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Una veu en els grans  
debats del present
— Vicenç Villatoro

Si la missió del CCCB és sempre la reflexió sobre el present, compartida 
amb el conjunt de la societat i duta a terme amb rigor i amb la participació 
de veus i mirades diverses i fins i tot contraposades, un any com el 2015 
presenta incentius especials per al Centre. Aquest 2015 ha estat un any de 
canvis i transformacions, de convulsions en alguns casos, de debats molt 
profunds i de fons, que tot i així tenien una altíssima incidència en la super-
fície dels fets de cada dia. I tot això tant en l’àmbit de la ciutat com en el del 
país i el del món. Un any, dins d’un grup d’anys, en què la societat ha viscut 
sensacions d’acceleració en molts àmbits, fins a arribar gairebé al vertigen. 
I en què la necessitat de fer una reflexió i una cartografia sobre el present 
s’ha presentat com a més urgent, però també com a més complexa. 

Davant d’això, si haguéssim de trobar un fil conceptual que vertebrés –sense 
encotillar-la– la programació i l’activitat del CCCB en aquest 2015, podríem 
dir que ha estat la voluntat de no defugir cap d’aquests debats ni d’aquests 
vertígens, triar els que ens semblen uns eixos útils per explicar-los i oferir 
una mirada pròpia del Centre sobre cadascun d’ells, que no és ni el segui-
ment quotidià dels mitjans de comunicació ni l’estudi acadèmic intemporal, 
sinó una visió que vol ser d’onada mitjana i llarga, sense confondre el pre-
sent amb l’actualitat, i del més alt nivell possible. I tot això per tractar des 
de les qüestions d’aparença més quotidiana –els problemes de l’habitatge–, 
però que tenen al darrere reflexions de fons sobre què és la ciutat, fins a les 
reflexions d’aparença més especulativa –el futur de l’espècie humana en un 
temps de canvi tecnològic–, que resulta que atreuen l’atenció extraordinària 
d’amplíssims sectors socials, entre els quals els més joves. En un moment 
de debat sobre el concepte de sobirania i sobre els canvis en els models de 
representació política –vinculats a la vida pública catalana d’aquest temps–, 
sobre el paper de la cultura i de les institucions culturals, sobre les narratives 
que ens expliquen i ens orienten, sobre les necessàries formes de represen-
tació a l’espai públic, la programació del CCCB, vista com a conjunt, ha vol-
gut sobrevolar tots aquests espais i oferir-ne una visió pròpia, des del rigor 
i la pluralitat. Hem volgut parlar de tot això, a la nostra manera. A la manera 
que han anat construint la ja prou llarga tradició del CCCB i els seus vincles 
amb els públics, les comunitats, les institucions i el conjunt de la societat.
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Hipnotik Festival

Taller Arissa: L'ombra i el fotògraf

Pis(o) Pilot(o). Medellín-Barcelona+Humans. El futur de la nostra espècie

Kosmopolis
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+ Humans. El futur de la nostra espècie

mp7 Taller Shadowland

Drap-ArtLes variacions Sebald

Lluita Lliure: retrats de família
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Cinc eixos temàtics
El conjunt de la programació del CCCB en aquest 2015 s’ha organitzat entorn de cinc eixos temàtics,  
que tenen la vocació d’articular l’activitat del Centre durant els pròxims anys. La funció d’aquests eixos és 
estructurar la programació, més que no pas delimitar-la: metafòricament, serien més un esquelet que no 
pas una cotilla o una cuirassa. El seu objectiu és també construir una programació –i anar treballant interna-
ment en conseqüència– més per conceptes que no pas per formats. Un mateix format –exposicions, debats, 
conferències, projeccions– es pot fer servir en eixos temàtics transversals ben diversos. I de la mateixa 
manera, cada eix temàtic s’ha d’alimentar de la feina confluent de diversos formats. No es tracta doncs de 
bastir activitats complementàries, sinó d’oferir conjunts de programació entorn d’un mateix concepte, que 
enriqueixin el dibuix i s’alimentin mútuament. És impossible referenciar totes les activitats, pròpies, acollides 
o fetes en col·laboració, que s’han dut a terme al llarg de l’any al CCCB, però sí que és possible subratllar-ne 
algunes i destacar el seu vincle amb l’eix temàtic en el qual han estat concebudes.

—Literatura amplificada

És un dels eixos de més continuïtat en la història del CCCB. Respon a la idea essencial que el fet literari vertebra una 
part molt important de la mirada contemporània al món i que va més enllà dels que han estat els gèneres literaris 
convencionals. La paraula, la matèria primera de la literatura, s’expressa per canals ben diversos, amara el món de la 
música, el de l’audiovisual, el de la ciència... Per això parlem de literatura amplificada. L’any 2015, aquest eix temàtic ha 
generat, entre moltes altres coses, una nova edició del Festival Kosmopolis, una exposició dedicada a la influència de 
l’escriptor W. G. Sebald, una nova edició també del festival Primera persona i una programació contínua de Kosmopolis, 
més enllà del festival estricte, al llarg de tot l’any. 

Totes aquestes actuacions tenen de fet aquest mateix fil conductor: com a partir de la literatura, entesa en un sentit ben 
ampli, es pot explicar el present i com la literatura tenyeix altres mirades al món. L’exposició «Les variacions Sebald», per 
exemple, ens ensenyava, a través d’una mirada a l’obra d’aquest autor alemany, però també a través de les aproxima-
cions que hi feien diversos artistes contemporanis, com una narrativa nascuda en l’àmbit de la tradició literària estricta 
ha tingut influència en la manera de narrar del periodisme, les arts plàstiques i fins i tot la música. I com a través de tot 
aquest conglomerat obtenim una visió nova i colpidora dels grans temes del segle xx: la migració, la memòria, la violèn-
cia, el paper de l’art en la vida. 

Si Kosmopolis és el segell que emmarca la relació entre el CCCB i el món de la literatura, aquest 2015 hem avançat en 
la idea que aquest segell té dues aplicacions complementàries. Una, un festival concentrat en el temps, quatre dies de 
març, enormement intens i de gran densitat. L’altra, una programació continuada, que esdevé a més una de les antenes 
a través de les quals la ciutat i el país es relacionen amb els grans corrents i els grans noms de la literatura contem-
porània arreu del món. La suma de les dues aplicacions constitueix un format nou que vol ser el gran festival literari de 
Barcelona –i que ha contribuït a la seva designació com a Ciutat Literària per la Unesco– i un festival de referència al sud 
d’Europa. També el festival Primera persona concentra en dos dies de maig la presència de creadors vertebrats per la 
idea que dóna títol al festival: l’experiència personal directa, la mirada individual sobre el món, la narració –a través de 
qualsevol canal– en primera persona del singular (i a vegades del plural). Per aquestes activitats en l’àmbit de la literatura 
amplificada –a les quals hem de sumar altres accions, com la celebració de Món llibre o el Poetry Slam Barcelona– hi 
han passat noms tan suggestius del món de les lletres com Salman Rushdie, Cory Doctorow, Liudmila Petruixévskaia, 
David Grossman, John Lee Anderson, Hoda Barakat, Martín Caparrós, Vinicio Capossela, Javier Cercas, Eduardo  
Mendoza, Juan Marsé, Jordi Puntí, Robert Coover, Rachel Kushner, Alberto Manguel, Cristina Rivera Garza, Taiye Selasi  
i William T. Vollmann, entre d’altres. 

—La ciutat món

El CCCB va néixer com un lloc d’interpretació del món contemporani a través del fet de la ciutat. Un lloc per entendre  
el món des de la ciutat i a través de la ciutat. Parlem doncs de l’eix temàtic més explícitament polític dins de la progra-
mació del Centre. Com s’organitza i es governa la ciutat, i per tant el món. Com les societats parlen d’elles mateixes. 
Com plantegen el seu futur i com volen participar en el seu disseny. Sota aquest eix temàtic s’apleguen conferències 
i debats amb la participació de pensadors prestigiosos, que van construint la programació de tot l’any, però que es 
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concentren d’una manera especial en cicles com el Debat de Barcelona i «La ciutat del futur». I s’hi apleguen també 
iniciatives vertebrades per una gran exposició, com ha estat aquest any «Pis(o) pilot(o)», entorn de l’habitatge.

El Debat de Barcelona de l’any 2015 ha portat per títol «Prendre la paraula» i ha respost amb ambició a un dels objectius 
nuclears del CCCB: participar en els grans debats del present d’una manera pròpia. I aquesta manera pròpia ha estat 
reflexionar sobre algunes de les paraules que fem servir de manera més constant en aquests grans debats: llibertat, 
sobirania, justícia, igualtat, ciutadania, progrés, modernitat, capitalisme, benestar, individu, riquesa... Han participat en 
aquestes conferències i debats personalitats com Axel Honneth, Saskia Sassen, Luc Boltanski, Montserrat Guibernau, 
Peter Wagner i Seyla Benhabib, entre d’altres. Al llarg de l’any, en els debats i les conferències organitzats pel CCCB, la 
major part dels quals dins d’aquest eix temàtic de la «Ciutat món», hi han participat ponents com Judith Butler, Naomi 
Klein, Charles Taylor, Josep Ramoneda, Jordi Savall i Xavier Antich, entre molts d’altres. 

Dins d’aquest eix, l’exposició «Pis(o) pilot(o)», coproduïda amb la ciutat de Medellín i presentada de manera pràcticament 
simultània a les dues ciutats, abordava la qüestió de l’habitatge recollint iniciatives generades als dos espais urbans. 
La idea central és rotunda, i està molt vinculada a l’actualitat: hem viscut un urbanisme que ha tractat amb profunditat i 
èxits notables l’espai públic; però una ciutat és per damunt de tot, originalment, un conjunt de cases. No es pot pen-
sar la ciutat sense pensar l’habitatge, l’espai que no es considera públic. I menys quan avui és potser el seu problema 
principal, de maneres diferents però confluents, en ciutats com Barcelona i Medellín. També, naturalment, cal continuar 
pensant l’espai públic. Ho ha fet també aquest any 2015 el debat «La ciutat del futur», final del projecte Europe City, fet 
en col·laboració amb el Social Research Council de Nova York, i els debats paral·lels a l’exposició sobre habitatge.

També dintre d’aquest eix de reflexió sobre les ciutats i les societats contemporànies, el CCCB ha acollit aquest 2015 
l’exposició «Lluita lliure. Retrats de família», un conjunt de fotografies de Lourdes Grobet entorn del món de la lluita lliure 
mexicana que retraten alguns dels lluitadors més coneguts en el seu context familiar. L’exposició serveix per veure com una 
expressió de cultura popular –com és l’espectacle de la lluita lliure– pot servir per entendre la societat mexicana contem-
porània i com la fotografia ens pot obrir una mirada nova sobre aquesta realitat, i esdevenir així una mostra també sobre el 
paper vertebrador de la cultura popular i sobre la força descriptiva del llenguatge fotogràfic.

—Tercera cultura

Si la reivindicació de ponts que relacionen cultura humanística i cultura científica, art i tecnologia, ciències socials i cièn-
cies de la naturalesa és un dels eixos de la programació del CCCB de tots aquests anys, una de les seves expressions 
més concretes i ambicioses és la línia Beta d’exposicions i les activitats que s’hi relacionen. Aquesta línia, iniciada l’any 
anterior amb el projecte «Big Bang Data» amb un èxit molt notable tant en impacte social com en nombre de visitants, 
ha continuat l’any 2015 amb l’exposició «+ Humans. El futur de la nostra espècie», realitzada en col·laboració amb la 
Science Gallery de Dublín. També en aquest cas la resposta a la proposta del CCCB ha estat extraordinària. L’exposi-
ció, que ha cavalcat entre l’any 2015 i el 2016, ha tingut més de cent mil visitants, i ha esdevingut la segona amb més 
alta participació en tota la història del Centre. I el seu impacte social, si hem de jutjar per les aparicions als mitjans de 
comunicació i els debats generats, ha estat també molt alta. «+ Humans» explora, a través de l’aproximació d’artistes 
diversos, l’impacte de la tecnologia i la ciència en el futur de l’espècie, en la seva evolució. Els límits i les formes de la 
vida humana en el futur, del cos humà i de les seves aptituds quedaran sens dubte modificats per l’aplicació de nous 
coneixements científics. L’exposició ha deixat moltes preguntes damunt la taula, que han estat recollides pels visitants i 
pels participants en les diverses activitats que ha acollit o proposat el mateix projecte. Aquest és un dels grans debats 
de fons dels nostres dies: la possible posthumanitat. Com també és un dels grans debats l’efecte del canvi climàtic, de 
l’escalfament global, les seves causes i les actituds davant d’aquest procés: també aquest aspecte ha estat present en 
l’exposició i, sobretot, ha estat el focus d’una nova reflexió des del CCCB, iniciada aquest 2015 i que anirà tenint conti-
nuïtat i agafant pes en cursos successius.

