja la qüestió cabdal de com resoldre la trobada 
de la ciutat amb la natura. En aquest territori ambigu on conviuen les grans infraestructures amb espais verds de gran qualitat, s’hi ende-
vina una creixent sensibilitat cap a les vores del sòl urbà. Facilitar que la gent el conegui, se l'estimi i el defensi és potser la millor manera 
de preservar-lo.

— Itinerari urbà literari
Lavínia, la Barcelona de Salvador Espriu
Dates: 11 i 25 de gener
Un recorregut per la prosa i la biografia de Salvador Espriu, amb Maria Nunes, que inclou una visita a l'exposició.

Programa per a menors de 18 anys

Habitació 1418
Proposta per a la comunitat 14-18
15 febrer — 20 desembre 
Organitza: MACBA i CCCB
Habitació 1418 és un nou espai d’activitat per al públic de 14 a 18 anys, un punt de trobada obert cada dissabte a la tarda que vol arribar 
a joves de l'àrea metropolitana i desenvolupar una vinculació especial amb el Raval. Sota la direcció del videocreador Fito Conesa, 
aquesta plataforma altament flexible va desplegar una programació continuada d’activitats i va permetre l'ús lliure dels recursos que el 
MACBA i el CCCB van posar a disposició dels participants. 

Entre Imatges
Taller de fotografia i cinema per a nens i nenes de 6 a 12 anys
Dates: 5 d’abril, 17 de maig, 7 de juny i 28 de juny
Organitza: La Virreina. Centre de la Imatge, Fundació Foto Colectania, Arxiu Fotogràfic de Barcelona i CCCB. A càrrec d'A Bao A Qu
Va ser una proposta educativa de quatre institucions amb l'objectiu de treballar l'alfabetització visual i oferir eines per distingir, interpretar 
i entendre imatges fixes o en moviment de forma didàctica i lúdica. Cada dissabte al matí es va dur a terme un taller en una de les quatre 
institucions. Al CCCB, les sessions es van titular Recorreguts XCèntrics.

CCCB Educació
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Visites a les exposicions
Activitat en família
D’una banda, es va lliurar material de suport per poder fer una visita dinamitzada i d’una manera autònoma a les famílies que van venir a 
veure les exposicions «Metamorfosis» i «Espriu». De l'altra, es van organitzar activitats relacionades amb les exposicions, com els tallers 
de «Metamorfosis» i «Big Bang Data».

Culturnautes
Per a nens i nenes de 6 a 16 anys
Dates: 30 de juny — 1 d’agost
Organitza: CCCB amb A Home in Progress Film i La Mandarina de Newton
El casal d’estiu del CCCB va constituir un viatge per la galàxia de la cultura contemporània per a exploradors de 6 a 12 anys 
i de 13 a 16 anys. Durant cinc setmanes, el casal va treballar les línies desenvolupades en les exposicions i els programes del CCCB al 
llarg de l'any a través de tallers, en combinació amb altres activitats lúdiques que van tenir lloc a diferents espais del Centre. Cada setma-
na es va oferir una proposta amb un centre d’interès independent però complementari amb la resta. L'objectiu va ser oferir un laboratori 
de creació amb una gran dosi d’experimentació i nous formats, cultura amb gran dosi de tecnologia per ajudar-nos a comprendre el 
nostre present.

CCCB Educació
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Programa social
D’ençà que va obrir les portes, el CCCB ha assumit la responsabilitat d’oferir un espai on 
tothom pugui accedir a la cultura. En aquest sentit, el programa social del Centre inclou 
el Programa Apropa Cultura, el Programa Alzheimer, el Programa Raval, el projecte Open 
All Areas i el blog de la comunitat de pràctica sobre Museus i Accessibilitat, així com un 
conveni de pràctiques PQPI i beques remunerades amb els casal d’Infants del Raval i un 
sistema de beques per a Culturnautes, el casal d’estiu del CCCB. 

Apropa Cultura
Apropa Cultura constitueix una porta a la inclusió i vetlla per l'accessibilitat de tota la ciutadania als equipaments culturals. És una iniciati-
va que uneix teatres, auditoris i museus amb les entitats del sector social per fer la cultura accessible a tothom.
El CCCB en forma part des del 2013 i ofereix visites a les exposicions i itineraris urbans, així com visites a la Casa Provincial de Caritat.

El 2014 es van dur terme les següents activitats amb un total de 661 visitants:
— Itinerari «El Raval. Territori Cosmopolita», 10 grups, 125 persones
— Itinerari «L'Eixample. La forma de la ciutat», 6 grups, 84 persones
— Taller «La ciutat dels fotògrafs», 4 grups, 53 persones
— Visita a l'exposició «Espriu. He mirat aquesta terra», 2 grups, 23 persones
— Visita a l'exposició «Metamorfosis», 5 grups, 63 persones
— Visita a l'exposició «Big Bang data», 3 grups, 40 persones
— Visita a l'exposició «World Press Photo», 19 grups, 273 persones

www.apropacultura.cat

Programa CCCB Alzheimer
En el marc del programa Apropa Cultura, el CCCB va continuar amb el Programa CCCB Alzheimer dirigit a persones afecta-
des per la malaltia, els seus familiars i cuidadors. Aquest programa ofereix visites comentades a les exposicions del CCCB i a 
l'edifici que acull el Centre i un programa especial de cinema.

Durant l'any 2014 es van realitzar les següents activitats amb un total de 167 visitants:
— Visita a la Casa de la Caritat, 6 grups, 95 persones
— Programa «Anem al cinema», 4 grups, 56 persones
— Visita a l'exposició «Arissa. L'ombra i el fotògraf, 1922-1936», 2 grups, 16 persones

A més, al llarg del 2014 es van dur a terme altres activitats i accions que es detallen a continuació.

— Programa «Aprenentatge i servei»
A proposta de la Blanquerna-Universitat Ramon Llull, es va participar en el Programa «Aprenentatge i servei» amb la finalitat que alguns 
dels seus alumnes aprenguessin donant un servei comunitari. Es van impartir dues classes a la universitat als alumnes del grup del matí 
i de la tarda. Després els alumnes van visitar la seu de l'AFAB per conèixer els usuaris a qui es dirigirien i finalment, el 28 i 30 d’abril, els 
alumnes van realitzar una activitat dissenyada per ells amb els usuaris de l'AFAB al CCCB.

Programa social
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— Participació en 6 jornades
— Jornada d’Open All Areas, Roma, 10 i 11 d’abril, The Alzheimer Project “The Memory of Beauty”.
— II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio: En y con todos los sentidos, hacia la integración 

social en igualdad, Osca, 3 i 4 de maig. Es presenta la ponència: «Cultura y memoria. El Programa CCCB Alzheimer».
— Congrés DKV, Arte y Salud 2, hospital de Dènia, 12 de juny. Es presenta la ponència: «Cultura y memoria. El Programa CCCB Alzheimer».
— IV Seminario de Creatividad e inclusión social, Museo Picasso de Màlaga, 6 i 7 de novembre.
— Jornada de la Diputació de Barcelona, La mirada tàctil. Es presenta la ponència: «Cultura i memòria. El Programa CCCB Alzheimer».
— Organització de la jornada dins els actes commemoratius dels 20 anys del CCCB, «Programa CCCB Alzheimer», 23 d’octubre

— Grup de treball Museus i accessibilitat
El CCCB va continuar formant part, juntament amb altres museus de Barcelona i de l'àrea metropolitana, d’un grup de treball entorn  
l'accessibilitat als museus, que recull les seves experiències en el  Blog de la comunitat de pràctica sobre Museus i accessibilitat.
http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es/

Programa Raval
CCCB Educació, en col·laboració amb les altres entitats culturals del barri, treballa per apropar les escoles del barri del Raval  
a les nostres institucions.

Durant el 2014 es van dur a terme les següents accions:

1. Entrada gratuïta 
El alumnes de les escoles del barri van gaudir d’entrada gratuïta a les visites comentades de les exposicions, els itineraris urbans i les 
activitats educatives en general.

2. Programa de xerrades amb instituts
Amb la col·laboració del Centre de Documentació i Debat, el CCCB va sortir al barri i va programar xerrades amb figures de reconeixe-
ment internacional que plantegen temes d’actualitat en les vides del joves i en la nostra societat. El 2014 es va organitzar una trobada 
amb Kamila Shamsie (24 de març) i una altra amb Pankaj Mishra (7 d’octubre).

3. Programa de PictoEscriptura a Ciutat Vella
En col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques i el Servei educatiu del CCCB, VoxPrima dissenya un programa adreçat a les escoles pú-
bliques del districte de Ciutat Vella per tal que els seus alumnes tinguin accés a aquest aprenentatge creatiu a l'escola durant els cursos 
2013-2014 i 2014-2015.

Amb els objectius de millorar sensiblement la capacitat d’expressió escrita dels infants i servir d’estímul al professorat aportant nous en-
focaments per treballar l'escriptura, durant el  2014, es van dur a terme quatre jornades de formació per als docents en els espais CCCB i 
deu tallers amb els alumnes en els espais CCCB i en les biblioteques del barri.

Pràctiques al CCCB
El CCCB té un conveni amb el Casal dels Infants del Raval que estableix unes pràctiques al Servei de Manteniment del CCCB en el marc 
dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). A més a més, si aquest alumne realitza les pràctiques de manera satisfactòria, 
té la possibilitat d’accedir a una beca remunerada destinada exclusivament a la matrícula i al material escolar, amb l'objectiu que pugui 
continuar la formació reglada i tenir una primera experiència laboral. El 2014, hi va haver un alumne en pràctiques a qui posteriorment es 
va concedir la beca remunerada.

Beques Culturnautes
Del 30 de juny a l'1 d’agost, va tenir lloc Culturnautes, el casal d’estiu del CCCB, un espai per fomentar la capacitat d’explorar i de 
descobrir, per despertar la curiositat de cada participant, una activitat inclusiva que va fer honor a la responsabilitat del CCCB d’oferir un 
espai on tothom pugui accedir a la formació a través d’una experiència cultural. Aquesta activitat va ser possible gràcies a una aliança 
amb la Fundació Pere Tarrés que, amb més de 50 anys d’experiència, va garantir l'organització setmanal del projecte i el treball educatiu i 
social amb els participants. A més, l'Obra Social “La Caixa” va atorgar 35 beques a infants i joves del Raval per tal que poguessin gaudir 
d’aquesta activitat, homologada per l'Ajuntament de Barcelona, a uns preus assequibles. 

Programa social
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Una dècada després de la seva mort i arran de la coneguda devoció 
de Bolaño per la literatura argentina (va ser un lector voraç de Ro-
berto Arlt, però també de Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges 
i Julio Cortázar), la ciutat de Buenos Aires volia ser la primera a ho-
menatjar-lo rebent la mostra «Arxiu Bolaño. 1977-2003» al Centre 
Cultural Recoleta. L'exposició va aconseguir una repercussió en la 
premsa argentina i en les xarxes socials impressionant.

«Arxiu Bolaño» va ser el resultat de la col·laboració entre el 
CCCB i els hereus de Bolaño. Més enllà del seu enfocament temà-
tic, dels seus elements museogràfics innovadors i altres aspectes, 
el punt fort de l'exposició és la presentació de material inèdit dels 

arxius de Roberto Bolaño: novel·les, relats breus, poemes, texts di-
versos i quaderns, correspondència, fotografies familiars, revistes i 
fanzines, la seva biblioteca personal, una plètora d'entrevistes, jocs 
de taula d'estratègia, i altres materials valuosos que proporcionen 
una major comprensió de l'univers creatiu de Bolaño i contribuei-
xen a una interpretació més lliure i prolífica de la seva obra.

Després de l'exposició al CCCB i a Buenos Aires, es va presen-
tar a la Casa del Lector de Madrid del 10 de febrer fins el 20 de juliol 
del 2015. 

«Pasolini Roma» és un projecte imminentment col·lectiu i concebut 
des d’un inici per a ser itinerant a quatre grans capitals europees. El 
treball en xarxa dels quatre centres aprofundeix en aquesta figura 
cabdal del segle xx i disposa estrats de mirades segons l'especiali-
tat del centre que acull la mostra. D’aquesta manera es fa possible 
valorar amb més transversalitat el llegat de Pier Paolo Pasolini a la 
cultura europea del segle xxi.

A la Cinémathèque française de París l'exposició que mostrava 
de prop la figura de Pasolini al llarg d’una vida múltiple, apassio-
nant i en tensió permanent, la d’un home creador i lluitador en tots 
els fronts, va anar acompanyada d’un extens programa d’activitats 
paral·leles: una completa retrospectiva sobre el Pasolini cineasta, 
lectures dramatitzades i espectacle performance de la seva obra po-
ètica i dels seus textos teatrals, i una jornada d’estudi sobre un dels 

intel·lectuals europeus més rellevants del segle passat. Hi van inter-
venir Serge Toubiana, Alain Bergala, Jordi Balló,  Bernard Benoliel, 
Stéphane Bouquet, René de Ceccatty, Hervé Joubert-Laurencin, 
Georges Didi-Huberman, Dacia Maraini, Roberto Chiesi i Ninetto 
Davoli, entre d’altres.

 Amb aquesta presentació, la Cinémathèque va obtenir una 
gran repercussió mediàtica i una gran afluència de públic,  amb 
prop de 42.000 visitants. La Cinémathèque va crear també, amb 
la col·laboració de la resta de seus coproductores, una plataforma 
online conjunta (http://www.pasoliniroma.com i http://blog.paso-
liniroma.com) que ha aconseguit més de 30.500 visitants virtuals. 

En cap altre lloc podria adquirir tant de sentit mostrar l'exposició 
«Pasolini Roma» com en la ciutat a la qual està dedicada. Potser 
per això, i pel fet que l'exposició estava acompanyada d’un extens 
programa de trobades amb testimonis, experts i intel·lectuals, d’una 
retrospectiva de pel·lícules i una llarga llista d’esdeveniments per 
descobrir l'estreta relació que tenia Pasolini amb la música, el pro-
jecte va ser visitat per 70.000 visitants.

Per a Pasolini, Roma no va ser només un decorat o un simple 
lloc de residència. Roma va tenir una existència física, carnal i passi-
onal, tant per a l'home com per a l'escriptor, el poeta, el cineasta. La 
trobada amb Roma fou per a l'autor com una gran història d’amor, 
amb les seves decepcions, les seves traïcions i els seus sentiments 

barrejats de passió i odi, les fases d’atracció i les fases de rebuig, 
d’allunyament i de retorn. Les difícils circumstàncies de la seva ar-
ribada a Roma el van catapultar a un món i a una llengua que no 
era la seva: la precarietat de la seva situació econòmica el va obligar 
a viure en el món del subproletariat de la perifèria. Des del desco-
briment d'aquest nou univers va néixer una inspiració poderosa a 
partir del qual va trobar el tema de les seves primeres novel·les i 
pel·lícules. Més tard, per a Pasolini, l'home públic, per a l'analista in-
cansable de la societat italiana, Roma va esdevenir el principal punt 
d'observació, el seu camp permanent d'estudi, de reflexió, d'acció i 
de persecució. 

Arxiu Bolaño,1977-2003
A Buenos Aires

19 de desembre de 2013  
— 20 de febrer de 2014

Pasolini Roma
A París

14 d’octubre de 2013  
— 26 de gener de 2014

A Roma

15 d’abril — 20 de juny

Comissariat —
Valérie Miles i Juan Insua

Producció —
CCCB amb la participació  
del Gobierno de la Ciudad  
de Buenos Aires

Organització —
CCCB, Centre Cultural Recoleta  
i Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires

Comissariat —
Gianni Borgna, Alain Bergala  
i Jordi Balló

Coproducció —
CCCB, Cinémathèque française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) i Martin Gropius Bau 
(Berlín)

Organització —
CCCB i Cinémathèque française 
(París)

Finançat amb l'ajut de la Comissió 
Europea

Comissariat — 
Gianni Borgna, Alain Bergala  
i Jordi Balló

Coproducció — 
CCCB, Cinémathèque française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) i Martin Gropius Bau 
(Berlín) 

Organització —
CCCB i Palazzo delle Esposizione 
(Roma)

Finançat amb l'ajut de la Comissió 
Europea

Més enllà del CCCB
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Des de fa prop de deu anys, el CCCB col·labora amb La Casa En-
cendida en projectes on el cinema de resistència contra les conven-
cions narratives pren un pes específic. 

En aquesta ocasió CCCB i La Casa Encendida han coproduït 
l'exposició «Metamorfosis. Les visions fantàstiques de Starewitch, 
Švankmajer i els germans Quay» que presenta l'obra de quatre fi-
gures essencials del cinema d’animació, poc conegudes pel gran 
públic, però que han estat i són enormement influents i referents en 
diversos àmbits de la creació contemporània: Ladislas Starewitch 
(1882-1965), Jan Švankmajer (1934) i els inclassificables bessons 
Quay (1947).

L'experiència «Metamorfosis», l'exposició i les activitats paral· 
leles programades tant a Barcelona com a Madrid, redescobrien 
aquest grup d'artistes que, per la seva radicalitat, la seva imaginació 
i el seu propi posicionament, és pertinent rellegir en el marc del 
present cultural i contextualitzar el seu potencial subversiu.

Acompanyant l'exposició a La Casa Encendida (que ha estat vi-
sitada per més de 121.800 persones), es van programar projeccions 
de les pel·lícules de Ladislas Starewitch en companyia dels animals 
que les protagonitzen al Museo Nacional de Ciencias Naturales; i 
una exposició  al Museo Lázaro Galdiano, una selecció de les joies 
de la seva col·lecció permanent en  relació amb l'univers  creatiu de 
Jan Švankmajer.  

Metamorfosis
Les visions fantàstiques de Starewitch, 
Švankmajer i els germans Quay
A Madrid

2 d’octubre de 2014  
— 11 de gener de 2015

Comissariat —
Carolina López Caballero

Coproducció —
CCCB i La Casa Encendida

Organització —
CCCB i La Casa Encendida, 
Fundación Especial Caja Madrid 

«Pasolini Roma» finalment, es va presentar al Martin Gropius Bau 
de Berlín on es posava en relleu un Pier Paolo Pasolini extrema-
dament lúcid i incòmode per a Itàlia, que no dubtà a fer servir els 
llenguatges necessaris en cada moment, a explorar-los i fer-los seus 
per comprometre’s, per damunt de tot, amb la vida. Utilitzant la po-
esia, la novel·la o el cinema, va revolucionar les convencions socials 
i polítiques del seu temps, controvertint tant l'esfera burgesa com 
l'esquerra convencional. La mostra era la descoberta d’una Roma 
que s’allunyava de la monumentalitat  per incidir en les seves formes 
de vida marginals, amb les quals Pasolini es va agermanar en tant 
que marginal ell mateix pel fet de ser poeta, homosexual i comunis-
ta. Hi ha una nova Roma a partir de Pasolini, així com també una 
nova manera de mirar el seu temps i d’encarar-s’hi.

Com a acompanyament de l'exposició, es van organitzar jorna-
des i seminaris amb diferents figures de l'escena cultural alemanya 
i italiana que redescobrien alguns aspectes de l'exposició i de l'ex-
tensa obra de Pasolini com a pensador i artista apassionat: Moshe 
Kahn, Ijoma Mangold, Dacia Maraini, Maike Albath, Dorothea 

Dieckmann i Walter Siti, Peter Kammerer,  Mario Fortunato, Peter 
Schneider, Andrea Bajani, Agnese Grieco, Peter von Becker, Volker 
Schlöndorff, Hans Ulrich Reck i Ulrich Gregor, entre d’altres. L'Ar-
senal-Institute for Film and Video Art en va organitzar la retros-
pectiva a Berlín. 

A Berlín

15 de setembre — 6 de gener de 2015 Comissariat —
Gianni Borgna, Alain Bergala  
i Jordi Balló

Coproducció —
CCCB, Cinémathèque française 
(París), Palazzo delle Esposizione 
(Roma) i Martin Gropius Bau 
(Berlín)

Organització — 
CCCB i Martin Gropius Bau (Berlín)

Finançat amb l'ajut de la Comissió 
Europea

Més enllà del CCCB
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El cinema es confirma avui com un element central de la cultura 
visual. Des de la seva obertura, el Centre Georges Pompidou el va 
col·locar en l'eix central de la seva programació. Després d'haver-lo 
projectat, exposat i d’haver mostrat el seu procés de creació, propo-
sa un nou cicle de manifestacions concebut a partir de l'exposició de 
«Totes les cartes» que es va presentar al CCCB el 2012. 

En aquesta singular itinerància que agafa el nom de «Cineastes 
en correspondència» el Centre Georges Pompidou convida les pa-
relles de cineastes que van fer les cartes filmades per separat: a finals 

del 2012 van programar Jonas Mekas i José Luis Guerín; el 2013 
va acollir la proposta d’Albert Serra i Lisandro Alonso; i a partir 
de l'abril del 2014 Jaime Rosales i Wang Bing van presentar la seva 
correspondència filmada, tres curtmetratges, una retrospectiva de 
les seves pel·lícules, la preestrena de Les Trois soeurs du Yunnan (San 
Zimei), una pel·lícula inèdita de Wang Bing, una vídeo instal·lació 
del cineasta xinès, i una trobada entre ambdós directors.

Totes les cartes
A París 

16 d’abril — 30 de juliol

Comissariat — 
Jordi Balló

Coproducció — 
La Casa Encendida (Madrid), 
Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (Mèxic), Acción Cultural 
Española (ACE) i CCCB

Organització — 
CCCB i Centre Georges Pompidou 
(París)

Comunicar la cultura cinematogràfica internacional de manera 
viva és l'objectiu del reconegut Institut Arsenal de Cinema i Video-
art berlinès. En la trobada de la pràctica i la teoria, aquesta institu-
ció crea un espai per al pensament transversal de la cultura i diri-
geix la seva atenció cap al cinema independent i experimental com 

a plataforma de comunicacions en xarxa, promovent un intercanvi 
dinàmic de cinema, art i ciència.

En aquest context, del 8 al 19 de maig, es va programar «Totes 
les cartes» amb la presència del director José Luis Guerín.

Jihlava International Documentary Film Festival organitza tots els 
anys, des de 1997, al mes d'octubre, el festival de cinema documen-
tal i de creació de referència a Europa Central i de l'Est, sota el lema 
«Pensament a través del cinema».

En la dissetena edició del Festival, es va presentar el projecte 
«Totes les cartes. Correspondències fílmiques» amb la presència del 
comissari del projecte Jordi Balló, i alguns dels cineastes que hi van 
participar enviant treballs epistolars definits per la creació cinemato-
gràfica, com ara Albert Serra, José Luis Guerín i Jaime Rosales. 

A Berlín

8 — 19 de maig Comissariat —
Jordi Balló

Coproducció — 
La Casa Encendida (Madrid), 
Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (Mèxic), Acción Cultural 
Española (ACE) i CCCB

Organització —
CCCB i Arsenal – Institute for Film 
and Video Art (Berlín)

Des del 2005 el Pera Museum és una de les sales d’exposicions tem-
porals de referència a Istanbul. Una de les parts més innovadores de 
la seva activitat recau en el Pera Films que programa periòdicament 
cinema clàssic i experimental, animació, documentals, curtmetrat-
ges i projeccions de videoart.