—La galàxia audiovisual 

Aquest eix vertebra diversos cicles, festivals i actuacions concretes del CCCB en l’àmbit audiovisual, que comporten tant 
producció pròpia de continguts com difusió de produccions alienes, realitzades molt sovint des de la perifèria geogràfica 
o estètica d’aquest àmbit. És l’esperit, per exemple, de la marca de cinema al CCCB Xcèntric, que ha volgut aquest 
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2015 definir l’anomenat cinema brut o outsider, en paral·lel a l’exposició sobre W.G. Sebald i la seva influència en un 
canvi de visió també en l’audiovisual. Pantalla CCCB ha permès presentar obres audiovisuals sortides també de la mira-
da d’un artista, fora dels circuits comercials. I l’organització o la col·laboració amb festivals temàticament o estèticament 
diversos, com el Festival Internacional de Cinema d’Autor (D’A), el Festival Internacional de Curtmetratges i Animació 
(Mecal), el DocsBarcelona, L’Alternativa i el Miniput, destinat a la producció televisiva de qualitat, han ajudat a fer visibles 
gèneres, mirades i actituds que se situen sovint en la perifèria del sistema audiovisual, però que són els que aporten a 
aquest sistema renovació i amplificació de l’espai.

—  L’aposta per la innovació cultural

El 2015 s’ha atorgat per primera vegada el Premi Internacional a la Innovació Cultural, convocat des del CCCB amb la 
col·laboració de tota una xarxa d’institucions culturals europees. Es tractava de premiar iniciatives o reflexions innovado-
res, entorn d’un tema genèric proposat pel certamen i que anirà canviant en cada edició (biennal). El tema triat en aques-
ta primera convocatòria era Públic/s, per tal d’afavorir projectes concrets o mirades de fons sobre les noves formes de 
participació cultural, és a dir, de les noves definicions dels públics de la cultura i de la seva relació amb les institucions 
culturals. Es van premiar ex aequo dues propostes que encarnaven el doble tipus de projectes valorats en el premi: una 
proposta concreta d’acció cultural entorn dels públics, «CulTime», de Christine Burger, Eleonora Cantini i Paloma Mateos 
González, i una reflexió general sobre el paper de les institucions culturals, «Esdevenir públic», d’Oriol Fontdevila. La 
cerimònia mateixa de lliurament del premi va ser una aposta per la innovació i la reflexió sobre els públics i la seva nova 
definició, amb tallers i debats amb els membres del jurat, a més de la presentació de les diverses candidatures finalistes.

Bona part de l’activitat del CCCB en àmbits com les arts escèniques o la música pertanyen de fet a aquest eix de la 
innovació cultural, en la mesura que es destinen precisament a ampliar els perímetres de la creació i a buscar noves 
maneres de participació i de trobada amb els públics. És el cas de l’Habitació 1418, compartida amb el Macba i desti-
nada específicament als joves, en la qual són els mateixos usuaris els qui en van modelant el perfil. És el cas també de la 
participació del CCCB al Festival Grec, a través del Grec Experimental, en el marc del qual aquest any es van presentar 
dues propostes, «2015 com a possibilitat» i «Los esqueiters». I també és el cas de festivals com Emergència!, BCNmp7, 
The Influencers i Lapsus.

Centralitat i exploració
Per dur a terme aquests programes, el CCCB ha fet servir formats diversos i també mètodes variats d’aliança 
amb els sectors socials, des de l’acollida als seus espais de propostes alienes, que vénen del teixit social, 
fins a la producció plena pel Centre. El CCCB genera els seus propis continguts a partir dels eixos temàtics 
definits com a prioritaris. Aquests continguts constitueixen el corrent central del discurs del Centre i es poden 
difondre a través de finestres diverses, tant virtuals com presencials. El CCCB també programa i difon activi-
tats i continguts produïts en cooperació amb altres agents culturals, en un règim que podríem considerar de 
coprogramació. Són aquelles activitats proposades per agents exteriors al Centre que poden tenir una sintonia 
amb els seus eixos temàtics i d’interpretació, o aquelles activitats pensades des del CCCB que necessiten la 
col·laboració d’agents externs. Finalment, els espais físics o virtuals del CCCB poden ser utilitzats per inicia-
tives culturals produïdes per altres agents, que el Centre acull sempre que no entrin en contradicció amb els 
seus principis bàsics. Aquesta activitat no forma part de la programació del CCCB, en un sentit estricte, però 
ajuda a configurar la seva centralitat i participa d’alguna manera en la seva imatge pública.

Conceptualment, el CCCB ha intentat fer compatibles en la seva activitat dues vocacions d’aparença con-
tradictòria: ser l’espai de la centralitat, el lloc on passen coses destacades i rellevants de la ciutat en l’àmbit 
de la cultura, i ser l’espai de l’exploració, el lloc on es detecten i es presenten per primera vegada les que es 
considera que seran tendències de futur. En alguns àmbits concrets –tercera cultura, literatura, pensament, 
debat d’idees–, el CCCB opta per conservar el seu paper central, de manera que ha d’atreure i projectar els 
esdeveniments del més alt nivell, amb els protagonistes més consolidats i prestigiosos. En alguns àmbits i 
en alguns llenguatges artístics, la funció del CCCB és, per contra, explorar els límits i presentar les novetats. 
Això passa sobretot en aquells àmbits en els quals la vida cultural de la ciutat té una varietat i una riquesa 
suficients i en els quals altres institucions ocupen i han d’ocupar l’espai central. 
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Impressions per a un balanç
En acabar l’exercici, a més de poder resumir les intencions i de fer una panoràmica de les activitats rea-
litzades, ha de ser possible també mesurar d’alguna manera els resultats de la proposta. Si l’objectiu del 
CCCB és pensar el present, però també implicar el conjunt de la societat en aquesta reflexió, el balanç més 
mesurable tindrà a veure amb fins a quin punt els continguts i les propostes del Centre han estat triats i 
rebuts pels públics als quals s’adreça. Una dada rellevant, però no pas l’única ni necessàriament la més 
significativa, és el nombre de persones que han participat de manera presencial en les activitats realitzades 
físicament al Centre: l’any 2015 han estat 383.866, a la banda alta de la història recent del CCCB, però per 
sota de l’any anterior, que es van superar els 400.000 visitants. El balanç és, doncs, en aquest sentit, ambiva-
lent: el nombre de visitants és relativament alt en la història del Centre, el descens respecte a l’any anterior 
es pot explicar per factors concrets de programació, no hi ha un interès menor per les grans activitats del 
CCCB, però tampoc s’aconsegueix ampliar significativament el cercle de les persones que hi participen. En 
algunes activitats és possible detectar un creixement important dels públics joves, per sota dels trenta anys, 
i continua sent un equipament cultural en el qual s’implica un públic sobretot local (barceloní o metropoli-
tà la majoria, amb una presència relativament alta de la resta de Catalunya i amb un pes poc rellevant, en 
comparació amb altres equipaments, del turisme estranger), força fidelitzat (la major part ens diu que torna 
al CCCB, que ja hi ha estat abans), més aviat jove i amb un bon nivell de formació. Per a aquests públics, 
el CCCB és una referència bàsica. Però hi ha altres públics als quals caldrà arribar. I caldrà aprofundir en la 
idea d’una programació per a tothom, sense renunciar ni a la complexitat ni al matís ni al nivell de qualitat.

Però un centre cultural contemporani no pot quantificar els seus públics només a través del recompte dels 
visitants presencials. S’accedeix als continguts generats pel Centre i s’hi participa d’una manera creixent 
a través de canals digitals, no presencials. Aquí, més que de xifres absolutes –que es recullen en aquesta 
memòria–, cal parlar de tendències. I la tendència ha estat d'un creixement, en la major part dels casos 
per damunt del 15 per cent, en el seguiment de les webs i els blogs del CCCB o de seguidors a les xarxes 
socials. És una tendència que caldrà mantenir i accelerar en anys successius amb la posada en marxa d’una 
estratègia digital completa. Un altre canal pel qual es distribueixen continguts del CCCB és la programació 
a TVE del programa Soy cámara, que ha tingut una audiència acumulada al llarg de l’any de prop de cinc-
cents mil espectadors.

Les itineràncies de les exposicions produïdes pel Centre aporten també públic per als seus continguts, a 
banda de la consolidació d’una xarxa de relacions internacional, que és bàsica per als seus objectius. Les 
expectatives d’itinerar exposicions són també creixents i demanaran en anys successius una atenció i un 
esforç especials. També les itineràncies per centres d’art i centres culturals de Catalunya de continguts vin-
culats amb les exposicions. L’any 2015 han estat en itinerància set exposicions produïdes al CCCB, en  
un total de 18 centres culturals. Per la seva aportació de públic, destaquen l’exposició sobre Bolaño a Ma-
drid (40.000 visitants), «Pis(o) Pilot(o)» a Medellín (30.000 visitants) i «Big Bang Data» a Madrid i Buenos Aires 
(64.000 visitants).

Per dur a terme el total de la seva activitat, el CCCB ha administrat un pressupost que se situa al voltant  
dels nou milions d’euros, aportats en la seva majoria (88 per cent) per les administracions consorciades, 
Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. El criteri ha estat primar especialment l’activitat, 
contenir al màxim les despeses estructurals i de personal i fer les mínimes inversions necessàries per  
al manteniment de l’edifici singular que és la seu del centre i per tenir al màxim al dia els equipaments 
tècnics imprescindibles. 

Si la funció del CCCB és generar i compartir mirades sobre el present que plantegin noves preguntes i 
avancin respostes plurals i transformadores, el 2015 es pot definir com un any de consolidació, que permet 
afrontar el futur del Centre amb una mirada optimista i unes bones expectatives.



Emergència Premi Internacional a la Innovació Cultural

La ciutat possible. Teresa CaldeiraThe Influencers

Món llibre Les variacions Sebald



Culturnautes

Pantalla CCCB. Un mes, un artista

Kosmopolis, programació contínua. Cory DoctorowPrimera persona

Soy cámara
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Activitats

Exposicions
Arissa. L’ombra i el fotògraf,  
1922-1936 + Shadowland  
de Kazuhiro Goshima 
14 de novembre 2014 -12 d'abril 2015
Exposició i instal·lació audiovisual en 3D

Les variacions Sebald
11 de març - 26 de juliol 

Pis(o) Pilot(o).  
Medellín-Barcelona 
4 de juny - 25 d'octubre 

Lluita lliure: retrats de família. 
Fotografies de Lourdes Grobet
23 de setembre - 1 de novembre 

+ Humans. 
El futur de la nostra espècie
7 d'octubre 2015 - 10 d'abril 2016 

World Press Photo 15.  
Mostra Internacional  
de periodisme professional  
12 de novembre - 13 de desembre

Activitats
Pantalla CCCB. Un mes, un artista
Activitat mensual
Audiovisual

Poetry Slam
Activitat mensual

Poesia

Tallers de fotografia en família, 
en l'àmbit de l'exposició «Arissa. 
L'ombra i el fotògraf, 1922-1936»
30 de novembre 2014 - 12 d'abril 2015
Taller

Xcèntric 
El cinema del CCCB
Gener - juny
Cinema

Habitació 1418. Espai d'activitat per 
a joves creatius de 14 a 18 anys
10 de gener - 19 de desembre 
Juvenil

Flic. Festival de literatures i arts  
infantil i juvenil 
1 de febrer
Infantil

L'ombra quieta. Taller de fotografia  
a càrrec de Manel Esclusa, en 
l'àmbit de l'exposició «Arissa. 
L'ombra i el fotògraf, 1922-1936»
18 de febrer - 11 de març
Taller

Animac al CCCB. Mostra 
internacional de cinema d'animació 
de Catalunya
6 de febrer
Cinema

Emergència! Festival de música 
independent
14 de febrer
Música

II Olimpíada de filosofia de 
Catalunya. Què ens fa ser qui som?
21 de febrer
Filosofia

Procomú, espai públic  
en xarxa i geopolítica d’Internet.  
Presentació del llibre La riqueza  
de las redes de Yochai Benkler
25 de febrer
Presentació