L'octubre de 2014 van presentar «Totes les Cartes. Correspon-
dències fílmiques» que investiga la relació creativa entre cineastes 

en l'intercanvi d’idees filmades, on es plantegen afinitats i diferèn-
cies, el respecte mutu i la simultaneïtat dels seus interessos. Com a 
part d’aquest programa el Museu Pera va convidar el director català 
Albert Serra a fer una xerrada amb Rosa Ferré, directora d’exposi-
cions del CCCB.

A Istambul

11 — 19 d’octubre Comissariat —
Jordi Balló

Coproducció —
La Casa Encendida (Madrid), 
Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (Mèxic), Acción Cultural 
Española (ACE) i CCCB

Organització —
CCCB i Pera Museum (Istambul)

A Jihlava

23 — 27 d’octubre Comissariat —
Jordi Balló

Coproducció —
La Casa Encendida (Madrid), 
Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco (Mèxic), Acción Cultural 
Española (ACE) i CCCB

Organització —
CCCB i International Documentary 
Film Festival (Jihlava)

Més enllà del CCCB
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Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 
Cada edició del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà ve acompanyada d'una exposició 
itinerant que mostra les obres més destacades. A cada seu, a part de l'adaptació de 
l'exposició, s’organitzen diverses activitats paral·leles complementàries, com debats, 
tallers o conferències, que han  comptat amb prop de 16.000 visitants.

Més enllà del CCCB

Atenes va acollir una exposició retrospectiva sobre les tretze obres 
que han resultat guardonades al llarg de les set primeres edicions 
del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà (2000-2012). Exemples 
de bones pràctiques provinents de Mollet del Vallès, Dublín, Zue-
ra, Leipzig, Terol, Begues, Zaanstadt, Zadar, Londres, Magdeburg, 
Oslo, Ljubljana i Barcelona es van mostrar a les galeries Arsakeion 
de la capital grega, en el marc d’una exposició més àmplia que va 
portar per títol «Repensar Atenes: cap a un nou centre urbà».

Organitzada per la Fundació Onassis –entitat privada sense 
ànim de lucre–, juntament amb un seguit d’institucions públiques 
com ara l'Ajuntament d’Atenes i diversos ministeris del govern grec, 
la mostra va ocupar, en conjunt, dinou locals comercials d’aquestes 
antigues galeries que, malgrat la seva privilegiada situació a l'avin-
guda de Panepistimiou, s’havien vist obligades a tancar les portes 
davant el declivi econòmic dels darrers anys i la progressiva deca-
dència del centre urbà.

A Atenes

18 de febrer — 10 de març Producció — 
CCCB

Organització — 
Fundació Onassis

L'exposició sobre el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2012 
es va presentar a Caen, al nord de França. La va acollir el Pavillon 
de Normandie, un antic edifici industrial situat a la riba del Basin 
Saint-Pierre i que l'Ajuntament de Caen va adquirir per convertir-lo 
en un espai de reflexió i debat sobre la ciutat. La capital de la Baixa 
Normandia es trobava en aquell moment davant d’una ambiciosa 
transformació urbana que està en marxa i que afecta l'antiga zona 
fabril de La presqu’île. Aquesta llenca de terra que arriba fins a l'At-
làntic i que la desindustrialització havia deixat erma, ha d’acollir 

nous equipaments culturals, així com edificis del sector terciari i 
residencials. 

El pavelló, que ocupa l'extrem de La presqu’île més proper 
al centre urbà, va obrir les portes el 2014 per esdevenir el vigia 
d’aquesta transformació, el lloc des d’on la ciutadania en podrà 
prendre consciència i on debatre els seus efectes sobre el futur social 
i econòmic de la ciutat.

A Caen

26 febrer — 23 de març Producció —
CCCB

Organització —
Atelier public d'urbanisme de Caen

Després de Caen, l'exposició va ser presentada a la Fondation pour 
l'architecture et l'ingénierie de Luxemburg en el marc de les activi-
tats de la Design City.

La ciutat, que té una llarga tradició de reflexió sobre l'espai pú-
blic, entronca amb el moviment de peatonalització dels centres his-
tòrics tan comú a Europa. Actualment, Luxemburg busca resoldre 
els problemes derivats de la seva dispersió sobre el territori, té un 

sistema de bicis compartides que s’ha fet molt popular i es prepara 
per adaptar-se a l'obligació governamental que determina que tots 
els edificis siguin passius des d’un punt de vista energètic a partir 
de 2017. L'exposició del Premi del 2012 va buscar entrar en diàleg 
amb les principals qüestions vinculades a l'espai públic que té plan-
tejades la ciutat.

A Luxemburg

1 d’abril — 11 de maig Producció  —
CCCB

Organització —
Fondation pour l’architecture et 
l’ingénierie

A favor de l'espai públic
Exposicions i debats organitzats al 
voltant del premi Europeu de l'Espai 
Públic Urbà 2012
A Quito

23 de gener — 7 de febrer

Producció —
CCCB

Organització —
Universidad San Francisco  
de Quito

La capital d'Equador va acollir l'exposició «A favor de l'espai públic» a 
la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La mostra va ser inau-
gurada amb una conferència de Josep Llinàs, president del Jurat de la 
setena edició del Premi, que va fer balanç de les obres guardonades.

L'acte es va celebrar a l'adjacent Teatre Calderón de la Barca i va 
comptar amb la presència d'uns dos-cents assistents, entre autoritats 
del rectorat, professors i alumnes de la universitat i públic general.
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Polis 
Set lliçons del Premi Europeu  
de l'Espai Públic Urbà
A Nova York

27 de març — 21 de juny

Producció — 
CCCB

Organització —
Center for Architecture Foundation

El Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà va presentar-se per pri-
mera vegada als Estats Units. El Center for Architecture de Nova 
York va acollir «Polis», l'exposició retrospectiva de les set primeres 
edicions del Premi (2000-2012).

Aquesta cèntrica galeria, delegació novaiorquesa de l'American 
Institute of Architects (AIA) i del Center for Architecture Founda-
tion, està situada a tocar del parc de Washington Square. L'espai 
va obrir les portes l'any 2003 i des de llavors els seus esforços per 
divulgar les qualitats de l'arquitectura i el teixit urbà de Nova York 
l'han convertit en un referent cultural a la ciutat.

El Center for Architecture va acollir una mostra retrospectiva 
de les 35 obres guanyadores al llarg de les set primeres edicions del 
guardó. Més enllà de limitar-se a donar compte dels resultats del cer-
tamen, aquesta mostra va emfatitzar les lliçons que se n'extreuen.

Per aquest motiu, les obres exhibides es van agrupar sota set 
capçaleres que van sorgir de manera empírica: perifèria, comple-
xitat, buits, aigua, mobilitat, memòria i democràcia. Totes elles van 
confirmar la dimensió social i política que impregna la ciutat i que 
està tan ben reflectit al terme grec polis, que va donar nom a l'ex-
posició.

Ciutats compartides 
Set lliçons del Premi Europeu  
de l'Espai Públic Urbà
A Bordeus

8 — 14 de setembre

Producció —
CCCB

Organització —
Mairie de Bordeaux

«Ciutats compartides» és l'exposició de les obres que van estat re-
conegudes com a guanyadores, mencions especials i finalistes a la 
vuitena edició del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2014.

El seu periple europeu va començar a Bordeus, a la zona at-
làntica francesa. La mateixa ciutat ha experimentat una gran trans-
formació urbana en les últimes dècades, de manera que esdevé el 
testimoni idoni per acollir l'exposició del Premi. 

La mostra es va presentar als Salons de l'Ajuntament en el marc 
d’«Agora 2014. Biennale d’architecture d’urbanisme et de design». 
Posant de manifest la voluntat d’acompanyar culturalment el nou 
caràcter de la vila, aquest espai es va crear per acostar l'urbanisme 
i l'arquitectura al gran públic a través d’activitats de diferents disci-
plines (cinema, literatura, fotografia, etc.) que obren pas a la reflexió 
i al debat sobre l'espai urbà europeu.

A Szczecin 

16 — 26 d’octubre Producció —
CCCB

Organització —
Fondation pour l'architecture  
et l'ingénierie

Després de Bordeus, l'exposició es va presentar a Szczecin, la ma-
jor ciutat portuària de Polònia. La mostra es va emmarcar dins la 
vuitena edició de Westival, certamen internacional d’arquitectura 
que va celebrar aquest any edició sota el títol «City, a public thing». 
A través de conferències, debats, tallers i exposicions sobre espais 
urbans de Szczecin i d’altres ciutats poloneses i europees, el festival 
volia indagar sobre el paper que té la ciutat en les nostres vides, 
especialment a partir del 1989. Es pregunta com es conceben i s’ex-
perimenten els llocs públics de diferents ciutats i cultures i com han 
de ser els espais que més encoratgen a viure junts. 

L'exposició va ser presentada a la Filharmònica per Judit Car-
rera, directora del Premi Europeu a l'Espai Públic Urbà; Michel 
Devigne, un dels guanyadors del premi 2014 per la reforma del Vi-
eux-Port a Marsella; i Francis Rambert, Director de la Cité de l'arc-
hitecture et du patrimoine de París i membre del jurat del Premi.

Més enllà del CCCB
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L'Arxiu CCCB és el fons digital i multimèdia que recull tot el bagat-
ge del CCCB i posa a l'abast del públic una àmplia varietat de mate-
rials sobre temes clau de la cultura i la societat contemporànies, des 
de les primeres exposicions fins als debats i festivals més recents.

Actualment, a l'Arxiu CCCB es poden consultar, de manera 
presencial, més de 10.000 referències multimèdia (enregistraments 
de conferències; actuacions, recitals i concerts; audiovisuals de cre-
ació pròpia; fotografies; informació sobre les activitats i els autors, 
comissaris i conferenciants que hi participen), que representen el 
100% del fons històric del CCCB, i s’hi van incorporant tots els ma-
terials que es generen de la seva programació.

A més de la voluntat divulgadora, l'Arxiu té vocació de ser al-
hora espai de síntesi de la història del CCCB i una zona d’acollida, 
lectura i descans per a tots els seus visitants. 

Public Space és el portal sobre ciutat i espai públic del CCCB. Ar-
ticulat al voltant del Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà, ofereix 
informació dels projectes que s’hi han presentat, textos d’autors de 
referència i notícies sobre debats, exposicions i festivals de temàtica 
urbana. Actualment, aquesta web recull prop de 450 intervencions 
a l'espai públic protagonitzades per més de 300 ciutats. Gràcies al 
Projecte Europe City, que compta amb el suport del fons del Progra-
ma Cultura (2007-2013) de la Unió Europea, el projecte ha comen-
çat a explorar, interpretar i valorar en profunditat tot aquest llegat 
acumulat des de fa gairebé 14 anys. D’aquesta manera, el portal web 
del premi vol continuar ampliant els seus continguts, estendre la 
seva xarxa de complicitats i consolidar-se com un dels portals de 
referència en temàtica urbana.

www.publicspace.org

Arxiu CCCB

Public Space 

Organització —
CCCB

Organització —
CCCB

En el marc de — 
Projecte Europe City, amb el 
suport del Programa Cultura de la 
Unió Europea

Col·laboració — 
Museum of Architecture and 
Design MAO (Ljubljana), The 
Architecture Foundation AF 

(Londres), Museum of Finnish 
Architecture MFA (Hèlsinki), 
La Cité de l'architecture et du 
patrimoine (París), Deutsches 
Architekturmuseum DAM 
(Frankfurt) i Architekturzentrum 
Wien Az W (Viena)

Patrocini — 
Copcisa, Abertis i Escofet 

Fons CCCB — Arxius
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Els Arxius de l'Observatori de Vídeo No Identificat tenen un ca-
ràcter intencional i temàtic, que és el de facilitar una crítica de la 
cultura contemporània utilitzant diferents estratègies (vídeo art, 
documental independent, arqueologia dels mass media). Els Arxius 
recullen tota una constel·lació de treballs dispars, el denominador 
comú dels quals és la lliure expressió i la reflexió sobre les pors i els 
plaers individuals i col·lectius. En conjunt construeixen una visió 
de múltiples facetes, de milers de petits ulls que aprofundeixen i ex-
ploren el nostre món, o n’anuncien d’altres de possibles; un discurs 
els principals valors del qual són l'heterogeneïtat, la contradicció i la 
subjectivitat, i que vol ser un revulsiu contra la clonació i repetició 
dels mass media corporatius.

www.desorg.org

Sonoscop és el projecte de col·laboració estable de l'Orquestra del 
Caos amb el CCCB. La seva finalitat és la creació d’un arxiu mul-
timèdia de música experimental i art sonor accessible al públic, ja 
sigui a través de la presència física, ja sigui a través d’altres formes 
de presència derivades de l'electrònica, com la xarxa. El total d’obres 
sonores de l'arxiu depassa ja el miler, però, a més, l'arxiu inclou ca-
tàlegs, programes de mà, publicacions en paper, material audiovi-
sual i CD-ROM.

www.sonoscop.net

OVNI
Arxius de l'Observatori

Sonoscop
Arxiu d’art sonor

Organització —
OVNI i CCCB

Organització —
Orquestra del Caos i CCCB

El 2014 l'arxiu es va convertir en part de l'exposició «Metamorfosis » 
i va servir d’espai de visionat de les pel·lícules dels cineastes que es 
citaven a l'exposició.

En el curs 2013-2014, el projecte audiovisual convidat a l'Arxiu 
va ser «El video del minut: un espai propi, un film col·lectiu». Fins 
al 2 d’octubre es va poder veure una selecció pel·lícules realitzades 
per dones, d'un minut de durada i en un pla únic, feta per Virginia 
García del Pino (cineasta) i Elena Oroz (investigadora i docent).

Durant el segon semestre, es van dur a terme activitats educa-
tives com tallers i presentacions especials de les noves incorporaci-
ons. Com a novetat es van oferir visites comentades per a grups i, 
juntament amb el Servei Educatiu del CCCB, es van preparar itine-
raris pels continguts de l'arxiu i d’altres materials didàctics adreçats 
al públic adolescent. I, a través del col·lectiu Drac Màgic, l'arxiu va 
rebre per primera vegada la visita de grups d’escolars. 

L'Arxiu Xcèntric obre de dimarts a diumenge, d’11 a 20 h, a la 
planta -1 del CCCB i l'entrada és gratuïta. A més, proposa un servei 
per a grups amb visita comentada als continguts de l'arxiu sota re-
serva prèvia a xcentric@cccb.org.

El llistat de pel·lícules es pot consultar a http://www.cccb.org/
ca/llistat_arxiu_xcentric.

Arxiu Xcèntric
L'arxiu de cinema experimental  
del CCCB

Organització —
CCCB

Fons CCCB — Arxius

Fons CCCB — Arxius en col·laboració
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Publicacions

Catàlegs d’exposició

Metamorfosis
Visions fantàstiques d’Starewicz, Švankmajer i els germans Quay

Presentació i recorregut per l'obra i els referents dels cineastes La-
dislas Starewitch, Jan Švankmajer i els germans Quay, per traçar les 
línies d’intersecció i confluència entre els seus imaginaris. Malgrat 
que es tracta de tres universos molt personals i d’una gran riquesa 
i matisos, sovint comparteixen una atmosfera, uns referents o una 
poètica sinistra, surreal, humorística, en la qual conviuen el conte 
de fades, el gabinet de curiositats, la ciència renaixentista, l'il·lusio-
nisme i un determinat llegat intel·lectual, estètic i literari originari 
de l'est de l'Europa d’inicis del segle XX.

Textos de Jordi Costa, Brian Dillon, Andrés Hispano, Carolina López, 
François Martin i Pascal Vimenet

Català-anglès / castellà-anglès 

192 pàgines / 250 imatges en b/n i color / 17 x 24 cm

ISBN: 978-84-9803-513-1 (català) / 978-84-9803-668-8 (castellà)

Edició: CCCB, La Casa Encendida i Direcció de Comunicació de la Dipu-
tació de Barcelona

L'inici del demà
Mancomunitat de Catalunya: 100 anys

El 6 d´abril de 1914 i presidida per Enric Prat de la Riba, es cons-
tituïa la Mancomunitat de Catalunya, un projecte polític que con-
sistia a mancomunar les quatre diputacions catalanes. Malgrat no 
disposar de recursos propis més enllà dels pressupostos de les dipu-
tacions provincials, la Mancomunitat va dur a terme una gran tasca 
i va ser capaç de crear i de transformar el país. Va actuar durant una 
dècada amb gran energia per crear sòlides eines de connectivitat i 
creixement a Catalunya.

Català 

208 pàgines / 145 imatges en b/n i color / 17 x 24 cm

ISBN: 978-84-9803-685-5

Edició: CCCB i Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona

Anonimitza’t
Manual d´autodefensa electrònica

En el marc de l'exposició «Big Bang Data», Anonimitza’t. Manual 
d'autodefensa electrònica, ofereix un conjunt de recomanacions, 
eines i pràctiques per preservar la privacitat en el món post-Snow-
den.

Textos de Philippe M. Frowd, Gemma Galdon Clavell, Olga Subirós, José 
Luis de Vicente i José María Zarvala

Català-anglès / castellà-anglès 

20 pàgines / 32 imatges en b/n i color / 29 x 37 cm

Edició: CCCB, amb el suport del Palau Macaya de l'Obra Social “La 
Caixa”

Arissa
L'ombra i el fotògraf 1922-1936

En l'obra del fotògraf Antoni Arissa Asmarats (Barcelona, 1900-
1980), una de les figures més rellevants de l'avantguarda fotogràfica, 
trobem una clara i explícita, ambició artística. La fotografia no és 
per ell només una manera de reflectir i documentar, la realitat, sinó 
la possibilitat d’endinsar-se en la seva dimensió creativa. Les seves 
ambicions artístiques, la cerca constant i l'experimentació, situen la 
seva obra en el pictorialisme de la primera època, per evolucionar 
després cap a la Nova Visió, la seva etapa, sens dubte, més moderna 
i rellevant. 

Textos de Rafael Levenfeld i Valentín Vallhonrat

Català-anglès / castellà-anglès 

200 pàgines / 200 imatges en b/n i color / 17 x 24 cm

ISBN: 978-84-617-2303-4 (català, rústica) / 978-84-15282-04-4 (castellà, 
tapa dura)

Edició: CCCB i Fundación Telefónica

Fons CCCB — Publicacions
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Publicacions

Col·lecció Breus CCCB

Iniciada l’any 2006 i amb 72 títols publicats, la col·lecció Breus re-
cull, en format breu i en versió original acompanyada de la versió 
catalana o castellana, algunes de les ponències més significatives 
celebrades al CCCB en el marc de debats, seminaris, cicles de con-
ferències i simposis. 

Breus publicats el 2014: 

66. Evgeny Morozov, Democràcia, tecnologia i ciutat / Democracy, 
Technology and the City

76 pàgines / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2761-2

Edició: CCCB

67. Marta Segarra, L’habitació, la casa, el carrer / Room, House, 
Street

84 pàgines / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2581-6

Edició: CCCB

68. Kamila Shamsie, Karachi, la ciutat sense mapa / Karachi, the 
Unmapped City 

64 pàgines / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2583-0

Edició: CCCB

69. Gonçalo M. Tavares, Breus notes sobre Europa / Breves notas 
sobre Europa

70 pàgines / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2585-4

Edició: CCCB

70. Nancy Fraser, Repensar el capitalisme / Rethinking Capitalism

80 pàgines / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2587-8

Edició: CCCB

71. Colm Tóibín, Orwell i Barcelona / Orwell and Barcelona

88 pàgines / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2588-5

Edició: CCCB

72. Pankaj Mishra, El nou desordre mundial. La crisi del model occi-
dental / The New World Disorder. The western model is broken

64 pàgines / 12,5 x 17 cm

ISBN: 978-84-617-2589-2

Edició: CCCB

Col·lecció Dixit

Fruit d’una col·laboració entre el CCCB i l’editorial argentina Katz 
Editores, Dixit publica, en llengua castellana, una selecció de les 
conferències prèviament editades a la col·lecció Breus. Amb Dixit, 
el CCCB posa a l’abast del públic de la resta de l’Estat espanyol i 
d’Amèrica Llatina les millors conferències pronunciades al CCCB.

Dixit publicats el 2014: 

21. Eva Illouz, El futuro del alma / La creación de estándares emoci-
onales

64 pàgines / 11 x 20 cm

ISBN: 978-84-15917-11-3 

Edició: CCCB i Katz editores

Fons CCCB — Publicacions
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Amb el suport del programa   
Cultura de la Unió Europea

Dades generals 

Institucions i empreses col·laboradores 

Patrocinadors:

Mitjans col·laboradors:

Coproductors:

El CCCB és un consorci de:
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Dades generals 