Arxius de l'Observatori. Presentació 
de la Intranet dels arxius OVNI. 
Observatori de Vídeo No Identificat
7 de març
Cinema

BCNmp7
12 de març, 4 de juny, 15 d'octubre  
i 12 de novembre
Música

Kosmopolis. La festa de la literatura 
amplificada
18 - 22 de març

Literatura

MECAL. Festival internacional 
de curtmetratges i animació de 
Barcelona
9-12 d'abril
Cinema

Lapsus festival
11 d'abril
Música

Món llibre. Festival de literatura  
per a nens i nenes
18 i 19 d'abril
Infantil

D'A. Festival internacional de cinema 
d'autor de Barcelona
24 d'abril - 3 de maig
Cinema

Primera persona
8 i 9 de maig
Arts escèniques

Nit dels Museus
16 de maig

DOCsBarcelona. Festival 
internacional de cinema documental
25 - 31 de maig
Cinema

Barribrossa
22 i 23 de maig
Teatre

Cerimònia de lliurament  
del Premi Internacional a la Innovació 
Cultural
10 de juny
Premis

Culturnautes. El casal d’estiu del 
CCCB
29 de juny - 31 de juliol
Infantil

Grec Experimental CCCB
7 - 27 de juliol
Teatre

Gandules
4 - 21 d'agost
Cinema

BAM. Barcelona Acció Musical
18 - 23 de setembre

Música

Projecció del documental Piso 
Piloto. Medellín-Barcelona
24 de setembre
Cinema

Hipnotik Festival
3 d'octubre
Música
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Compartir el cinema.  
10è aniversari de Cinema en curs
6 d'octubre
Debat

Zeppelin. Festival de música 
electroacústica i art sonor
16 i 17 d'octubre
Música

Cinephone. IV Festival Internacional  
de Curtmetratges Smartphone
17 d'octubre
Debats

The Influencers. Art no convencional, 
guerrilla de la comunicació, 
entreteniment radical
22 - 24 d'octubre
Debats

Jornada mexicana MXaBCN, en 
l'àmbit de l'exposició «Lluita lliure: 
retrats de família». 
25 d'octubre
Música, teatre, circ i més

El dia Minimúsica. Jornada de 
concerts i activitats per als petits  
de la casa
31 d'octubre - 1 de novembre 
Música

Manifestos Fílmics Feministes. 
Mostra Internacional de Films de 
Dones al CCCB
6 i 8 de novembre
Cinema

Concert «Encontres» de l'OCC
15 de novembre
Música

L'Alternativa. 22è Festival de Cinema 
Independent de Barcelona
16 - 22 de novembre
Cinema

Setmana de la robòtica en l'àmbit  
de l'exposició «+Humans. El futur  
de la nostra espècie»
24 - 29 de novembre
Robòtica

Miniput. 21a Mostra de televisió de 
qualitat
28 de novembre
Televisió

Presentació Primavera Pro. 
Barcelona i les polítiques culturals 
per a la música en viu
30 de novembre
Debat

Del trazo al pixel. Cicle de cinema 
d’animació d’itinerància internacional
3 - 13 de desembre
Cinema

París report. En directe  
des de la cimera del clima
10 de desembre
Debats

Drap-Art
17 de desembre 2015 - 3 de gener 2016
Reciclatge

El dia més curt. La festa del 
curtmetratge
19 de desembre
Cinema

Estrena del documental Temps  
de Caritat
23 de desembre
Cinema

Mirador obert
Tot l'any

Canal CCCB
Tot l'any online
Audiovisual

Programa Alzheimer
Tot l'any

Itineraris urbans
Tot l'any

Univers Internet
Tot l'any
Taller

Amics del CCCB
Tot l'any

Debats
Debat de Barcelona.  
Prendre la paraula
26 de gener - 16 de febrer
Debat

Kosmopolis.  
Hackathon de programadors
23 - 24 de gener

Debats ICREA-CCCB.  
Dones i ciència
3 - 10 de febrer
Debat

Ara Ciència+Art.  
Presentació de l'Ara Ciència
19 de febrer
Presentació

L’aprenentatge de l’amor.  
Una pedagogia crítica contra  
la violència de gènere. Conferència 
de Shirley R. Steinberg
20 de febrer
Conferència

Això ho canvia tot.  
Conferència de Naomi Klein
27 de març 

Conferència

Més o menys humans? Debats en 
l'àmbit de l'exposició «+Humans»
31 de març - 7 d'abril

Debat

Conferències Duo, La Pedrera-
CCCB. Les idees i el món
7 d'abril - 19 de maig
Debat

Debat Presentació del llibre  
El llarg procés. Cultura i política  
a la societat contemporània  
(1937-2014) de Jordi Amat
14 d'abril
Presentació

Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa. 
Presentació de llibre de Jaume 
C. Pons Alorda i projecció de la 
pel·lícula Història de la meva mort,  
d'Albert Serra
15 d'abril
Presentació
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Kosmopolis. Hi havia una vegada 
una dona. Diàleg amb Liudmila 
Petruixévskaia
22 d'abril
Conferència

Turisme, ciutat i identitat. 
Conferència de Xavier Antich
27 d'abril
Conferència

Debat L'Univers Sebald
Maig - juny
Debat

La llibertat i el Club dels Agents 
Morals.  
Conferència de Daniel Dennett
11 de maig
Conferència

La ciutat desapareguda.  
Conferència d'Iain Sinclair
14 de maig
Conferència

Kosmopolis. Diàleg amb Cory 
Doctorow
20 de maig
Conferència

Democràcia i diversitat religiosa. 
Conferència de Charles Taylor
27 de maig
Conferència

Filosofia i proximitat.  
Lectura i conversa amb Josep Maria 
Esquirol, Ramón Andrés  
i Anna Punsoda
4 de juny
Debat

La patrulla X: més enllà del còmic. 
Diàleg amb els autors de Hijos  
del átomo
4 de juny
Debat

III Jornada de periodisme de dades
5 de juny
Conferència

Dia Orwell. El futur del periodisme. 
Lliçons de George Orwell. 
Conferència de George Packer 
8 de juny
Conferència

Les noves barcelonines. Migració, 
treball i família a la ciutat
11 de juny
Debat

La condició humana a l’Antropocè. 
Conferència de Dipesh Chakrabarty
15 de juny
Conferència

Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot
25 de juny

Debat

La ciutat possible.  
Debats internacionals en 
col·laboració amb el Social Science 
Research Council de Nova York
2 i 3 de juliol
Debat

El poder de la cultura.  
Conferència de Josep Ramoneda
6 de juliol
Conferència

Un fons sense fons. Elogi de la 
biblioteca. Conferència de Jordi 
Puntí
5 d'octubre
Conferència

Kosmopolis. L'era de l'estranyesa. 
Conversa entre Salman Rushdie  
i Rodrigo Fresán
8 d'octubre
Debat

VI Jornades filosòfiques.  
Per què treballem?
14 d'octubre
Debat

Taula rodona: Els Centres 
d'Internament d'Estrangers (CIE)
15 d'octubre
Debat

Openwalls Conference 2015. 
Trobada internacional sobre art urbà 
a l'espai públic
27 d'octubre
Debat

Cossos que encara importen. 
Conferència de Judith Butler
5 de novembre
Conferència

Una carta de drets per al precariat 
del segle xxi? Conferència de Guy 
Standing
10 de novembre
Conferència

Estats fronterers.  
Taula rodona amb fotoperiodistes
12 de novembre
Debat

La imaginació i la democràcia. 
Conferència de Marilynne Robinson
17 de novembre
Conferència

Barcelona Pensa.  
Festival de Filosofia
16 - 21 de novembre
Debat

Debats ICREA-CCCB. Màquines  
que pensen: possibilitats i dilemes 
de la intel·ligència artificial
24 de novembre - 15 de desembre
Debat

La condició posthumana. 
Conferència i seminari de Rosi 
Braidotti
30 de novembre
Conferència

Elogi de la modernitat.  
Homenatge a Oriol Bohigas
14 de desembre
Conferència

Ciència al Nadal
21 de desembre
Conferència

Programació del CUIMPB
Tot l'any
Cursos

Cursos de l'Institut d'Humanitats
Tot l'any
Cursos

Arxius
Arxiu CCCB
Tot l'any

Arxiu Xcèntric
Tot l'any
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Itineràncies
Big Bang Data
—

Madrid, Espacio Fundación Telefónica
13 de març - 24 de maig 
—

Buenos Aires, Espacio Fundación 
Telefónica 
2 de juliol - 28 de novembre 
—

Londres, Somerset House
3 de desembre 2015 - 20 de març 2016

Pis(o) Pilot(o). Medellín-Barcelona
—

Medellín, Museo de Antioquia 
24 de juny -  8 d’octubre 

Arxiu Bolaño. 1977-2003
—

Madrid, Casa del Lector
10 de febrer - 19 de juliol 

Pasolini Roma
—

San Sebastián, Museo San Telmo
19 de juny - 4 d’octubre

Ciutats Compartides. Premi Europeu 
de l'Espai Públic Urbà 2014
—

Helsinki, Museum of Finnish 
Architecture
4 de febrer - 15 de març 
—

Miami, Miami Center for Architecture 
& Design
18 de juny - 18 d’agost
—

Praga, Galeria Jaroslav Fragner
10 de juliol - 26 de setembre
—

Londres, Royal Academy of Arts 
21 de juliol - 9 d’agost
—

Porto, Atrio del Ayuntamiento  
de Oporto
9 d’octubre - 29 d’octubre 
—

Lisboa, Mercado do Forno do Tijolo
11 de setembre - 1 de novembre

Del trazo al píxel. Más de cien años 
de animación española
—

Annecy, Annecy International 
Animation Film Festival
15 - 20 de juny 

Samuel Aranda.  
Després de la primavera
—

Vilassar de Dalt, Museu Arxiu  
de Vilassar de Dalt
28 de març - 17 de maig
—

El Prat de Llobregat, Cèntric Espai 
Cultural
8 de juny  - 11 de juliol 
—

Cornellà de Llobregat, Museu Palau 
Mercader
13 de setembre - 1 de novembre

Immersos en les dades
Mataró, Can Palauet
16 d'octubre - 5 de desembre
—

Badalona, Centre Cultural El Carme
17 de desembre 2015 - 21 de febrer 2016
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Ponents dels debats i conferències

A
Altaió, Vicenç 
15 d'abril 
Presentació del llibre  
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa»

Amat, Jordi 
14 d'abril 
Presentació del llibre  
«El llarg procés» de Jordi Amat 

Andrés, Ramón
4 de juny
Filosofia i proximitat 

Antich, Xavier
27 d'abril 
Turisme, ciutat i identitat. 
Conferència de Xavier Antich 

Antó Boqué, Josep Maria  
10 de febrer 
En primera persona:  
la veu de les dones investigadores 
Dones i ciència.  
Debats ICREA-CCCB

Asher, Tom 
2 i 3 de juliol
La ciutat possible

B  
Bassas, Xavier
14 d'octubre
Per què treballem? 
VI Jornades filosòfiques

Benet, Verònica 
10 de febrer
En primera persona:  
la veu de les dones investigadores
Dones i ciència.  
Debats ICREA-CCCB

Benhabib, Seyla 
16 de març
Ciutadania. Conferència  
de Seyla Benhabib
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Benvenuty,  Luis 
11 de juny
Les noves barcelonines 

Berga, Miquel 
8 de juny
El futur del periodisme.  
Lliçons de George Orwell. 
Conferència de George Packer 

Bertranpetit, Jaume 
11 de maig 
La llibertat i el Club dels Agents 
Morals. Conferència de Daniel 
Dennett 

Bilbao, Ibon   
25 de juny 
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Birulés, Fina  
9 de febrer 
Individu i comunitat 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Bohigas, Josep  
3 de juliol 
La ciutat possible:  
de l'urbanisme a la democràcia 
La ciutat possible

Boltanski, Luc  
23 de febrer 
Riquesa i crítica.  
Conferència de Luc Boltanski 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Braidotti, Rosi 
30 de novembre 
La condició posthumana 

Butler, Judith 
5 de novembre 
Cossos que encara importen  

Burdett, Richard 
3 de juliol 
La ciutat possible:  
de l'urbanisme a la democràcia 
La ciutat possible

C
Caldeira, Teresa  
3 de juliol 
La ciutat possible:  
de l'urbanisme a la democràcia 
La ciutat possible

Calvo, Jesús
14 de maig
La ciutat desapareguda. 
Conferència de Iain Sinclair 

Canclini, Néstor García
19 de maig
La lectura. Conferència  
de Néstor García Canclini
Les idees i el món. Debat Duo

Carrasco, Cristina
14 d'octubre
Per què treballem? 
VI Jornades filosòfiques

Carrera, Judit
5 de novembre 
Cossos que encara importen 
 
16 de març 
Ciutadania. Conferència  
de Seyla Benhabib 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

4 de maig 
La guerra i l'Estat Islàmic. 
Conferència de Patrick Cockburn
Les idees i el món. Debat Duo

Casassas, David  
10 de novembre
Una carta de drets per al precariat 
del segle xxi? 