Col·laboradors

0100101110101101.ORG/d-i-n-a, 15-L. Films, A Home in Progress Film, AFAB, Analogic Té, Anilla Cultural Latinoamérica-Europa, Animac 
(Lleida), Any Vinyoli, Apropa Cultura, Ara Llibres, Architekturzentrum Wien (Viena), Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme (UOC), Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Arena Libros, Arola editors, Arsenal-Institute for Film and Video Art (Berlín), Arts Santa Mònica, Arxiu Foto-
gràfic de Barcelona, Associació Cau d’Orella, Associació Drap-Art, Associació Orquestra de Cambra Catalana, Atelier public d'urbanisme 
de Caen, Athanor-Film Production Company, B·Debate, Barcelona Lab, Barcelona Pensa, Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Barcelona Urban Beers, Bcnlab, Biblioteca de Barcelona, Blackie Books, Blanquerna-Uni-
versitat Ramon Llull, British Council, Capitán Swing Libros, Casal dels Infants del Raval, Casal Lambda, Catalunya Dades, Catalunya Film 
Festivals, Càtedra de Filosofia Contemporània de la UB, Center for Architecture Foundation (Nova York), Centre Cultural Recoleta, Centre 
Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona, Centre for Liberal Strategies (Sofia, Bulgària), Centre Georges Pompidou (París), Centro 
Checo, Centset,  Charles Stewart Mott Foundation, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Cité de l'architecture et du patrimoine (París), Civio, 
Col·lectiu Accions Urbanes, Collège d’études mondiales, ComplexitatLab, Consorci Besòs, Consorci Universitat Internacional Menéndez 
Pelayo Barcelona (CUIMPB)-Centre Ernest Lluch, Crater-Lab, CREAL, Creative Lab de Google, Data and Ethics Working Group, Debate, 
Departament de Comunicació Audiovisual de la UAB, Departament de Comunicació de la UPF, Departament de Cultura-Generalitat de 
Catalunya, Deutsches Architekturmuseum (Frankfurt), Difusor, Ediciones La Cúpula, Edicions Bromera, Edicions de 1984, Edicions del Pe-
riscopi, Editorial Afers, Editorial Alpha Decay, Editorial Anagrama, Editorial Ariel, Editorial Crítica, Editorial Icaria, Editorial Minúscula, Edi-
torial Pálido Fuego, Editorial Roca, Editorial Seix Barral, Editorial Siberia, Editorial Taurus, Ellago Ediciones, Enter Forum, Escola d’Escrip-
tura de l'Ateneu Barcelonès, ESMUC, Eumo Editorial, Ex-Centris Production, Fab Festival, Factea Produccions, Facultat de Comunicació 
Blanquerna, FCForum, Festival #8daysbcn, Festival Sónar+D, Filmin, Filmoteca de Catalunya, Fondation pour l'architecture et l'ingénierie, 
Fragmenta Editorial, Freshwater Ecology Management Research, Fundació Antoni Tàpies, Fundació Foto Colectania, Fundació Joan Miró, 
Fundació Onassis, Fundació Palau i Fabra, Fundació Pere Tarrés, Fundació SGAE, Fundación Autor, Fundación Botín, Galaxia Gutenberg, 
Gent Normal, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Goethe-Institut Barcelona, Grec 2014 Festival de Barcelona, Grup de Recerca en 
Teoria Política de la Universitat Pompeu Fabra, Grup de recerca GRIPES-UB/UAB/UPF, Grupo Planeta/Editorial Destino Infantil y Juvenil, 
Herder Editorial, Hipnotik Faktory, IAAC-Fab Lab, ICAA-Ministerio de Cultura, ICEC-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya, ICREA-Movement Ecology Laboratory, ICUB-Ajuntament de Barcelona, IGOPnet (UAB), INAEM, Institució Catalana de Recerca i Es-
tudis Avançats (ICREA), Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat de Catalunya, Institut d’arquitectura avançada de Catalunya, 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, Institut d’Humanitats de Barcelona, Institut de Biologia Evolutiva, Institut de Ciències del Mar, 
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP, UAB), Institut de Recherche et d’Innovation (IRI), 
Institut français de Barcelona, Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Institut pour la ville en mouvement, Institut Ramon 
Llull, Instituto Camões de Barcelona, Instituto Polaco de Cultura, International Documentary Film Festival (Jihlava), ISGlobal, Istituto Italia-
no di Cultura di Barcellona, Jardí Botànic de Barcelona, José Antonio Martínez Lapeña & Elías Torres Architects, Katz editores, L'Auditori, 
La Conquesta del Pol Sud, La Fàbrica de Cinema Alternatiu, La Mandarina de Newton, La Perla 29, La Seca-Espai Brossa, La Virreina. 
Centre de la Imatge, Lampreave, Lapsus, Legal Music, Literatura Random House, Loop Barcelona, Lumen, Mairie de Bordeaux, Marvin 
& Wayne, Màster en Estudis Xinesos de la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Turisme i Humanitats de la UAB, Mecal, Media Ante-
na, Medialab-Prado, Mediapro, Miniput, Ministerio de cultura, MIRA Festival, Mondo Sonoro, Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), Museu Frederic Marès, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Museum of Architecture and Design (Ljubljana), Museum 
of Finnish Architecture (Hèlsinki), Noucinemart, Obra Social “La Caixa”, Observatori de Vídeo No Identificat (OVNI), OFFF, Oficina de 
Ciència Ciutadana del Barcelona Lab, Oficina del Québec de Barcelona, OKFN-Open Knowledge Foundation, Open Society Foundations, 
OpenSystemsUB, Orquestra del Caos, Outliers School, P2P Foundation, P2Pvalue Project, Palau Macaya, Paral·lel 40, Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona, Pen Català, Pera Museum (Istambul), PrimaveraPro, Proa, Producciones Animadas, Programa de Doctorat de la 
Facultat de Filosofia de la UNED, Projecte Schowb, Punt d’Informació Aerobiològica, Quaderns Crema, Química Visual, Red927, Robert 
Bosch Stiftung, Rosa dels Vents, Sajalín Editores, SDE, Seed&Click, Slumber Studio, Societat Catalana d’Estadística, Societat Catalana 
de Biologia, Sonar +D, SOS Racisme Catalunya, Tantàgora, Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Tecnocampus Mataró, Telefónica I+D, 
Telenoika, The Architecture Foundation (Londres), Transmedia Week, Universidad San Francisco de Quito, Universitat de Barcelona, Uni-
versitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Ramon Llull, Universitat Rovira i Virgili, UPC School, Velvet Events, Viena Edicions, Viu 
el Teatre, Voxprima, Web Visions, X.net, Xarxa d’Arquitectures Col·lectives, Xarxa de Biblioteques, Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, ZZZINC
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Ponents dels debats i les conferències 
Dades generals 

Un model econòmic  
per a Catalunya 
16 de gener

Antoni Bassas, Germà Bel 
i Xavier Sala i Martín

Sessions de treball  
de periodisme de dades
22 de gener, 20 de març,  
22 de maig, 19 de juny,  
9 d’octubre, 19 de novembre 
i 10 de desembre 

Xavier Badosa, Eduard 
Martín Borregón, David 
Casado, Antonio Delgado, 
Pedro García, Àngels 
Llorens, Natalia Mazzote, 
Álvaro Millán, Diego 
Pasqual, Víctor Pascual, 
Enric Pons, Joan Soler, 
Idoia Sota, Federico 
Todeschini i Ben Welsch

P2Pvalue 
22 de gener

Adam Advirsson, Marco 
Berlinguer (moderador), 
Samer Hassan, Primavera 
de Filippi i Mayo Fuster 
Morell

Ciutat oberta
27 de gener-24 de març

Neus Ballús, Bruce 
Bégout, Josep Maria 
Benet i Jornet, Valeria 
Bergalli, Fina Birulés, Toni 
Casares, Rafael Chirbes, 
Marina Espasa, Manuel 
Forcano, Najat El Hachmi, 
Erri de Luca, Evgeny 
Morozov, Susanna Rafart, 
Marta Segarra, Kamila 
Shamsie i Joan Subirats

Univers internet
5-14 de febrer 

Jordi Bernabeu, Efraín 
Foglia, Marcus Hurst,  
Juan Insua, Irene 
Lapuente, Jordi Oliver, 
Isidre Plaza, Senén Roy  
i Cristina Sáez

Turó de la Rovira:  
la intervenció invisible
20 de febrer

David Castillo, Carlota 
Coloma, Paco González 
Díaz, Adrià Lahuerta  
i Josep Llinàs

El cervell 
11, 18 i 25 de març i 1 d’abril

David Bueno i Torrens, 
Josep Corbella, Albert 
Costa, Ruth de Diego, 
Ricard Solé i Jaume Vilalta

Possibilitats de diàleg
26 de març

Carolina López, 
Léona-Béatrice Martin-
Starewitch, Germans Quay 
i Jan Švankmajer 

Cosmopolitisme, 
patriotisme, nacionalisme: 
tres camins a la 
modernitat?
2 d’abril 

Josep Maria Fradera  
i Anthony Pagden

La casa de hojas.  
Literatura de culte
22 d’abril 

Mark. Z. Danielewski  
i Javier Blànquez

II Jornada de periodisme 
de dades i open data
25 d’abril 

Ayse Akalin, Jaume 
Asens, Ivan Krastev, Maria 
Lipman, Oleksandr Sushko 
i Jordi Vaquer Fanés

La idea d’Europa
5, 12,19 i 26 de maig i 2 de juny

Anne Applebaum, 
Carme Colomina, Cecilia 
Dreymüller, Carles A. 
Foguet, Nancy Fraser, 
Owen Jones, Josep Maria 
Martí Font, Gabi Martínez, 
Josep Maria Muñoz, Raül 
Romeva Rueda, Francesc 
Serés, Gonçalo M. Tavares 
i Michel Wieviorka

Cursos i tallers  
de l'Estació Beta
5 de maig-8 de novembre

Pau Agulló, José Luis 
Agúndezi, Carlos Alonso, 
Gemma Avenoza, Toni 
Badia, Xavier Badosa, 
Albert Barqué, Núria Bel, 
Eva Belmonte, Manuel 
Bruscas, David Cabo, 
Francesc Carreras, 
David Casado, Gerard 
Casamayor, Albert 
Compte, Jordi Corbera, 
Fernando Cucchietti, 
Albert Diaz-Guilera, Josep 
Flix Molina, Enrique 
Frías, Mayo Fuster, Pedro 
García, Marc Garriga, 
Mònica Garriga, Elena 
González-Blanco, Joan 
Guàrdia, Roger Guimerà, 
Àlex Hinojo, Aldo de Jong, 
Carme Jordi, Alexandros 
Karatzoglou, Aaron Koblin, 
Víctor López, Jorge Luis 
Salcedo Maldonado, 

Xavier Luri, Mario Macías, 
Roger Magoulas, Lev 
Manovich, Óscar Marín, 
Eduard Martín-Borregón, 
Rubén Martínez, Álvaro 
Millán, Julià Minguillón, 
María Morrás, Alessandro 
Mosca, David Nogué, 
Cédric Notredame, 
Modesto Orozco, Vicenç 
Palà, Karme Peiró, Rafael 
Pellón, Josep Perelló, 
Sebastián Pérez, Antonio 
Pérez-Calero Yzquierdo, 
Jordi Portell, José 
Remesal, Genís Roca, 
Jaime de la Rocha, Núria 
Rodríguez, Antonio Rojas, 
Francesco Ronzano, 
Xavier Rubio Campillo, 
Horacio Saggion, Encarna 
Segura, Idoia Sota, Moritz 
Stefaner, Olga Subirós, 
Federico Todeschini  
i Mariano Vázquez

Narrar Google
15 de maig

Sergio Chejfec i Jordi 
Carrión

Desmarcar Barcelona
23 de maig

Miquel Flamarich i Marina 
Garcés

Un vespre amb Neil 
Gaiman
29 de maig

Neil Gaiman i Patricia 
Escalona

El futur de la ciutat  
europea
30 de maig

Eugeni Bach  
i Hans Ibelings
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Els passatges 
contemporanis  
a les ciutats
3 de juny

Carles Llop i Marcel Smets

Una història  
de la marginalitat
4 de juny 

Jordi Costa, Dora García  
i Enrique Vila-Matas

Enter Forum 2014
16 i 18 de juny

Yair Amichai-Hamburguer, 
Victòria Camps, Michael 
W. Carroll, Milad 
Doueihi, Eva Illouz, Isaki 
Lacuesta, Geert Lovink, 
Antoni Muntadas, César 
Rendueles, Paula Sibilia  
i Bernard Stiegler

El crit de la literatura
17 de juny

Hélène Cixous i Marta 
Segarra

Una història de la gelosia
18 de juny

Helena González 
Fernández i Javier 
Moscoso

Mirador Kosmopolis. 
Clàssics desconeguts  
i nous escriptors
18 de juny

Jordi Nopca, Valeria 
Bergalli, Laura Baena, 
Marina Espasa, Jenn 
Díaz, Daniel Osca, Muge 
Sökmen, Oscar Van 
Gelderen, David Gálvez  
i Yannick Garcia

Xerrades per Ciutat Vella
2 de juliol

Josep Bohigas, David 
Bravo, Gala Pin  
i Alessandro Scarnato

Barcelona, de George 
Orwell a la democràcia
8 de juliol

Miquel Berga i Colm Tóibín

Sota setge
16 i 25 de setembre,  
i 2 i 3 d’octubre

Ahron Bregman, Judit 
Carrera, Mariam Ghani, 
Tonje Hessen Schei, 
Marc Marginedas, Chus 
Martínez, Leila Nachawati, 
Lali Sandiumenge i Chris 
Woods

L'animal humà
6 d’octubre

Francisco J. Ayala, Jaume 
Casals i Víctor Gómez Pin

El nou desordre mundial
7 d’octubre

Pankaj Mishra i Joan 
Roura

Cèl·lules mare:  
un futur sense malalties? 
21 i 28 d’octubre,  
4 i 11 de novembre

Salvador A. Benitah, 
Daniel Closa, Ana 
Macpherson, Pura Muñoz, 
Ángel Raya, Gema 
Revuelta, Cristina Sáez  
i Joan Seoane

OpenWalls Conference 
24 i 26 d’octubre

Javier Abarca, Jens 
Besser, Todd W. Bressi, 
Monica Campana, 
Nicolás de la Carrera, 

Leon Cullinane, David 
Demougeot, Teresa 
Latuszewska-Syrda, Lee 
Nathan Bofkin, Jorge 
Rodríguez-Gerada, 
Will Shank i Veronica 
Werckmeister