16 de febrer 
Capitalisme i benestar.  
Sobre el significat canviant  
del concepte de reforma. 
Conferència de Bo Stråth  
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Chakrabarty, Dipesh 
15 de juny 
La condició humana  
a l’Antropocè. Conferència  
de Dipesh Chakrabarty 

Chillón, Albert 
19 de maig 
La lectura. Conferència de Néstor 
García Canclini  
Les idees i el món. Debat Duo

Claret, Coque  
25 de juny 
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Cockburn, Patrick 
4 de maig 
La guerra i l'Estat Islàmic. 
Conferència de Patrick Cockburn
Les idees i el món. Debat Duo

Collado, Xadú  
25 de juny 
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Colomines, Carme  
27 de març 
Això ho canvia tot Conferència de 
Naomi Klein

Corbella, Josep  
3 de febrer 
La visió des de les institucions  
de recerca d'excel·lència 
Dones i ciència.  
Debats ICREA-CCCB

D   
Davis, Diane  
3 de juliol 
La ciutat possible:  
de l'urbanisme a la democràcia 
La ciutat possible

Dennett, Daniel 
11 de maig 
La llibertat i el Club dels Agents 
Morals. Conferència de Daniel 
Dennett 

Díaz, Jenn 
17 de novembre 
La imaginació i la democràcia 

Dierssen, Mara  
10 de febrer 
En primera persona:  
la veu de les dones investigadores 
Dones i ciència.  
Debats ICREA-CCCB

E   
Esquirol, Josep Maria
4 de juny 
Filosofia i proximitat 

Flamarich, Miquel  
27 d'abril
Turisme, ciutat i identitat. 
Conferència de Xavier Antich
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Daniel Dennett

Liudmila Petruixévskaia Charles Taylor

Rosi BraidottiJudith Butler

Naomi Klein
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F   
Forcano, Manuel 
7 d'abril 
L'escolta.  
Conferència de Jordi Savall 
Les idees i el món. Debat Duo

G   
G. Grenzner, Joana   
(La Borda)
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Gamper, Daniel 
9 de març
Progrés i modernitat.  
Conferència de Peter Wagner 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

29 de maig
Democràcia i diversitat religiosa. 
Conferència de Charles Taylor 
(activitat vinculada) 

Geffner, Hector 
9 de desembre
Present i futur de la intel·ligència 
artificial 
Màquines que pensen.  
Debats ICREA-CCCB

Gili, Gustau  (Casa Piloto) 
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Golani, Deepti  
11 de juny
Les noves barcelonines 

Gracia, Jordi  
14 d'abril
Presentació del llibre  
«El llarg procés» de Jordi Amat 

Gresser, Isabella 
9 de febrero
Individu i comunitat 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Griera, Maria del Mar 
29 de maig
Democràcia i diversitat religiosa. 
Conferència de Charles Taylor 
(activitat vinculada) 

Guayabero, Oscar 
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Güell, Núria  (Oficina de 
Rescat invertit) 
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Guibernau, Montserrat  
2 de març
Sobirania i Estat. Conferència  
de Montserrat Guibernau 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

H   
Helguera, Pablo  
11 de març
Hi ha boira que cap mirada pot 
dissipar: els artistes parlen  
de Sebald 

Honneth, Axel  
26 de gener
Llibertat. Conferència inaugural 
d'Axel Honneth 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

J   
Jar, Núria 
9 de desembre
Present i futur de la intel·ligència 
artificial 
Màquines que pensen.  
Debats ICREA-CCCB

Juárez, David (Straddle3) 
25 de juny 
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Juliana, Enric 
14 d'abril
Presentació del llibre  
«El llarg procés» de Jordi Amat
 

K   

Katznelson, Ira 
2 de juliol
Què es una ciutat decent?  
Entre el pragmatisme i la utopia 
La ciutat possible

Klein, Naomi 
27 de març
Això ho canvia tot Conferència de 
Naomi Klein 

L   
López, Mónica 
15 de desembre
Percepció i realitat: la comprensió 
dels mons virtuals

Lladó, Albert  
9 de febrer
Individu i comunitat 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

M
Maillard, Chantal 
13 d'abril
Què és real? Conferència  
de Chantal Maillard 
Les idees i el món. Debat Duo

Manzano, Emili  
9 de febrer
Individu i comunitat 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Martí-Jufresa, Felip  
14 d'octubre
Per què treballem?  
VI Jornades filosòfiques

Mas Cucurell, Adriana 
(Arrels & Elisava) 
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Masó, Joana 
13 d'abril
Què és real? Conferència  
de Chantal Maillard 
Les idees i el món. Debat Duo

McNally, Louise  
10 de febrer 
En primera persona:  
la veu de les dones investigadores 
Dones i ciència.  
Debats ICREA-CCCB

Moulier-Boutang, Yann 
14 d'octubre 
Per què treballem?  
VI Jornades filosòfiques

MULA 
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Muñoz, Francesc 
2 de febrer
Justícia i igualtat. Conferència  
de Saskia Sassen 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Muñoz, Francesc 
2-3 de juliol 
La ciutat possible

N
Nair, Parvati  
5 de novembre
Cossos que encara importen  

11 de juny 
Les noves barcelonines 

Navarro, Arcadi 
1 de desembre 
La intel·ligència com a estratègia 
evolutiva 
Màquines que pensen.  
Debats ICREA−CCCB

Ndir, Bombo 
11 de juny 
Les noves barcelonines 

O   
O’Neill, Maggie  
11 de juny
Les noves barcelonines 

Ollé, Manel  
9 de febrer
Individu i comunitat 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Ortuño, Joice  
11 de juny 
Les noves barcelonines 

P   
Packer, George 
8 de juny
El futur del periodisme.  
Lliçons de George Orwell. 
Conferència de George Packer 

Palaudarias, Andrea  
4 de juny
Filosofia i proximitat 
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Pera Cucurell, Marta 
12 de maig
Lectura poètica amb Marta 
Pessarrodona, Marta Pera 
Cucurell i Jaume Pons Alorda 

Pessarrodona, Marta 
12 de maig
Lectura poètica amb Marta 
Pessarrodona, Marta Pera 
Cucurell i Jaume Pons Alorda 

Pons Alorda,  Jaume C.
15 d'abril 
Presentació del llibre  
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa» 

12 de maig 
Lectura poètica amb Marta 
Pessarrodona, Marta Pera 
Cucurell  
i Jaume Pons Alorda 

Punsoda, Anna  
4 de juny
Filosofia i proximitat 

Puntí, Jordi 
5 d'octubre
Un fons sense fons.  
Elogi de la biblioteca 
La biblioteca. 
Imaginari i història d'una idea

R   
Ramoneda, Josep  
6 de juliol
El poder de la cultura 

Requejo, Ferran 
2 de març
Sobirania i Estat. Conferència  
de Montserrat Guibernau
Prendre la paraula. 
Debat de Barcelona

Robert, Raül  (Sostre Cívic)
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot 

Robinson, Marilynne
17 de novembre
La imaginació i la democràcia 

Rodríguez Cosmen, Sara   
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  

by PechaKucha especial Pis Pilot 

Rodríguez Pedret, Carmen 
6 de juliol
El poder de la cultura

S   
Sáez, Cristina 
1 de desembre
La intel·ligència com a estratègia 
evolutiva 
Màquines que pensen.  
Debats ICREA_CCCB

Sala, Joan
15 d'abril
Presentació del llibre  
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa» 

Salgot & Llum, Marta 
(PAH)
25 de juny
Busques pis? 20x20 Powered  
by PechaKucha especial Pis Pilot

Sánchez de Madariaga, 
Inés  
3 de febrer
La visió des de les institucions  
de recerca d'excel·lència
Dones i ciència.  
Debats ICREA-CCCB

Sánchez-Vives, Mavi 
15 de desembre
Percepció i realitat:  
la comprensió dels mons virtuals 

Sassen, Saskia 
2 de febrer 
Justícia i igualtat. Conferència  
de Saskia Sassen 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

Savall, Jordi 
7 d'abril 
L'escolta. Conferència de Jordi 
Savall 
Les idees i el món. Debat Duo

Sebastián, Núria  
3 de febrer
La visió des de les institucions  
de recerca d'excel·lència
Dones i ciència. 
Debats ICREA-CCCB

Sennett, Richard  
2 de juliol 
Què es una ciutat decent?  
Entre el pragmatisme i la utopia
La ciutat possible

Serra, Albert 
15 d'abril 
Presentació del llibre  

«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa» 

Sinclair, Iain 
14 de maig
La ciutat desapareguda. 
Conferència de Iain Sinclair 

Slater, Mel 
15 de desembre
Percepció i realitat:  
la comprensió dels mons virtuals 

Soler, Marta 
20 de febrer
L’aprenentatge de l’amor 

Standing, Guy 
10 de novembre
Una carta de drets per al precariat 
del segle xxi? 

Steels, Luc 
24 de novembre
Intel·ligència artificial per la pau  
o per la guerra? 
Màquines que pensen.  
Debats ICREA−CCCB

Steinberg, Shirley R. 
20 de febrer
L’aprenentatge de l’amor 

Stråth, Bo 
16 de febrer 
Capitalisme i benestar. 
Sobre el significat canviant  
del concepte de reforma. 
Conferència de Bo Stråth  
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

T   
Torbisco, Neus  
27 de maig
Democràcia i diversitat religiosa. 
Conferència de Charles Taylor 

Toribio, Pepa  
10 de febrer 
En primera persona: la veu  
de les dones investigadores
Dones i ciència.  
Debats ICREA-CCCB

U   
Ungureanu, Camil
29 de maig 
Democràcia i diversitat religiosa. 
Conferència de Charles Taylor 
(activitat vinculada) 

V   
Van der Werve, Guido 
11 de març
Hi ha boira que cap mirada pot 
dissipar: els artistes parlen  
de Sebald 

Vernós, Isabelle  
3 de febrer 
La visió des de les institucions 
de recerca d'excel·lència
Dones i ciència. 
Debats ICREA-CCCB

Villatoro, Vicenç 
26 de gener 
Llibertat. Conferència inaugural 
d'Axel Honneth 
Prendre la paraula. 
Debat de Barcelona

14 d'abril
Presentació del llibre  
"El llarg procés" de Jordi Amat 

15 d'abril
Presentació del llibre  
«Apocalipsi uuuuuuuaaaaaaa» 

Vives, Antoni
14 d'abril
Presentació del llibre  
«El llarg procés» de Jordi Amat 

W   
Wagner, Peter 
23 de febrer
Riquesa i crítica.  
Conferència de Luc Boltanski
Prendre la paraula. 
Debat de Barcelona

9 de març
Progrés i modernitat.  
Conferència de Peter Wagner 
Prendre la paraula.  
Debat de Barcelona

15 de juny
La condició humana  
a l’Antropocè. Conferència  
de Dipesh Chakrabarty

Welsh, Ben 
11 de març 
Hi ha boira que cap mirada pot 
dissipar: els artistes parlen de 
Sebald 
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Servei educatiu

1. Propostes educatives entorn  
dels debats
Les idees i el món.  
Conferències Duo La Pedrera-CCCB

Del 7 d’abril al 19 de maig  
Organitzen: CCCB i Fundació Catalunya-La Pedrera

Aquest programa va donar eines a 1.136 alumnes d’ESO 
i Batxillerat (joves d’entre 15 i 18 anys) per fer servir la 
reflexió, ja sigui filosòfica, científica, literària o artística, com 
a eina principal per entendre i donar forma a la realitat que 
ens envolta. 

2. Proposta educativa entorn  
de l’espai públic
Programa d’itineraris urbans.  
Què ens planteja avui la ciutat contemporània?
Oferta permanent durant el curs escolar.