Taller de disseny narratiu 
transmèdia
27 i 28 d’octubre

Carlos A. Scolari, 
Montecarlo i Laura Borràs

Catalunya al mirall  
de la immigració
17 de novembre

Neus Ballús, Carles 
Capdevila, Andreu 
Domingo, Oriol Nel·lo  
i Francesc Serés

La filosofia i la vida  
dels altres
20 de novembre

Remo Bodei, Jordi 
Boixaderas, Juan Manuel 
Forte i Rosa Rius Gatell

Cos: les identitats sexuals 
a la Xina
21 de novembre

Dolors Miquel, Manel Ollé, 
Li Yinhe i Cui Zi’en 

Planeta urbà: la mobilitat  
a les ciutats del futur
24 de novembre

Mark Nieuwenhuijsen, 
Salvador Rueda i John 
Urry

Elogi de l'aventura
26 de novembre i 3 i 10 de 
desembre

Xavi Ayén, Eloy Fernández 
Porta, Frédéric Gros, 
Fredric Jameson, Miguel 
Morey i Sergio Rossi

Més enllà de la identitat
2 de desembre

Xavier Bassas, Vincent 
Descombes, Felip Martí-
Jufresa i Daniel Weinstock

Passeig d’aniversari.  
Tribut a Joan Vinyoli
12 de desembre

Mireia Calafell, David 
Castillo, David Caño, Enric 
Casasses, Miquel De 
Palol, Jordi Llavina, Núria 
Martínez-Vernis, Francesc 
Parcerisas, Josep Pedrals, 
Blanca Llum Vidal i Andrea 
Motis & Joan Chamorro 
amb The New Catalan 
Ensemble

La formació d'una 
identitat. Una història  
de Catalunya
15 de desembre

Joaquim Albareda,  
Josep Fontana, Josep 
Maria Muñoz, Borja  
de Riquer, Josep Maria 
Salrach i Eva Serra

José Antonio Martínez 
Lapeña & Elías Torres
18 de desembre

Lluís Clotet, Flora 
Dominich, José Antonio 
Martínez Lapeña, Rafael 
Moneo, Aureli Mora, 
Carles Muro, Ricardo 
Sánchez Lampreave, Elías 
Torres i Miguel Usandizaga

Ciència al Nadal
23 de desembre

Gustavo Deco, Carles 
Lalueza Fox i Ricard Solé

Dades generals 
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Cessions d’espais i lloguers 

Accenture, S.L.U
Consultoria

ACESOP
Dia de Constitució  
del Pakistan

Agència Catalana  
de Turisme
Roda de premsa  
- 1a jornada de Turisme 
Accessible

Ajuntament de Barcelona. 
Departament  
de Participació Social 
Presentació del Pla Municipal 
per a les persones grans 
2013-2014

Ajuntament de Barcelona. 
Direcció de Comerç 
i Consum
XII Jornades Europees  
del Comerç Urbà

Ajuntament de Barcelona. 
Institut Barcelona Esports
Acte de lliurament dels 
Premis Compta fins a tres
Presentació del curs esportiu 
en edat escolar  
de la ciutat de Barcelona 
2014-2015
Presentació de l'enquesta 
d'hàbits esportius  
de la població escolar  
de Barcelona

Amics de la Unesco  
de Barcelona
Certamen literari escolar  
en llengües d'origen i 
Certamen audiovisual 
Diversacat

Areté-Associació per  
al Desenvolupament  
del Talent Femení
La semilla de la 
transformación

Arquitectura Lúdica SL
AIA CAE Conference

Asociación Poros
Seminari del Camp Freudià 
de Barcelona

Asociación Agile Spain
Conferència Agile Spain 2014

Asociación Cultural  
Demanoenmano
Mercado social 
demanoenmano

Asociación de agencias  
de Branding en Rusia
Visual Communication Forum

Asociación Ibérica  
de Fotocatálisis
Jornada de Pavimentos  
y Edificios Descontaminantes

Asociación por  
la Tolerancia
XIII Ciclo de Cine para  
la Tolerancia

Associació de Fotògrafs 
Professionals
Cerimònia d'entrega Premis 
Lux 2014

Associació d'Escriptors  
en Llengua Catalana
XXII Seminari sobre la 
traducció a Catalunya

Associació per a la Clínica 
i l'Ensenyament de la 
Psicoanàlisi (ACCEP)
XIV Jornada Conjunta de 
los Colegios Clínicos de las 
Formaciones Clínicas del 
Campo Lacaniano

Associació per a potenciar 
el patrimoni cultural, 
històric i de la natura, TARA
Iniciació de Heruka 
Chakrasanvara i Manjusrhy

Associació per la 
Divulgació Quàntica
Congrés Quàntic

Associació Professional 
d'Il·lustradors de Catalunya
Jornades Professionals 
d'Il·lustradors 2014

Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM)
Presentació del Pla Director 
de Mobilitat 2013-2018

B Mount (Nakport Europe SL)
Mazda (localització)

Barcelona 3D School S.L
IV Fòrum de nous continguts 
audiovisuals. Festa del 3D

Barcelona Graduate School 
of Economics
Trobada Economics XII

Barcelona Supercomputing 
Center-Centro Nacional de 
Supercomputacion (BSC-
CNS)
Severo Ochoa Retreat

Bcn Analytics
Acte d’inauguració

Biocat. Fundació BioRegió 
de Catalunya
Europear: Biomedical 
Investor's Day

Brau edicions
Presentació del llibre La via 
alemanya de Martí Anglada

Casio España S.L.
Casio

CCOO de Catalunya. 
Àrea de Previsió Social 
Complementària
Desena jornada de previsió 
social complementària

Centre for Liberal 
Strategies
Protest Waves Seminar

Centre Maurits Coppieters 
Jornada «El dret a decidir. 
Qualitat democràtica per  
a un nou estat»

CEPS Projectes Socials
Digital Discrimination 
and Social Networks 
Internacional Conference

Coalició electoral La 
Izquierda Plural
Conferència «S'ha acabat  
la crisi de l'euro?»

Coalició per Europa
Acte de Convergència i Unió

Col·legi de Dissenyadors 
d'Interiors i Decoradors  
de Catalunya
Acte de lliurament dels 
Premis Codic 2014

Col·legi Oficial de Detectius 
Privats de Catalunya
DETCON

Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya
Xerrada «Col·lapse del 
sistema: bases per a pensar 
el nou mil·lenni»

Compromís per Barcelona. 
La nostra proposta
#HiHaAlternativa

Consorci per a la 
Normalització Lingüística
II Jornades Aprendre 
llengües al segle XXI

deba-t.bcn
Diàleg entre Josep 
Ramoneda i Álvaro Martínez 
Majado: «Moviments socials  
i capacitat de transformació»
Diàleg entre Iñigo Méndez  
de Vigo i Laura Batalla: 
«Europa, horitzó comú?»

Diputació de Barcelona
Jornada en motiu del Dia 
Mundial de les Malalties 
Minoritàries

Diputació de Barcelona. 
Direcció de Relacions 
Internacionals
Seminari de formació: «Els 
ajuts europeus 2014-2020 
per a projectes culturals»
Jornada informativa sobre  
el programa comunitari LIFE

Diputació de Barcelona. 
Gerència de serveis  
de biblioteques 
Dia de la Biblioteca

Diputació de Barcelona. 
Oficina de Patrimoni 
Cultural
8è Laboratori d'Arxius 
Municipals

Direcció General  
de Política Lingüística
Com es mesura l'excel·lència 
comunicativa?

Edicions del País Valencià, 
S.A
Reunió Premi Ciència 
Ciutadana

ERC. Grup Municipal
Barcelona, Capital de la 
República Catalana

Esade Alumni
Big Bang Data. Club 
marketing ESADE Alumni

Escola Superior de Disseny 
i Arts Plàstiques
Acte inauguració ESDAP

ETICAS Research  
& Consulting
Congrés Surveillance

Eurosolar Espanya
Premis Solar 2014

Eventisimo S.L.
Imparables (Schweppes)

Dades generals 
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Extreme Networks
Partner Circle Extreme 
Networks

Factor Clave Comunicación 
S.L.
Acte Google

Federació de Barcelona 
d'Esquerra Republicana  
de Catalunya
Debats dels candidats a les 
primàries per l'alcaldia de 
Barcelona 2015

Foundation for P2P 
Alternatives
P2P Value

Fundació Acadèmia
Jornada Cloenda Societat 
Catalana Psiquiatria i Salut 
Mental

Fundació Blanquerna
Celebració dels 20 anys de 
la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals 
Blanquerna

Fundació Carme 
Serrallonga
Conferència «El meu Villena 
i el Villena del país» i concert 
del Villena Jazz Quartet

Fundació CREAL 
(Centre de Recerca en 
Epidemiologia Ambiental)
Retreat 2014-Gestión 
Recursos en la Alianza 
ISGlobal

Fundació Cultura de Paz
Cultura de pau i regeneració 
democràtica: ciutadania, 
participació i comunicació

Fundació EINA
Eina Acte de Graduació 
Promoció 2014

Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya
Projecte Escola Multilingüe 
FECC / Total English for 
Teachers

Fundació Jaume Bofill
II Jornades Educació Avui
Qui ha de promoure 
el compromís ètic del 
professorat?
Quins són els nous lideratges 
socials i polítics?

Fundació per la Pau
Desarmament: victòries 
i reptes

Fundació Pere Tarrés
Festa del Cinema Casals 
2014

Fundació Universitat 
Oberta de Catalunya
UocMeet: xarxes, 
comunicació i organització 
política

Fundació Víctor Grífols  
i Lucas
VII Conferències Josep 
Egozcue. Peter Singer

Fundación Esteyco
Acte presentació llibre  
A la luz de San Petersburgo

Generalitat de 
Catalunya. Departament 
d'Ensenyament
II Jornada Art i Disseny:  
de l'escola a l'empresa

Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura. 
Direcció General de 
Creació i Empreses 
Culturals.
Streaming II Jornada Art  
i Disseny: de l'escola  
a l'empresa

Generalitat de Catalunya. 
Secretaria d'Universitats  
i Recerca
Acte ciència i Social Media 
SMW Tricentenari BCN 1714-
2014

Gran Logia de España
1r Fòrum de lideratge ètic

Grupo de los Verdes  
/ ALE en el PE
Presentació del documental 
Ulysses, rellançant Europa 
des del Sud

Health XL
Healthees Europe

IAE Savoie Mont-Blanc-
Université de Savoie
EMBS seminar

ICFO The Institute  
of Photonic Sciences
QIP 2014 (Quantum 
Information Processing)

Institut Català Internacional 
per la Pau (ICIP)
Seminari armamentisme 
i militarisme. Celebració 15 
anys del Centre Delàs

InteRed Catalunya
Videofòrum Campanya 
«Actua amb cures»

Joventut Nacionalista  
de Catalunya
Consell nacional Joventut 
Nacionalista de Catalunya

Ketchum SA
Oracle Webcenter

Mamma Team SL
Lays

MECAL
MECAL

Médicos Sin Fronteras
Co-Week 2014

MOVING International 
Road Safety Association 
e. V
Formació i avaluació dels 
conductors a Europa. Un 
repte de millora

Observatori de Salut 
Mental de Catalunya
V Congrés Català de Salut 
Mental de la Infància i 
l'Adolescència

Oficina de la OIT  
para España
Jornada per l'erradicació  
del treball infantil

ONU - Habitat - Programa 
de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos 
Humanos
Un-Habitat Global Expert 
Group Meeting on Housing

Open Society Foundations
Yours, Mine, Ours: Public 
Health Program Partners 
Meeting 2014

Open Society Institute
Rodatge

Opentrends Solucions  
i Sistemes SL
Reunió anual Opentrends

Patronato Provincial  
de Turismo de Córdoba
Sabor a Córdoba

RocaSalvatella
Consultoria estratègica

Sal Gorda Producciones, 
SL
Iberdrola

Salut 2.0
Streaming Healthees Europe

Societat Catalana  
de Recerca i Teràpia  
del Comportament
Workshop de la Societat 
Catalana de Recerca  
i Teràpia del Comportament