Públic general: 
371 persones van seguir durant l’any algun dels següents 
itineraris oferts:

— El Raval. Territori cosmopolita / 18 de gener, 14  
de març, 17 d’octubre

— El Poblenou. La ciutat productiva / 1 de febrer, 21  
de març, 24 d’octubre

— L’Eixample. La forma de la ciutat / 21 de novembre
— El Carmel i Nou barris. Del dret a l’habitatge al dret a  

la ciutat / 15 de febrer, 28 de març, 30 de maig
— La Barceloneta. La ciutat marítima / 1 de març, 18 

d’abril, 16 de maig, 7 de novembre
— Besòs. Riu metropolità / 25 d’abril
— Llobregat. Les vores del sòl urbà. Visita a càrrec de Bici 

Cultura BCN, especialistes en arquitectura i urbanisme. 
/ 9 de maig

Públic escolar: 
2.455 alumnes de Primària i Secundària van seguir aquest 
any els itineraris urbans en dates concertades.

La ciutat dels fotògrafs.  
Taller de fotografia al MACBA i al CCCB.
Oferta permanent durant el curs escolar.

Han participat un número total de 1.397 persones, de les 
quals 94 han participat des d’Apropa Cultura.

El taller «La ciutat dels fotògrafs» és una activitat conjunta 
del CCCB i el MACBA en el marc de Fotografia en curs, 
un programa d'A Bao A Qu.

3. Propostes educatives entorn  
de les exposicions
Exposició «Arissa. L’ombra i el fotògraf, 1922-1936 »/  
Shadowland de Kazuhiro Goshima
14 de novembre 2014 - 12 d'abril 2015

Visites comentades
En total, 1.159 persones han vingut en grup i han vist 
l’exposició acompanyats d’un educador en una visita 
comentada.

De les quals 508 han estat públic adult (44%) i 651 públic 
escolar (56%).

Espai taller dins l’exposició
2.222 participants.

Amb l'assessoria i col·laboració de Ramon Casanova  
i CLICme Petites experiències fotogràfiques (Eugènia Ortiz  
i Montse Casas).

Al final del recorregut expositiu es va dissenyar i gestionar 
un espai-taller fotogràfic on poder finalitzar la visita amb 
una experiència fotogràfica a partir de la llum i l’ombra, 
amb l’ajuda de diversos materials, projeccions i eines 
d'il·luminació.

Tallers en família 
— a càrrec del col·lectiu CLICme - 103 participants  

(39 infants + 64 adults).
— Taller La llum al cos: 30 de novembre, 18 de gener  

i 15 de març.
— Taller L’espai narra amb ombres: 14 de desembre,  

15 de febrer i 12 d’abril. 

Programa Alzheimer
55 participants

Aquesta exposició va oferir visites dinamitzades per  
a malalts d’Alzheimer i els seus familiars. 

Exposició «Pis(o) pilot(o). Medellín - Barcelona»
4 de juny - 25 d'octubre 
Visites comentades 
Participants: 395 persones.

Tallers en família 
Pis(o) Pilot(o) en família. La casa on vull viure.

Taller d’arquitectura, a càrrec d'El globus vermell. 
20 de setembre, 11 i 25 d’octubre de 2015   
Horari: d'11h a 13h.

Per a infants a partir de 6 anys acompanyats. 
75 persones



Taller Arissa. L'ombra i el fotògraf

Taller Arissa. L'ombra i el fotògraf Culturnautes

CulturnautesArxiu Xcèntric

Taller Shadowland
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Aquesta activitat proposava una visita de l’exposició en 
família creant grups de treball per construir habitatges 
responent a diverses unitats familiars.

Exposició «Les variacions Sebald».  
L'art d'explicar històries
11 de març - 26 de juliol

Visites comentades
Visites comentades de cap de setmana: 221 persones.

Tallers en família 
Sebald en família. Narrar històries amb imatges

Taller conduït per GR 
22 de març, 26 d'abril, 10 i 24 de maig, 11:30h. 
A partir de 6 anys 
20 participants.

4. En col·laboració
II Olimpíada de Filosofia
21 de febrer
Van participar-hi 39 centres i un total de 73 alumnes van 
elaborar una dissertació a partir de la pregunta que va ser 
triada a l’atzar entre les proposades: Ens humanitza o ens 
deshumanitza la tècnica? 

5. Propostes educatives entorn de 
Kosmopolis i la literatura amplificada
Mostra del Programa de PictoEscriptura  
a Ciutat Vella
El CCCB dóna suport al programa de millora de la 
lectoescriptura a les escoles a partir d’eines creatives.  
6 escoles han participat en el programa. 

Formació a 16 mestres
VoxPrima va impartir una sessió de formació a mestres de 
la mà de la Roser Ballesteros (responsable del projecte) i 
de la il·lustradora Luisa Vera. 

La PictoEscriptura en família 
Tallers el cap de setmana de Kosmopolis.

Convocatòria, presentació i projecció dels vídeos 
Què li diries a Lewis Carroll?
21 de març. Han participat 10 centres escolars.

CCCB Educació va proposar als alumnes, mestres i pro-
fessors dels centres educatius de Catalunya l’elaboració 
de breus peces audiovisuals realitzades sota el lema Què 
li diries a Lewis Carroll?, a partir de tècniques de cinema 
experimental que es podien descobrir a l’Arxiu Xcèntric.

6. Proposta educativa Univers 
Internet
Una reflexió crítica i creativa sobre el conjunt de tecnolo-
gies vinculades a Internet.

Oferta permanent durant el curs escolar.

La maleta pedagògica
La maleta està pensada per oferir una visió global 
d’Internet. Les propostes pedagògiques estan vinculades 
al currículum de l’ESO establert per la Generalitat de 
Catalunya. 

La maleta pedagògica està formada per cinc unitats 
didàctiques:

— Unitat 1. Construint la xarxa. Amb l’assessorament 
d’Efraín Foglia.

— Unitat 2. La lògica de la programació. Amb l’assessora-
ment d’Irene Lapuente.

— Unitat 3. Xarxes socials i acció comunitària. Amb l’as-
sessorament de Senén Roy i Isidre Plaza.

— Unitat 4. L’impacte ecològic d’Internet. Amb l’assesso-
rament de Jordi Oliver.

— Unitat 5. Construint coneixement. Amb l’assessora-
ment de Viquipèdia. 

 
Maleta pedagògica de préstec per a instituts  
- Projecte pilot. 
La maleta va viatjar de setembre de 2014 a juny de 2015 
per 9 centres educatius de Catalunya.  
Alumnes implicats: 540

 
Maleta pedagògica descarregable:  
www.cccbeducacio.org/universinternet

El document de presentació de la maleta ha estat 
descarregat 60 vegades. Les guies de cada unitat 
didàctica han estat descarregades entre 10 i 37 vegades 
segons la unitat.

7. Propostes educatives entorn  
del cinema experimental.  
Arxiu Xcèntric 
Públic familiar
Arxiu Xcèntric en família
Del 18 d'abril al 31 de maig

Visionats comentats a l’Arxiu Xcèntric tots els dissabtes  
i diumenges a partir del 18 d’abril fins el 31 de maig. 
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Públic docent
Jornada de formació per a docents - Cinema 
experimental
17 d'octubre
40 docents
Un matí de formació en llenguatges audiovisuals al marge 
de les modes i els formats establerts, tècniques que 
sorgeixen de la mateixa inventiva dels seus creadors. 

8. Culturnautes.  
El casal d’estiu del CCCB
Un viatge per la galàxia de la cultura 
contemporània!
Del 29 de juny al 31 de juliol
Per a nens de 6 a 14 anys.
El casal respon al doble objectiu fundacional del CCCB 
d’educar en la cultura i fer créixer nous públics i es postula 
com una alternativa diferencial i amb valor afegit per a la 
formació durant les vacances escolars.

Direcció de continguts: CCCB

Coordinació i producció: CCCB i La Mandarina  
de Newton

Direcció administrativa i equip de monitors: La Mandarina 
de Newton.

Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, l’Obra 
Social "la Caixa" i amb el suport del Programa Cultura de 
la Unió Europea.

Col·lectius convidats: GR (Grans Recorreguts), format 
per un artista visual i un il·lustrador; A Home in Progress 
Film, vinculats al món de l’animació; La Mandarina de 
Newton, desenvolupen projectes de divulgació científica; 
El globus vermell, un col·lectiu que té per objectiu formar 
una ciutadania crítica i exigent envers l’entorn construït; i 
Arcadia Ars Inn i Teatre Sensorial (membres del Teatro de 
los Sentidos). 

Càtering: C3Bar

152 infants han gaudit del casal d’estiu del CCCB. 
87 dels quals han realitzat 1 setmana. 
42 dels quals han repetit 2 setmanes. 
5 dels quals han repetit 3 setmanes. 
8 dels quals han repetit 4 setmanes. 
8 dels quals han repetit 5 setmanes. 
258 inscripcions en total.

L’Obra Social “la Caixa” ha atorgat 46 beques a infants i 
joves del Raval.

Primera setmana 
- del 29 de juny al 3 de juliol

Narrar històries amb imatges
Tallers de creació artística i literatura, amb el col·lectiu GR, 
Grans Recorreguts (l’artista Gonzalo Elvira i l’il·lustrador 
Rafa Castañer).

Segona setmana
 – del 6 al 10 de juliol

Despertar la ciutat
Tallers de teatre sensorial, amb Arcadia Ars Inn, Teatre 
Sensorial, creació i dramatúrgia per a una experiència 
(creat pels membres del Teatro de los Sentidos Patrizia 
Menichelli, Nelson Jara i Eva Pérez).

Tercera setmana 
- del 13 al 17 de juliol

Alícia Xcèntrica
Tallers de cinema experimental, música i literatura,  
amb el col·lectiu A Home in Progress Film (Laura Ginés, 
Pepon Meneses i Rafa Castañer).

Quarta setmana 
- del 20 al 24 de juliol

La casa on vull viure
Tallers d’arquitectura, amb el col·lectiu El globus vermell.

Cinquena setmana 
– del 27 al 31 de juliol 

El futur de la nostra espècie
Tallers de ciència, tecnologia i art, amb el col·lectiu 
La Mandarina de Newton.
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Catàlegs
 
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 a 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.
 
Autors: Rafael Levenfeld, Valentín Vallhonrat 
ISBN: 978-84-617-2303-4 (CAT-ENG, rústica)
ISBN: 978-84-15282-04-4 (CAST-ENG, tapa 
dura)
200 pp. / 200 il. / 17 x 24 cm / 20€ (rústica) 25€ 
(tapa dura)
CCCB - Fundación Telefónica, 2015

 
 
 
Les variacions Sebald

Assaig visual i textual que recull la veu 
de l'escriptor i d’altres creadors en di-
ferents àmbits i examina la manera en 
què diverses estratègies conceptuals 
de l'autor –l'ús d’imatge amb text, la 
seva particular reflexió històrica, la  
juxtaposició inesperada d’escenes i 
de narrativitat en general– han influït 
en les arts visuals i la literatura des-
prés de la seva mort, esdevinguda 
ara fa poc més de deu anys.

Autors: W.G. Sebald, Jorge Carrión, Julià de 
Jòdar,  
Pablo Helguera, J.J. Long
ISBN 978-84-606-5701-9 (CAT-ENG) 
ISBN 978-84-606-5702-6 (CAST-ENG) 
96 pp. / 80 il. / 17 x 24 cm / 15 € 
CCCB, 2015

 
 
 
+ Humans. El futur de la nostra 
espècie / Human+. The future of  
our species

Com serà l’espècie humana en el 
futur? Com afectarà el procés evolutiu 
a la nostra espècie? L’espècie va esde-
venint progressivament diferent a partir 
d’una evolució que inclou la ciència i 
la tecnologia. En tots els sentits. En la 
mesura que l’acció humana, la ciència 
i la tecnologia poden modificar el propi 
cos, les seves capacitats, les seves 
percepcions i la seva perdurabilitat. 
Però també en la mesura que aquesta 
acció humana incideix en el medi i 
per tant orienta, constructivament o 
destructivament, el procés evolutiu de 
totes les espècies a les que afecta, que 
són absolutament totes. I per damunt 
de totes, la pròpia. Cíborgs, pròtesis, 
híbrids, robots, capacitats augmenta-
des, intel·ligència artificial, redisseny del 
nostre entorn, allargament de la vida, 
etc., què en diuen els científics? I els 
artistes? Cap on anem?