Societat Catalana 
d'Estadística (SCE)
II Jornada d'Estadística 
 i Big Data

SSG Create
SSG Create on behalf of HTC

The International 
Association of Lighting 
Designers (IALD)
Light Film in Barcelona

Universidad de Deusto
Viaje facultativo Instituto 
Estudios de Ocio

Universitat Autònoma  
de Barcelona
Inauguració Màster en 
Comunicació i Màrqueting 
Online

Viajes Pacífico, S.A.
Foro industrial de panadería 
y pastelería - T500 puratos

Webvisions Event Europe 
S.L.
Webvisions

Widescope Productions S.L
Rodatge Rac

Dades generals 
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Xifres de visites 
Exposicions 
Arissa + Shadowland 12.362
Big Bang Data 62.780
Ciutats compartides 7.622
Espriu. He mirat aquesta terra 11.685
L'inici del demà. Mancomunitat de Catalunya 6.187
Metamorfosis 50.516
Sota Setge 7.231
World Press Photo 14 45.441
Total 203.824 
 
Activitats 
Amics del CCCB 853
Animac 1.108
Art Futura 1.337
BAM 8.970
BCNmp7 1.347
Brunch Electronik Barcelona 10.430
Caudorella 1.510
Concert La llum a les ones 250
Concert-projecció Metamorfosis 180
Culturnautes 915
DocsBarcelona 2.969
Drap'Art 7.553
Emergència! 1.370
Encontres 96
Exposició «Ciutat subterrània» 1.148
Festival D'A 3.013
Festival Pròxims 2.200
FIRE! 126
Flic 1.849
Fora de programa 880
Gandules 4.882
Grec Experimental CCCB 1.667
Habitació 1418 690
Hipnotik 6.407
Itineraris del cap de setmana 255
Itineraris en grup 2.393
La indústria musical 3.0 75
L'Alternativa 6.806
Lapsus Festival 492
MECAL 2.291
Més curtmetratge que mai! 220
Miniput 1.700
Món Llibre 24.486
Nit dels Museus 760
OVNI 1.720
Poetry Slam Barcelona 4.400
Presentació del vídeo Mancomunitat 150
Primera Persona 1.684
Programa CCCB Alzheimer 281
Programa de Pictoescriptura 741
Projeccions de Nadal 141
Taller Big Bang Data 94
Taller El vídeo del minut 21
Taller Entre imatges 51
Taller Gabinet de curiositats animades 38
Taller La ciutat dels fotògrafs MACBA-CCCB 1.177
Taller Xcèntric 88
The Influencers 1.140
Visita al mirador 15.374
Viu el Teatre 4.195
Xcèntric 2.017
Zeppelin 2550   
Total 134.795

Debats 
Ara és l'hora: Iniciativa reforma horària 219
Big Data Week 160
Ciutat Oberta 1.612
Conferència d'Anthony Padgen 120
Conferència de Colm Tóibín 220
Conferència de Hugh Forrest 244
Conferència de Javier Moscoso 85
Conferència de Lev Manovich 85
Conferència de Marina Garcés 220
Conferència de Pankaj Mishra 81
Conferència d'Hélène Cixous 170
Conferències WPP 14 111
Cos: les identitats sexuals a la Xina 220
Cursos CUIMPB 2.443
Cursos Institut d'Humanitats 9.803
Debat Metamorfosis 100
Debats ICREA - El cervell 722
Debats ICREA - Cèl·lules mare 483
Debats Sota Setge 666
Dia de la Dona: quin futur vols? 95
Diàleg entre Iñigo Méndez i Laura Batalla 70
Diàleg La casa de hojas 110
El futur de la ciutat europea 61
Elogi de l'aventura 247
Enter Forum 187
I ara què? Un model econòmic per a Catalunya 320
Jornades Alzheimer i Museus 75
La idea d'Europa 679
L'animal humà 114
Las cartas de la Pirenaica 85
Lliçons de l'onada de protestes a Europa 272
Lliurament Premi Espai Públic Europeu 270
Màster en disseny i producció d’espais 1.080
Mirador Kosmòpolis 88
Narrar Google 87
OpenWalls Conference 153
P2Pvalue 146
Passages_Passatges 256
Periodisme de Dades 439
Possibilitats de diàleg 336
Presentació Crític 170
Presentació Programa CCCB 2014  50
Salvador Espriu: la salvació per la paraula 160
Taller de disseny narratiu transmèdia 102
Turó de la Rovira 236
Un vespre amb Neil Gaiman 262
Univers Internet 250
V Jornades Filosòfiques 104
Total 24.268 
 
Arxius 
Arxiu CCCB 10.254
Arxiu Xcèntric 8.923
Total 19.177 
 
Lloguers-cessions 
Actes d'empresa 43.121
Cessions d'espais 2.619
Total 45.740
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Total de visitants

Mitjana de visitants diaris a les exposicions 

Exposicions 203.824
Activitats 134.795
Debats 24.268
Arxius 19.177
Lloguers 45.740
Total  427.804   

 
 
 dies obert visites dia
Arissa + Shadowland 43 287
Big Bang Data 168 374
Ciutats compartides 34 224
Espriu. He mirat aquesta terra 51 229
L'inici del demà. Mancomunitat de Catalunya 92 67
Metamorfosis 146 346
Sota Setge 46 157
World Press Photo 14 30 1.515

Exposicions 
48%

Activitats
32%

Debats
6%

Arxius
4%

Lloguer
11%
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Públic 

Públic presencial

2012 315.902 visitants
2013 313.580 visitants
2014 427.804 visitants

El creixement de visitants presencials durant el 2014 ha estat d’un 
36% respecte al 2013. Amb 427.804 visitants, aquest any 2014 el 
CCCB assoleix el seu rècord de visites en un sol any i supera la 
xifra del 2001 que va ser de 426.617 visitants.
Aquest increment es deu a diversos factors:
El primer motiu és l'èxit d’algunes de les exposicions presentades 
al llarg del 2014. Tant «Big Bang Data» com «Metamorfosis» es 
poden considerar dos èxits de crítica i públic. «Big Bang Data», a 
més, amb 62.780 visitants se situa en la quarta mostra més visita-
da al llarg dels 20 anys d’existència del CCCB. 
També és evident l'increment d’espectadors a les activitats del 
Centre que ha passat de 88.760 el 2013 a 134.645 el 2014. La 
visita al Mirador (15.374 visitants), Món llibre (24.486 visitants) 
i Brunch Electronika (10.430 visitants) han contribuït a aquest 
increment.
Un altre motiu s’ha de cercar en l'increment d’activitat realitzada 
per commemorar el 20è aniversari del CCCB. Durant tot l'any 
2014 s’han realitzat una sèrie d’accions, algunes presencials, 
d’altres virtuals. Només les presencials han significat un total de 
91.685 persones, el que representa un 21% del total de visitants 
presencials del CCCB durant el 2014.
Finalment cal mencionar que durant el 2013 les exposicions del 
Centre van romandre tancades al llarg del mes d’octubre pel canvi 
de les escales mecàniques, fet que ja va representar la pèrdua de 
20.000 visitants respecte d’aquest mateix any.
Cal tenir en compte també, que durant el 2014 es va dur a terme 
una campanya de captació d’Amics del CCCB entre els nascuts, 
com el Centre, l'any 1994. El total de nous Amics que es van cap-
tar és de 1.050 d’un total de 1.900 Amics del CCCB.

— Exposicions més visitades

Big Bang Data 62.780 visitants
Metamorfosis 50.516 visitants
Total exposicions 203.824 visitants

Les exposicions «Metamorfosis» i «Big Bang Data» van rebre molt 
públic durant els mesos d’agost, juliol i setembre, quan normal-
ment els visitants del CCCB baixen durant els mesos d’estiu. El 
44% de visitants de «Metamorfosis» van ser turistes.
En ambdues exposicions, a més, ha funcionat molt el boca-orella. 
Entre el 20 i el 22% dels visitants van acudir al CCCB perquè els 
ho va recomanar algú altre. 

— Activitats més visitades

Món Llibre 24.486 visitants
Visita al Mirador 15.374 visitants
Brunch Electronik 10.430 visitants
Total activitats 134.795 visitants
Total debats 24.268 visitants 
Total arxius 19.177 visitants

 
— Visitants a les itineràncies del CCCB

 
2013 
134.900 visitants. 5 exposicions en un total d’11 seus arreu 
del món
 
2014 
336.900 visitants. 6 exposicions en un total de 20 seus arreu 
del món

Destaquen les següents exposicions:
«Metamorfosis», La Casa Encendida (Madrid), 121.800 visitants
«Pasolini Roma», Palazzo delle Esposizione (Roma) i Martin Gro-
pius Bau (Berlín), 90.000 visitants
«Arxiu Bolaño», Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires),  60.000 
visitants

Públic virtual

Ja fa temps que el públic dels centres culturals no es limita a 
aquelles persones que visiten físicament les seves instal·lacions. 
Cada cop pren més importància l'anomenat públic virtual, aquells 
visitants que no s’apropen al Centre però que, a través de la xarxa, 
prenen part en les seves activitats.
Quan parlem de públic virtual ens referim a un grup molt hetero-
geni, que utilitza diferents canals en línia per relacionar-se amb 
els centres culturals. En el cas del CCCB, aquests canals són els 
webs i blogs del Centre, les xarxes socials i els projectes en línia 
creats per a activitats específiques.
L'important és comprendre la relació que s’estableix entre el pú-
blic i el CCCB, i què busquen els visitants en les nostres finestres 
en línia. Així doncs, és tan important el canal per accedir-hi, com 
a quins continguts s’accedeix i quines dinàmiques participati-
ves es generen. D’aquesta manera arribem a distingir tres grans 
categories de públic virtual del CCCB segons el comportament 
dels visitants: qui rep informació, qui consulta continguts i qui hi 
participa activament.
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*

Webs i Blogs del CCCB

— Visites
 2012 2013 2014
www.cccb.org 659.311 670.976 584.695
www.cccb.org/kosmopolis 18.373 51.657 10.938
www.cccb.org/xcentric 22.739 23.689 16.910
www.cccbeducacio.org 11.309 23.156 19.853
www.cccb.org/lab 28.921 40.331 81.369
www.cccb.org/veus 28.188 64.575 43.109
TOTAL 768.841 874.384 756.874

* Nota: El maig de 2014, es van fer modificacions tècniques al web per 
complir la nova normativa de cookies. A partir d’aquesta data, Google 
Analytics només va comptabilitzar els usuaris que van acceptar l'ús de 
cookies, per això hi ha hagut un descens de visites.

Xarxes socials

— Seguidors dels comptes de Twitter

  2012 2013 2014
@cececebe 29.126 50.173 78.579
@cccbeducacio 3.385 5.104 6.258
@cccblab 10.145 15.325 18.885
@cccbmusica - 988 1.424
@cccbpremsa - 910 1.277
@KosmopolisCCCB 3.127 4.689 5.197
@CCCBDebats - - 723
@PublicSpace 761 1.496 2.048
TOTAL 46.544 78.685 113.644

— Fans a les pàgines de Facebook

  2012 2013 2014
Pàgina CCCB 21.851 31.628 38.332
Pàgina CCCB LAB 1.617 2.297 3.416
Pàgina Kosmopolis 1.818 2.566 2.781
Pàgina XCÈNTRIC 2.415 3.742 4.550
Pàgina PublicSpace - - 101
TOTAL 27.701 40.233 49.079

 
— Vídeos (Vimeo)
TOTAL vídeos publicats: 1.430 (des de juliol 2011)
Vídeos publicats el 2014: 303

Reproduccions*  Càrregues*
2012 2013 2014 2012 2013 2014
67.361 99.621 130.496 811.917 1.083.548 985.300

*Reproduccions: nombre de vegades que un usuari clica sobre el botó de 
play d’un vídeo.
*Càrregues: Cada vegada que el vídeo es carrega en qualsevol pàgina (a 
Vimeo o on estigui adjunt). És a dir, cada vegada que algú obre una pàgina 
on hi ha un vídeo del CCCB.

— Fotografies

Flickr
TOTAL imatges publicades: 6.637 (des de novembre 2008)
Fotos penjades el 2014: 2.092 

Àlbums creats
 

2012 2013 2014
20 19 24

Àlbum més vist de 2014: Big Bang Data

Instagram
Perfil obert el juliol de 2014
Fotografies: 58
Seguidors: 599
M’agrada: 1.105

Projectes online
Big Bang Data - http://bigbangdata.cccb.org/ 
Habitació1418 - http://habitacio1418.org/ 
Pantalla CCCB - http://pantallacccb.cccb.org/en-curs/ 
Premi Internacional a la Innovació Cultural - http://www.innovati-
oncccb.org/home 

Activitats en streaming
El CCCB ha retransmès 30 activitats en streaming que han estat 
seguides per un total de 6.055 espectadors.

Audiències de televisió
Programa Soy Cámara

2013
837.000 espectadors
El CCCB i RTVE han coproduït 8 programes de televisió Soy 
Cámara. El programa del CCCB que han estat emesos per La 2 de 
TVE.

2014
932.000 espectadors
El CCCB i RTVE han coproduït 10 programes de televisió Soy 
Cámara. El programa del CCCB que han estat emesos per La 2 de 
TVE dues vegades cadascun (dissabte a la nit + dilluns al matí). 
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Pressupost

Ingressos 
 
 Previsió inicial               Ingressos executats a 31-12-2014
Ingressos directes de les activitats                     1.109.610,00 986.568,80
Aportacions d’entitats públiques                         7.931.458,00 7.476.858,00
Ingressos patrimonials                                   130.000,00 108.229,97
Transferències de capital pel finançament d’inversions   111.475,00 111.475,00
TOTAL 9.282.543,00 8.683.131,77

Despeses
 
 Previsió inicial               Despeses executades a 31-12-2014
Personal 4.055.000,00 3.924.049,77
Activitat i estructura 5.068.768,00 4.809.313,19
Despeses financeres                                   2.000,00 1.165,48
Transferències corrents                               45.300,00 38.389,60
Inversions reals                                      111.475,00 230.025,11
TOTAL 9.282.543,00 9.002.943,15 

Resultat abans d'ajustaments   (-) 319.711,38
Desviacions en finançament i crèdits finançats amb romanents  100.619,28
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT                                    (-) 219.092,10

Ingressos Despeses

Aportacions 
d’entitats 
públiques

86%

Ingressos  
directes de les 
activitats 12%

Transferències  
de capital 1%

Ingressos  
patrimonials 1%

Activitats  
i estructura

53%

Personal 44%

Inversions  
reals 3%

Transferències  
corrents 0%
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Personal del CCCB 

Director general 
Marçal Sintes i Olivella
Vicenç Villatoro i Lamolla

Subdirectora-gerent
Elisenda Poch i Granero

Cap del Servei 
d'exposicions 
Rosa Ferré Vázquez

Cap del Centre de 
documentació i debat 
Judit Carrera Escudé 

Cap de projectes - 
CCCBLab
Juan Insua Sigeroff 

Cap dels Serveis tècnics  
i generals
Manel Navas Escribano 

Cap del Servei de difusió  
i recursos externs
Imma Mora Boguñá

Cap del Servei 
d'audiovisuals i multimèdia 
Àngela Martínez García 

Cap de la Secció  
de sistemes
Gerard Bel Torres

Cap de la Secció financera
Sara González Puértolas

Cap de la Secció  
de contractació  
i recursos humans 
Cori Llaveria Díaz 

Cap de la Secció 
econòmica-pressupostària 
Anna Sama Vaz 

Direcció
Montse Mitats Flotats 

Servei d’exposicions
Carlota Broggi Rull
Anna Escoda Alegret
Mònica Giménez Moreno 
Montserrat Novellón 
Giménez 

Unitat de coordinació 
d’exposicions
Mònica Ibáñez Dalmau
Teresa Anglés Pérez 
Liliana Antoniucci 
Eva Gimeno Cases 
Miquel Nogués Colomé 

Unitat de registre  
i conservació 
Neus Moyano Miranda
Susana García San Vicente 
Àlex Papalini Lamprecht 
Josep Querol Pugnaire 

Unitat de producció 
Mario Corea Dellepiane
Francisco García Rodríguez 
José Luis Molinos López
Òscar Monfort Pastor 
Gabriel Porras Zambrano
Rosó Tarragona Ramírez 

Centre de documentació 
i debat
Sònia Aran Ramspott 
Neus Carreras Font 
Marta Giralt Romeu 
Elisabet Goula Sardà 
Anna Ibàñez Tudoras 
Masha Zrncic 

CCCBLab
Eva Alonso Ortega 
Maria Farràs Drago 

Servei educatiu
Bàrbara Roig Isern

Servei d’activitats culturals
Manel López Jiménez 

Olga Pratdesaba Druguet
Belén Simón Bazán

Servei d’audiovisuals  
i multimèdia
Eduard Coll Deopazo 
Toni Curcó Botargues 
Marc Desmonts 
Glòria Fernández Vilches
Jordi Gómez Farran
Juan Carlos Rodríguez 
González
José Antonio Soria Soria 
Ígor Viza Serra 

Servei de difusió i recursos 
externs
Eulàlia Muñoz Castanyer-
Gausset 

Unitat de gestió  
de recursos externs 
Amàlia Llabrés Bernat 
Teresa Pérez Testor 

Unitat de publicacions
Marina Palà i Selva
Rosa Puig Carreras 

Unitat de públics
Maria Ribas Bruguera

Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez
Gabriela Salvadó Bon

Unitat de comunicació 
Susana Fernández Alonso 
Teresa Roig Sitjar 
Núria Salinas Calle 

Unitat de premsa
Mònica Muñoz Castanyer-
Gausset
Lucía Calvo Bermejo 
Irene Ruiz Auret 

Serveis tècnics i generals
Francesc López Artero 
Emili Maicas Guillén
José Antonio Pérez Barrera 
Maribel Zamora Gómez 

Secció de sistemes
Guillem Bellmunt Duran
Lluís Sangermán Vidal

Secció de contractació  
i recursos humans
Mònica Andrés Beltran 
Núria Ferrer López 
Lara Martín Tarrasón 
Eva Sancho Izquierdo

Secció econòmica-
pressupostària
M. Dolors Aran Perramon 
Xavier Boix Lara 
Remei Jara Cuenca 
Jordi Jornet Espax
Montse Martínez Izquierdo
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Selecció de premsa — 20 anys

El Periódico
Cultura

15/01/201420 anys CCCB
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Selecció de premsa — Exposicions

El País
Cataluña

26/03/2014Metamorfosis
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Fotogramas
Cine

01/04/2014

Selecció de premsa — Exposicions

Metamorfosis
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Selecció de premsa — Exposicions

El Periódico
Cultura

08/05/2014Metamorfosis
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Selecció de premsa — Exposicions

Ara
Cultura

09/04/2014Mancomunitat
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Rolling Stone
Revista

01/05/2014

Selecció de premsa — Exposicions

Big Bang Data
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Selecció de premsa — Exposicions

El Periódico
Cultura

08/05/2014Big Bang Data
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El Cultural
Arte

16/05/2014

Selecció de premsa — Exposicions

Big Bang Data
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El Periódico 17/09/2014

Selecció de premsa — Exposicions

Sota Setge
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Selecció de premsa — Exposicions

El País
Catalunya

14/11/2014Arissa
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La Vanguardia
Què fem?

21/11/2014

Selecció de premsa — Exposicions

Shadowland
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Selecció de premsa — Exposicions

El Punt Avui
Cultura

28/11/2014World Press Photo
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La Vanguardia

Vivir

03/03/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Soy cámara
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

La Vanguardia
Cultura

25/04/2014D'A
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El Punt Avui

Cultura

05/05/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

DocsBarcelona
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

La Vanguardia
Cultura

11/06/2014Xcèntric
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El Mundo
Tendències

10/07/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Fora de programa
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

La Razón
Cataluña

03/08/2014Gandules
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El País
Cataluña

14/11/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

L'Alternativa
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

El Pais
Cataluña

27/11/2014Miniput
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El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

El dia més curt
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

El Punt Avui
Al dia

06/01/2014Poetry Slam
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Lapsus El Mundo
Tendències

13/02/2014



145

El Mundo
Tendències

20/03/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Kosmopolis
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El Periódico
Cultura

204/06/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Kosmopolis
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

El Pais
Cultura

27/11/2014Ovni
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Mondo sonoro
Música

01/03/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Brunch Elektronik 
Barcelona
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Rockdelux
Musica

01/03/2014Emergència!
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El Periódico
Cultura

06/05/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Primera Persona
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

La Vanguardia
Contraportada

17/05/2014Primera persona
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BCNmp7
Que hacer

26/09/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

BCNmp7
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

El Periódico
Cataluña

10/07/2014Grec Experimental
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

La Vanguardia
Cultura

27/07/2014Grec Experimental
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Ara
Cultura

20/12/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Festival Pròxims
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La Vanguardia
Què fem?

12/09/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Hipnòtik Festival
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Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

El Periódico
Sociedad

27/11/2014The Influencers
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El País
Cataluña

19/12/2014

Selecció de premsa — Festivals i formats oberts

Drap Art
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Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

La Vanguardia
Contraportada

19/02/2014Catherine Malabou
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El Punt Avui
Cultura

26/02/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Bruce Bégout
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El Punt Avui
Cultura

26/02/2014Bruce Bégout

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió
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Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

La Vanguardia
La Contra

28/03/2014Erri de Luca
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Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2014Premi Europeu de l'Espai 
Públic Urbà
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Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Ara
Cultura

16/05/2014Breus CCCB
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Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Ara diumenge
Suplement

18/05/2014Alan Touraine
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Ara diumenge
Suplement

18/05/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Alan Touraine
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Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

El Mundo
Cultura

21/05/2014Owen Jones
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La Vanguardia
Cultura

29/06/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Hélène Cixous



169

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

El Mundo
Catalunya

05/07/2014Colm Tóibín
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La Vanguardia
Magazine

20/12/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Dacia Maraini



171

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

El Pais
Cataluña

27/11/2014Dacia Maraini
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El Periódico
Gran Barcelona

20/12/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Dacia Maraini
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Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

El Pais
Domingo

10/08/2014Victòria Camps
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El Pais
Domingo

10/08/2014Victòria Camps

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió



175

Ara
Entrevista

31/10/2014

Selecció de premsa — Espais de debat i reflexió

Francisco José Ayala
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El Mundo
Tendències

20/02/2014

Selecció de premsa — CCCB Lab

Periodisme de dades
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Ara criatures
Suplemento

6/09/2014

Selecció de premsa — CCCB Lab

Univers Internet
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El Mundo
Innovadores

11/11/2014

Selecció de premsa — CCCB Lab

Privacitat de dades
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El Periódico
Gran Barcelona

15/02/2014

Selecció de premsa — CCCB Educació

Habitació 1418
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El Correo Gallego
Tendencias

29/04/2014

Selecció de premsa — CCCB Educació

Programa Alzheimer



181

La Vanguardia
Què fem?

02/05/2014

Selecció de premsa — CCCB Educació

Entre imatges



182

El País
Cataluña

17/12/2014

Selecció de premsa 

Vicenç Villatoro



183

El Periódico
Cultura

17/12/2014

Selecció de premsa 

Vicenç Villatoro
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