Autors: Cathrine Kramer, Ricard Solé, Michael 
John Gorman, Mavi Sánchez-Vives, Rachel 
Armstrong, Rosa Ferré
ISBN: 978-84-9803-726-5 (CAT-ENG, exhaurit) 
ISBN: 978-84-9803-727-2 (CAST-ENG) 
160 pp. / 110 il. / 17 x 24 cm / 20€  
CCCB, 2015

Publicacions 
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Breus CCCB

#73. Democràcia i diversitat religiosa 
/ Democracy and religious diversity,  
Charles Taylor

«Considero que a les nostres demo-
cràcies occidentals contemporànies el 
secularisme i el multiculturalisme es-
tan convergint. Dit d'una manera una 
mica menys enigmàtica, les qüestions 
sobre el règim idoni de secularisme a 
les democràcies occidentals s'estan 
entrellaçant –cada vegada més– amb 
les qüestions sobre les maneres 
idònies d'afrontar la creixent diversitat 
d'aquestes societats.»

ISBN: 978-84-606-9275-1 (CAT-ENG) 
84 pp. / 12,5 x 17 cm / 6 € 
CCCB, 2015

 
 
#74. Tocar las imágenes / Touching 
the images, Gonzalo de Lucas

«En gran parte de estos filmes, roda-
dos de manera artesanal o casera, 
se revela un sentido de la intimidad 
propia de lo autobiográfico, pero en la 
que los gestos creativos devienen una 
pedagogía crítica de las imágenes, 
y un ars poetica del cine y el pensa-
miento visual.»

ISBN: 978-84-606-4251-4 (CAST-ENG) 
92 pp. / 12,5 x 17 cm / 6 € 
CCCB, 2015

Espai públic

Europe City. Lessons from the 
European Prize for Urban Public 
Space

Una reflexió diversa i plural sobre 
l’espai públic europeu i la seva trans-
cendència social, cultural, econòmica 
i històrica. Mitjançant una aproximació 
multidisciplinària –que inclou assaigs 
de sociòlegs i novel·listes, arquitectes 
i antropòlegs– la publicació es centra 
en set lliçons apreses al llarg de la 
fèrtil creació d’espai públic a Europa 
dels últims quinze anys: memòria, 
mobilitat, mixicitat, marges, fronts 
marítims, mercats i democràcia. 
Cinquanta-quatre projectes represen-
tatius són publicats juntament amb un 
relat històric sobre l’espai públic euro-
peu i un conjunt de reflexions d’autors 
provinents d’Àfrica, Àsia, Amèrica del 
Nord i del Sud.

Autors: Kenneth Frampton, Zygmunt Bauman, 
Diane Gray, Judit Carrera, Gonçalo M. Tavares, 
Francesco Carreri, Olivier Mongin, Francesc 
Serés, Adan Kovacsics, Richard Sennett, Nilüfer 
Göle, Hans Ibelings, Teju Cole, Teresa Caldeira, 
Diane Davis, Amit Chaudhuri
ISBN: 978-3-03778-474-7 (ENG)
200 pp. / 150 il. / 17 x 24 cm / 29 €
CCCB i Lars Müller Publishers, 2015
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Xifres de visitants i públic

Públic presencial
2012 315.902  visites
2013 313.580  visites
2014 427.804  visites
2015 383.866  visites 

315.902 313.580

427.804

383.866

2012 2013 2014 2015

 

El nombre de visites presencials que ha rebut el CCCB 
durant el 2015 ha estat de 383.866, un 10% menys que el 
2014, l’any del 20è aniversari del Centre i també el que va 
tenir més visites de la seva història. Malgrat tot, la xifra de 
visites durant el 2015 se situa a la franja alta en nombre de 
visites rebudes pel CCCB en un sol any.

Les exposicions «+ Humans» i «World Press Photo» desta-
quen com les més visitades de l’any, amb una mitjana de 
més de 700 i més de 1.700 visites diàries, respectivament.
Pel que fa a les activitats, aquest any s’ha consolidat la 
visita al Mirador el primer diumenge de cada mes (11.267 
participants), així com Kosmopolis, la festa de la literatu-
ra amplificada (8.183), el festival de cinema L’Alternativa 
(6.617) i els concerts de Poetry Slam (4.320).

El públic dels debats i les conferències del CCCB s’ha 
incrementat un 14%, amb un total de 27.752 assistents. 
Els usuaris dels arxius del CCCB, considerats la col·lecció 
permanent del Centre, han crescut fins a 23.156, un 21% 
més que el 2014.

Exposicions més visitades
 
+Humans. El futur de la nostra espècie 53.413
World Press Photo 49.496
 
   
2014

Exposicions Activitats Debats Arxius

203.824

24.268

134.795

19.177

 
 

2015
 

Exposicions Activitats Debats Arxius

183.519

27.752

111.834

23.156

 

  2014 2015
Total exposicions 203.824 183.519
Total activitats 134.795 111.834
Total debats 24.268 27.752
Total arxius 19.177 23.156
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Tipus de visitant a les exposicions

Durant l’any 2015 la majoria dels visitants a les exposicions 
han estat dones. Una altra dada destacable és que un 
visitant de cada tres tenia entre 18 i 29 anys, cosa que 
representa un volum important de joves.

 
 
Sexe

55%

45%

Dones Homes
 
 
 
 
 
 
Edats

18-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 +70 -18

4%

28%

24%
22%

13%

8%

0% 1%

Respecte al lloc de residència, si agafem les dades de tot 
l’any tenim que una mica més de la meitat dels visitants són 
residents a Catalunya, amb una majoria de Barcelona ciutat i 
rodalia, mentre que un de cada quatre ve de països diversos 
d’Europa, sobretot de França i el Regne Unit. En aquesta 
dada hi ha una gran diferència durant els mesos d’estiu (juliol 
i agost), en què el volum de turistes supera de llarg el dels 
visitants de proximitat.

On viuen

 
 
 
Tot l'any vs. estiu

Resta del món

Resta d'Europa

Resta d'Espanya

Resta de Catalunya

Barcelona
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0

2015 Estiu 2015

Barcelona Resta de 
Catalunya

Resta 
d'Espanya

Resta 
d'Europa

Resta 
del món

35%

22%

7%

25%

11%
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Barcelona ciutat
 
De Barcelona ciutat, sobretot són residents a l’Eixample, 
seguit de Gràcia, Ciutat Vella i Sarrià-Sant Gervasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa i resta del món
 
Respecte als turistes, sobretot vénen d’Europa i predominen els 
procedents de França i el Regne Unit, seguits dels d’Itàlia

És la primera visita?

Durant l’any 2015 s’ha aconseguit un volum important de nous 
visitants al CCCB, gràcies a la gran varietat de temàtiques de les 
exposicions d’aquest any.

 
 
 
 
 
 
Respecte als acompanyants a la visita, un 60% han vingut sols  
o només amb un acompanyant, encara que respecte a anys 
anteriors ha augmentat el volum de persones que vénen amb 
amics, que ja són un de cada quatre.

Visites

Els visitants del CCCB s’informen de les exposicions de maneres 
molt diverses. Aquí també hi ha una diferència entre el que passa 
durant tot l’any i els mesos d’estiu, quan predomina evidentment 
la informació turística. En general, els visitants han arribat al Centre 
perquè s’han informat a través dels mitjans de comunicació o de 
la informació turística i perquè els han recomanat l’exposició, amb 
un volum important de joves que hi han vingut per suggeriment 
d’algun professor.
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Com han arribat i s'han informat?
 

Correu, mail, sms

Fullets, tríptics

Escola/universitat

Ja hi havia estat

Hi passava pel davant

Recomanació

Publicitat al carrer

Mitjans de comunicació

Altres webs/xarxes

Web del centre/xarxes

Informació turística

Guies turístiques/mapes
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Visites en grup

Pel que fa a les visites en grup, a les exposicions del Centre hi 
vénen sobretot grups de nivells de secundària i batxillerat, amb  
un percentatge significatiu de grups universitaris.
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Visitants a les itineràncies del CCCB:
 
2014

336.900 visitants 
 
6 exposicions en un total de 20 seus arreu del món

Destaquen: 

121.800

90.000

60.000
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2015

159.819 visitants  
7 exposicions en un total de 18 seus arreu del món

Destaquen:

42.000

30.000

67.000
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Madrid  

Piso Piloto 
Medellín 

Big Bang 
Data 
Madrid 

Buenos Aires 
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Públic virtual
Dades fins al 31 de desembre del 2015

Ja fa temps que el públic dels centres culturals no es 
limita a aquelles persones que en visiten físicament les 
instal·lacions. Cada cop agafa 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 heterogeni, 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 públic i el CCCB, i què busquen els visitants a 
les nostres finestres en línia. Així doncs, és tan important 
el canal d’accés com els continguts a què s’accedeix i 
les dinàmiques participatives que 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 participa 
activament.

Webs i blogs del CCCB

Visites
  2014 2015
www.cccb.org 584.695 755.275 +29%
www.publicspace.org 187.325 179.383 -4%
kosmopolis.cccb.org 10.938 80.221 +633%
blogs.cccb.org/lab 81.369 79.818 -2%
blogs.cccb.org/veus 43.109 33.767 -21%
bigbangdata.cccb.org 53.840 27.801 -48%
pisopiloto.org - 17.497 
www.cccbeducacio.org 19.853 13.235 -33%
www.innovationcccb.org 9.937 11.211 +13%
www.cccb.org/xcentric 16.910 11.074 -34%
pantallacccb.cccb.org 1.519 5.147 +239%
Total  1.009.495 1.214.492 +20%

Xarxes socials

Seguidors dels comptes de Twitter
 
  2013 2014 2015
@cececebe 50.173 78.579 100.348
@cccbeducacio 5.104 6.258 7.377
@cccblab 15.325 18.885 22.623
@cccbmusica 988 1.424 1.854
@cccbpremsa 910 1.277 1.540
@KosmopolisCCCB 4.689 5.197 6.140
@CCCBDebats - 723 2.300
@CCCBexpos* - - 502
@PublicSpace 1.496 2.048 3.041
Total                        78.685 113.644 145.725
* posada en marxa l'octubre del 2015

Fans a les pàgines de Facebook
 
 2013 2014 2015
Pàgina CCCB 31.628 38.332 45.170
Pàgina CCCB LAB 2.297 3.416 4.680
Pàgina Kosmopolis 2.566 2.781 3.970
Pàgina Xcèntric 3.742 4.550 5.765
Pàgina PublicSpace - 101 237
Total                       40.233 49.079 59.822

 
Seguidors a Instagram
 
 2014 2015
 599 3.800

 
 
Vídeos (Vimeo)

Total vídeos publicats: 1.756 (des del juliol 2011)
Vídeos publicats el 2014 303
Vídeos publicats el 2015 326

Reproduccions *        Càrregues*
 2013 2014 2015 2013 2014 2015
99.621 130.496 142.825 1.083.548 985.300   984.901
*Reproduccions: nombre de vegades que un usuari clica sobre el botó 
d'engegada 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.

 
 
Activitats en streaming

El CCCB ha retransmès 30 activitats en streaming que han seguit 
un total de 6.055 espectadors.

 
Audiències de televisió

Programa Soy Cámara

2014
932.000 espectadors
El CCCB i RTVE han coproduït 10 programes de televisió de la sèrie 
Soy Cámara. El programa del CCCB, que han estat emesos per  
La 2 de TVE. 

2015
420.000 espectadors
El CCCB i RTVE han coproduït 7 programes de televisió de la sèrie 
Soy Cámara. El programa del CCCB, que han estat emesos per  
La 2 de TVE.
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Pressupost 

Ingressos
 

 Previsió inicial d'ingressos  Executats fins al 31-12-2015
Ingressos directes de les activitats 1.303.000,00 819.687,78
Aportacions d’entitats públiques 7.768.400,00 7.786.977,93
Ingressos patrimonials 133.000,00 108.030,71
Transferències de capital per al finançament d’inversions   147.000,00 147.000,00
Total 9.351.400,00 8.861.696,42

Ingressos patrimonials  1% 108.030,71€
Transferències de capital  2% 147.000,00 €
Ingressos directes de les activitats  9% 819.687,78 €
Aportacions d’entitats públiques  88% 7.786.977,93 €

88%

9%

2%

1%
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Despeses
 
  
 Previsió inicial Despeses executades fins al 31-12-2015
Personal 4.055.000,00 4.008.844,68
Activitat i estructura 5.087.100,00 4.796.130,32
Despeses financeres 2.000,00 1.887,44
Transferències corrents 60.300,00 71.098,08
Inversions reals  147.000,00 145.912,15
Total 9.351.400,00 9.023.872,67
  
Resultat abans d'ajustaments  (-) 162.176,25
Desviacions en finançament i crèdits finançats amb romanents  177.220,83
Resultat pressupostari ajustat  15.044,58

Transferències corrents  1% 71.098,08 €
Inversions reals 2% 145.912,15 €
Personal 44% 4.008.844,68 €
Activitat i estructura 53% 4.798.017,76 €

53%

44%

2%

1%
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Personal

Director general 
Vicenç Villatoro i Lamolla

Subdirectora-gerent
Elisenda Poch i Granero

Secretària de direcció
Montse Mitats Flotats 

Servei d'exposicions 
Cap del Servei: 
Rosa Ferré Vázquez

Coordinació d'exposicions
Mònica Ibáñez Dalmau
Teresa Anglés Pérez 
Liliana Antoniucci 
Anna Escoda Alegret
Eva Gimeno Cases 
Miquel Nogués Colomé 
Montserrat Novellón Giménez 
Àlex Papalini Lamprecht  

Itineràncies
Carlota Broggi Rull

Registre i conservació
Neus Moyano Miranda
Susana García San Vicente 
Josep Querol Pugnaire 

Servei d’activitats culturals
Manel López Jiménez 
Olga Pratdesaba Druguet

Centre de documentació  
i debat
Cap del Servei: 
Judit Carrera Escudé 

Sònia Aran Ramspott 
Neus Carreras Font 
Elisabet Goula Sardà 
Anna Ibàñez Tudoras 
Teresa Navas Ferrer
Cristina Vila Fernández
Masha Zrncic 

Servei educatiu
Bàrbara Roig Isern

CCCBLab
Cap del Servei: 
Juan Insua Sigeroff 

Eva Alonso Ortega 
Maria Farràs Drago 

Servei d'audiovisuals  
i multimèdia 
Cap del Servei: 
Àngela Martínez García 

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 comunicació
Cap del Servei:  
Jaume Parés Iglesias

Públics
Maria Ribas Bruguera
Matilde Betoret González 
Carme Blanco Pérez 
Magda Llaberia Cots 
Elena Martínez Bermúdez
Teresa Roig Sitjar 
Gabriela Salvadó Bon

Premsa i xarxes socials
Mònica Muñoz Castanyer-Gausset
Laura Bayo Sererols
Lucía Calvo Bermejo 
Rosa Puig Carreras 
Irene Ruiz Auret 

Recursos externs 
Amàlia Llabrés Bernat 
Teresa Pérez Testor

Publicacions
Marina Palà i Selva
 
Difusió
Susana Fernández Alonso 
Núria Salinas Calle 
Eulàlia Muñoz Castanyer-Gausset 

Secció de sistemes
Iñaki Sainz Pérez
Guillem Bellmunt Duran
Lluís Sangermán Vidal

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

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

Secció financera
Sara González Puértolas
Mònica Giménez Moreno 
Marta Giralt Romeu 
Maribel Zamora Gómez 

Secció econòmica-pressupostària
Anna Sama Vaz 
M. Dolors Aran Perramon 
Xavier Boix Lara 
Remei Jara Cuenca 
Jordi Jornet Espax
Montse Martínez Izquierdo

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



Hipnotik

De cintura cap al ball Emergència 

mp7

Lluita lliure: retrats de famíliaPis(o) pilot(o)
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Institucions i empreses col·laboradores

Amb el suport de:

Coproductors 2015:

Patrocinadors 2015:

Mitjans de comunicació col·laboradors:

Un consorci de:
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1714/2014 — ABB Robotics — AC/E — A-FAD — Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana (ACI) — Agència Mexicana de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AMEXCID) — AIE  
— Airbnb — Ajuntament de Lleida — Alcaldía de Medellín — Alpha Decay — Ambaixada de Dinamarca — Ambaixada 
de Finlàndia — Ambaixada de Noruega — Ambaixada de Suècia — Anagrama — Analogic Té — Anilla Cultural 
Latinoamérica-Europa — Animac  — Arenas — Ariel — Arsenal — Arts Santa Mònica — Audiences Europe Network 
— Azienda Speciale PALAEXPO — Bateau Lune — B-Debate. International Center for Scientific Debate Barcelona 
— Biblioteques de Barcelona — Biocat — British Council — Butxaca — Canon — Carnet Jove — Catalunya Film 
Festivals — Càtedra Ferrater Mora — Centre Pompidou — Centset — CIDOB — Círculo de Bellas Artes — CliCme-
PetitesExperiènciesFotogràfiques — Club TR3SC — Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) — Comissió Europea 
– Europa Creativa — Consolat General dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona — Consolat General de la República 
Federal d’Alemanya a Barcelona — Consolat General de Mèxic a Barcelona — CUIMPB. Centre Ernest Lluch — Damm 
— DocsBcn — Drap-Art — Edicions 62 — Edicions de 1984 — Edicions Periscopi — Editorial Debate — El Born 
Centre Cultural — El Gaviero Ediciones — Electrovisiones — Elsabeth Produccions — Empúries — Errata Naturae — 
Esade Business School — European Society of Authors — EVENTLab for Neuroscience and Technology — Facultat 
d’Informàtica de Barcelona. UPC – Barcelonatech — FECYT. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  — 
Festival GREC — Filmin — Filmoteca de Catalunya — Filmoteca Española — Flic festival — Focus — Fondation Daniel 
& Nina Carasso — Forbo — Fòrum Cultural d’Àustria — Free Culture Forum — Fundació Bosch i Gimpera — Fundació 
Catalunya-La Pedrera — Fundació Kreanta — Fundació Mobile World Congress — Fundació SGAE — Fundació Víctor 
Grífols i Lucas — Fundación Telefónica — Gabarró — Galaxia Gutenberg — Gedisa editorial — Goethe Institut —  Grup 
HERA — Hager — Hangar.org — Hipnotik Factory — HP — ICCC — ICEC-Institut Català de les Empreses Culturals 
— ICREA-Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats — IED. Escola Superior de Disseny — IGS Research — 
Institució de les Lletres Catalanes — Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) — Institut d’Humanitats de 
Barcelona — Institut Francès de Barcelona — Institut Iberoamericà de Finlàndia — Institut Ramon Llull — Isolana 
Fundación Privada — Istituto Italiano — Jot Down — La Brutal — La Casa Encendida — La Compagnie des Hommes 
— La Fàbrica de Cinema Alternatiu — La Mandarina de Newton — La Salle. Universitat Ramon Llull — La Seca-Espai 
Brossa —  Lamp — LAPSUS — Lobster Films — MACBA — Marvin&Wayne — Mecal — Media Antena de Catalunya — 
minimúsica — Ministerio de Cultura — Minúscula — MNAC — Montana Colors — Movierecord — Museo de Antioquia 
de Medellín — MXaBCN Festival Internacional Mèxic a Barcelona — N2 Galeria — Nationale Postcode Loterij — Nau 
Côclea — Norden — Noucinemart — Obra Social “la Caixa” — Observatori DESC — Open Knowledge Foundation — 
Orquestra del Caos — OVNI Observatori de Vídeo No Identificat — Paidós  — Pal Robotics — Palazzo delle esposizioni 
— Pálido Fuego — PEN International — Persiana Barcelona — Plus Plus — PoetryFilm — Primavera Sound — Puma — 
Rafa Castañer i Gonzalo Elvira (col·lectiu GR) — Ramón Casanova — Red Bull — Red927 — Reimagine food — Robert 
Bosch Stiftung — Roca Editorial — Roca Salvatella — Salamandra — SDE-Servei de Desenvolupament Empresarial 
— Sin Permiso — Social Science Research Council de Nova York — Starlab — Sumace — Sumarroca — Tantàgora 
— Tecnocampus — Tellmebye — Temporada Alta – Festival de Tardor de Catalunya Girona-Salt — The Influencers — 
Time Out Barcelona — Tramod (UB) — Transbook — Tres60.bcn —  Tusquets Editores — UAB. Centre d’Història de la 
Ciència. Facultat de Medicina — United Nations University. Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM) — 
Universidad Carlos III. Departamento de Humanidades — Universitat de Barcelona — Universitat Pompeu Fabra — UPC. 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació (ETSETB) — Velvet Events — Videolab — Viu el Teatre — X.net 
— Yorokobu.



44

Cessions d'espai i lloguers
General Details

Viu el Teatre 
Programació d'espectacles per a infants de 0 a 12 anys
Gener-març

Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis ASSCAT 
La situació actual de l'Hepatitis C a Catalunya
9 de gener 

Asociación Poros 
Seminario del Campo Freudiano de Barcelona
17 de gener 

Acondicionamiento Tarrasense (Leitat Technological Center) 
Nano4water Cluster Workshop
20 i 21 de gener

Federalistes d'Esquerres
Presentación de la Declaración Federal
26 de gener

Memorial Democràtic
Mantenim Viva La Memòria 
27 de gener

ANFA 
ECVET Seminar for Mobility 
28-30 de gener

Associació Catalana de Professionals de Salut Mental 
Incerteses del diagnòstic en salut mental 
6 de febrer

Asociación cultural demanoenmano
Demanoenmano Mercado Social 
7 i 8 de febrer

Institut Municipal d'Informàtica - Ajuntament de Barcelona
Jornada IMH - IMI 
10 de febrer

Diputació de Barcelona 
Jornada tècnica «Seguretat, sostenibilitat i intel·ligència:  
nous reptes, noves carreteres»
18-20 de febrer 2015

Associació Nou Cicle
Constitució del Consell General de Fòrum Cívic - Nou Cicle
20 de febrer

Fundació Privada Elisava Escola Universitària 
Acte de Graduació de Màsters i Postgraus 
24 de febrer

Escola Massana Centre d'Art i Disseny 
Jornada de debat Triple Mortal: Habitar, Sentir i Pensar 
25 de febrer

Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) 
Ciència d'avui per a la medicina del futur. Sèrie Perspectives  
de l'IRB Barcelona 
6 de març i 27 de maig

Societat Espanyola de Psicoanàlisi - SEP 
Les inquietuts dels bebès i les seves seqüeles a llarg termini  
Conferència de Björn Salomonsson i Majlis Winberg 
7 de març

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) 
9th Public Markets Conference 
26 i 28 març 2015

Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya 
Festa de la Professió - Dia Mundial del Teatre 2015
27 de març

Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya 
Festa - Dia Mundial del Teatre 
28 de març

Institut Barcelona Esports - Ajuntament de Barcelona
Barcelona, Valors i Esport. Curs 2014- 2015
9 d'abril

MECAL Festival internacional de curtmetratges i animació  
de Barcelona 
MECAL 2015 
10 d'abril

Associació Nou Cicle 
Reunió del Consell General de Fòrum Cívic - Nou cicle 
21 d'abril

Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona
Presentació del llibre Walking city
21 d'abril

Federalistes d'Esquerres
La Propuesta Federal de Izquierda Unida 
25 d'abril

Quiero salvar el mundo haciendo marketing
Sustainable Sunday
26 d'abril

Omnis cellula - Associació científico-cultural 
Conferència de Rodger W. Bybee: The 5E model  
of instruction 
29 d'abril

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Democracia en red para un nuevo gobierno de las ciudades
5 de maig

Fundació Baruch Spinoza XX Aniversari Fundació Baruch Spinoza - 
Conferència de Rafael Argullol 
6 de maig

Associació Panorama 180
6a edició del BccN. Festival de Cine en Creative Commons  
de Barcelona
6 de maig 

Barcelona Regional
Si els alcaldes governessin el món. Presentació del llibre  
de Benjamin R. Barber
7 de maig 

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Jornada de Psicopatología: momento actual en la disciplina  
y la profesión
8 de maig

Fundació Carme Serrallonga
Recital poètic i musical amb Marçal Font, poeta i Ferran 
Besalduch, saxo
8 de maig 

Rafael Ribó Massó-Fundació Ulls del Món
Reunió 70 anys i recaptació d'aportacions solidàries
10 de maig

Fundació Cuixart
Le Pinceau de Cuixart
12 de maig

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 
Conferència: Cognició Social i Neurociència Social 
14 de maig

Cultura, Solidaritat i Pau - Comunitat de Sant'Egidio 
Concert musical-social Play Music, Stop Violence 
15 de maig

Institut de Cultura de Barcelona 
Setmana de la poesia
16 de maig

ACBA: Associació Catalana de BioArqueologia 
3a Reunió OiKos de BioArqueologia 
16 de maig

Associació Blue Bubble World 
Soulmate BCN
17 de maig
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General Details

Comunitat de Catalunya - ELP 
Conferència Bernard Seynhaeve 
22 de maig 

Fundació PHI 
Conferència de Swami Rameshwarananda 
23 de maig

Amics de la Unesco de Barcelona 
Certamen Literari Escolar en Llengües d'Origen 
26 de maig

Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament 
XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia  
del Comportament 
28 i 29 de maig

Fundació Autismo Diario 
4a jornada formativa sobre desórdenes sensoriales 
30 de maig

Sokka Gakkai d'Espanya
Jornades SGEs 
31 de maig

Cartoon Aisbl 
Cartoon 360 
1-3 juny

Fundació Baruch Spinoza 
XX Aniversari de la Fundació Baruch Spinoza 
2 de juny

Federalistes d'Esquerres
La Propuesta Federal  
del PSOE 
6 de juny

Asociación Elar 
Presencia, el poder  
del momento 
6 de juny

Metges sense fronteres Espanya (MSFE)
Assemblea General MSFE
6 i 7 de juny 2015

The Buddies Productions S.L 
Sessió fotogràfica
13 de juny 

Partal, Maresma i associats, S.L (VILAWEB) 
Celebració 20è aniversari Vilaweb.  
Debat President Generalitat-David Fernàndez 
16 de juny

Diputació de Barcelona
Congrés GEN 2015
17, 18 i 19 de juny

Estudis Disseny de Moda i Publicitat S.L 
Desfilada Institut Català de la Moda 2015 
22 de juny de 2015

Metges sense fronteres
International General Assembly 
25-27 de juny

Edicions del País Valencià 
Lliurament dels Premis als millors projectes  
de ciència ciutadana 
30 de juny

Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya 
Detcon 
3 de juliol

Fundació Josep Irla 
Presentació de l'informe «Catalunya: canvi d'hegemonia  
i revolució democràtica» 
9 de juliol

Fundació Pau Casals 
Reunió de la comissió executiva 
9 de juliol

El teu parlament 
Presentació d'El teu parlament: l'apoderament digital i la creació 
d'eines contra la desafecció política 
13 de juliol

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.  
Servei de Biblioteques 
Biblioteques públiques de Catalunya 2011 - 2015 
16 de juliol

Elisava Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona 
Acte de graduació de Màsters i Postgraus 
23 de juliol

Widescope Productions 
Rodatge 
24 de juliol

FX Animation Barcelona 3D School 
Entrega de diplomes 
31 de juliol

Sindicat de l'Estalvi de Catalunya (SEC)
Assemblea informativa (SEC) 
10 d'agost

Junts Pel Sí
Roda de premsa 
5 de setembre

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Acte inici Campanya - eleccions autonòmiques 2015 
9 i 10 de setembre de 2015

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 
Debat sobre els programes de cultura 
16 de setembre

Associació Escola Història Art Barcelona 
ESHAB 
16 de setembre

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
Presentació de propostes en matèria de cultura. Eleccions 
Parlament 2015 
25 de setembre

Associació BioComunica't 
Nit Europea de la Recerca 2015 
25 de setembre

UPC School of Professional & Executive Development 
Opent Talent Motiongraphics para Internet y Televisión 
29 de setembre

Associació AMARU 
Presentació de l'Associació AMARU 
1 d'octubre

Millward Brown Spain 
El futuro de las marcas 
1 d'octubre

Stichting Deep Democracy Institute Europe 
Love and Power 
5-10 d'octubre

Associació Clúster Audiovisual de Catalunya 
Pitching Audiovisual Universitat - Indústria 
13, 14, 20 i 21 octubre

Escola de Disseny i d'Arts Plàstiques ESDAP 
Acte d'inauguració del curs acadèmic ESDAP 2015-2016 
15 d'octubre 

Barcelona Graduate School of Economics 
Economics Trobada XIII 
16 d'octubre

EGM Laboratoris Color 
Jornada CGI - EGM 
22 d'octubre
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Institut de Recerca Biomèdica 
10th anniversary Scientifici Symposium and Alumni 
Reception 
26 d'octubre

ADECEC - Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones 
Públicas y Comunicación 
DIGITAL PR ACADEMY
23 d'octubre, 6, 13, 20 i 27 de novembre, 11 de desembre

Regional Activity Center for Sustainable Consumption  
and Production. Agència de Residus de Catalunya
SWITCH-Med Networking Facility 
28 i 29 d'octubre

Eventos hispalis s.L 
switchMed 2015 
28, 29 i 30 d'octubre

Ontinet.com, S.L.U ESET Partner Day - 
ESET Security Day 
4 de novembre 

B Network Barcelona Management SL
Tunstall Televida
10 de novembre

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
Els impactes dels esdeveniments culturals.  
Més enllà de la repercussió econòmica 
11 de novembre

FAGA - Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales
IV Encuentro de Guionistas 
13 i 14 de novembre

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
Presentació Informe Anual sobre l'estat de la Cultura  
i de les Arts 2015 
17 de novembre

Donostia/San Sebastián 2016 Fundazioa 
Presentación del proyecto Donostia-San Sebastián 2016 
17 de novembre 

Universidad de Deusto. Estudios de Ocio 
Visita técnica del Máster en Dirección de Proyectos de Ocio 
18 de novembre

Centre Maurits Coppieters asbl/vzw 
Jornada Petits països i estat del benestar en l'era global 
20 de novembre

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
Síndrome de Diógenes-Acumuladors. Com intervenir  
des del Treball Social 
25 de novembre

Mamma team Productions S.L 
Rimowa film 
25 de novembre

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 
XOC (Xarxa, Oberta i Comunitat) 
27 de novembre

Societat Civil Catalana - Associació Cívica i Cultural 
Jornades sobre educació 
27 i 28 de novembre de 2015

Consorci per a la Normalització Lingüística 
IV Debat al Centre 
27 de novembre

BNP Paribas España, S.A 
Còctel BNP
1 de desembre

Diputació de Barcelona - Servei de mercat de Treball 
Jornada de cloenda de la 7a edició dels Cercles de Comparació 
Intermunicipal 
3 de desembre

Good company productions s.L.
Spot de Turismo de Canarias
4 de desembre

Partit Popular de Catalunya 
Conferència Temps de Dones
10 de desembre

Ajuntament de Barcelona - Drets de Ciutadania 
Dia Mundial Contra la Islamofòbia 
12 de desembre

Departament de Feministes i LGTBI. Àrea de Drets Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona 
Jornadas Feminitas, Alianzas y Trabajo Social 
16 i 17 de desembre de 2015

SOSRacisme Catalunya 
El delicte de migrar 
16 de desembre

Fundació EINA 
Acte de Graduació Curs 2014-15 
17 de desembre

Tercera Vía - Confederación Nacional de Agrupaciones Políticas
Presentación del libro Albert Rivera es un lagarto de V
18 de desembre



General Details
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Recull  
de premsa
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Time Out
Reportatge

12/03/2015Les variacions Sebald
Recull de premsa — Exposicions
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Time Out
Reportatge

12/03/2015Les variacions Sebald

Recull de premsa — Exposicions



52

Recull de premsa — Exposicions

La Vanguardia
Cultura

4/06/2015Pis(o) Pilot(o)
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Recull de premsa — Exposicions

Pis(o) Pilot(o)
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Recull de premsa — Exposicions

On Diseño
Arquitectura

1/09/2015Pis(o) Pilot(o)
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El Temps
Cultura

8/09/2015Pis(o) Pilot(o)

Recull de premsa — Exposicions
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El Temps
Cultura

8/09/2015Pis(o) Pilot(o)

Recull de premsa — Exposicions
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ARA
Criatures

12/12/2015+ Humans
Recull de premsa — Exposicions
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ARA
Criatures

12/12/2015+ Humans

Recull de premsa — Exposicions
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El Periódico 
Dominical 

15/11/2015+ Humans

Recull de premsa — Exposicions
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El País
Opinión

28/05/2015+ Humans

Recull de premsa — Exposicions
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El Periódico
Gente

7/10/2015+ Humans

Recull de premsa — Exposicions
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La Razón
Cataluña

13/10/2015+ Humans

Recull de premsa — Exposicions
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Lonely planet
Agenda

1/02/2015Arissa
Recull de premsa — Exposicions
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El diario vasco
Cultura

20/06/2015Pasolini Roma
Recull de premsa — Exposicions
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El diario vasco
Cultura

20/06/2015Pasolini Roma

Recull de premsa — Exposicions
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El País
Cultura

20/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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Ara
Cultura

14/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis



68

Ara 
Cultura

14/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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La Vanguardia
Cultura

14/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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La Vanguardia 
Cultura

14/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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La Vanguardia
Cultura

17/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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El Punt Avui
Cultura

18/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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La Razón
Cultura

21/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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El País
Contraportada

23/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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El Mundo
Cultura

31/03/2015

Recull de premsa — Kosmopolis

Kosmopolis
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Recull de premsa — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Recull de premsa — CentreDoc

Byung Chul ABC
Cultura

31/01/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Recull de premsa — CentreDoc

Byung Chul ABC
Cultura

31/01/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Recull de premsa — CentreDoc

Byung Chul ABC
Cultura

31/01/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

ABC
Cultura

31/01/2015Byung Chul
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Recull de premsa — CentreDoc

Judith Butler Ara
Suplement

22/02/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Ara
Suplement

22/02/2015Judith Butler
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Recull de premsa — CentreDoc

Judith Butler Ara
Suplement

22/02/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Ara
Suplement

22/02/2015Judith Butler
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Recull de premsa — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplement

8/03/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplement

8/03/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplement

8/03/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Saskia Sassen Ara
Suplement

8/03/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Naomi Klein La Razón
Cataluña

28/03/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Axel Honneth El País
Babelia

18/04/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Turisme El País 30/04/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015
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Recull de premsa — CentreDoc

Charles Taylor La Vanguardia

Culturas

13/06/2015



98

Recull de premsa —  DAC

La Vanguardia
Cultura

30/05/2015Primera Persona
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La Vanguardia
Cultura

30/05/2015

Recull de premsa —  DAC

Primera Persona
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Recull de premsa —  DAC

La Vanguardia
Cultura

30/05/2015Primera Persona
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La Vanguardia
Cultura

30/05/2015

Recull de premsa —  DAC

Primera Persona
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Recull de premsa —  DAC

El Mundo
Cultura

10/05/2015Primera Persona
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El Periódico
Suplement

10/05/2015

Recull de premsa —  DAC

Primera Persona
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Yo dona 31/10/2015

Recull de premsa —  DAC

The Influencers
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Recull de premsa —  DAC

Yo dona 31/10/2015The Influencers
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Yo dona 31/10/2015

Recull de premsa —  DAC

The Influencers
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Recull de premsa —  DAC

Yo dona 31/10/2015The Influencers
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Recull de premsa —  DAC

El Periódico
Cultura

16/02//2015Emergència
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Ara
Suplement

1/03/2015

Recull de premsa —  DAC

Arxiu Ovni
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Recull de premsa —  DAC

El Punt Avui
Cultura

19/07/2015Grec



111

El País
Cataluña

10/07/2015

Recull de premsa —  DAC

Grec
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Ara
Cultura

9/01/2015

Recull de premsa — Audiovisuals

Xcèntric
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El Periódico
Societat

1/06/2015

Recull de premsa — Audiovisuals

Temps de caritat
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Recull de premsa — Audiovisuals

El Periódico
Societat

1/06/2015Temps de caritat
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Ara
Cultura

30/11/2015

Recull de premsa — Audiovisuals

Del trazo al píxel
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Recull de premsa — Audiovisuals

Ara
Cultura

30/11/2015Del trazo al píxel
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El Mundo
Cultura

3/21/2015

Recull de premsa — Audiovisuals

Del trazo al píxel
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Recull de premsa 

Yochai Benkler La Vanguardia

Contraportada

12/03/2015



119

Recull de premsa 

Alex Honneth La Vanguardia

Contraportada

17/03/2015
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Recull de premsa 

Luc Boltanski La Vanguardia

Contraportada

12/03/2015
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Recull de premsa 

William T. Vollmann La Vanguardia

Contraportada

17/03/2015
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Recull de premsa 

Miquel Izuel La Vanguardia

Contraportada

12/03/2015
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Recull de premsa 

Charles Taylor La Vanguardia

Contraportada

17/03/2015
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