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de Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol,
Los Torreznos i Societat Doctor Alonso.
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Una festa escènica oberta i participativa de pràcticament 6 hores de durada que es pot visitar l’estona que
vulguem i quan vulguem des de les 18’30h a les 24h als Jardins dels Drets Humans (al costat del Graner).
Tres parelles artístiques amb una trajectòria consolidada i que treballen en el context de la creació pròpia
s’han ajuntat per preparar una peça específica per al cicle i per al barri on parlen del valor, de l’economia
en temps de crisi, de compartir, del joc i la celebració. Com en una fira amb diferents casetes i accions,
gaudirem de música, performance, menjar, beure i celebrarem que estem junts per posar atenció en el valor
de les coses. L’atenció pot ser un ball i per ballar cal anar ben calçat!
“Nos reunimos a celebrar que nos reunimos. Todo movimiento supone un desgaste. El coste es al gasto,
como el gesto es al resto. El resto es lo que queda y cada vez queda menos y eso nos da risa.”
Amb la col·laboració de Marc Sempere Moya (Compartir dóna gustet), Asociación Generación
Guineocatalana Virgen de Bisila, Barcelona Activa, Suelas Asencio Aznar i altres amics i amigues del barri.
Recull un tiquet amb sorpresa a la Sala Pepita Casanellas,
la Casa del Rellotge i la Biblioteca Francesc Candel del 10 al 16 de juliol
en els seus horaris d’obertura i descobreix què amaga el mateix dia 17.

Dimecres 11 i 18 de juliol
de 16:00 h a 18:00 h
Contrabanda FM 91.4
Els redactors de Radio Nikosia, una de les
primeres emissores realitzades per persones
d’emocionalitats diverses, participen al cicle
BooMBeta amb dos programes de ràdio
especials que giraran al voltant del propi
procés de creació dels espectacles que s’hi
presenten i del concepte “vida laboral”.

Una trobada per compartir experiències, valoracions
i establir un diàleg a partir del tema “Adolescències
en risc: un diàleg entre serveis de salut mental, art i
educació al barri de la Marina”.
“En aquesta trobada volem transmetre algunes de les
accions que la Fundació Hospital Sant Pere Claver
i la Consulta Jove per a Adolescents han fet durant
el curs 17-18 amb perspectiva comunitària i de
col·laboració entre diferents entitats de la Marina, per
treballar conjuntament a favor dels adolescents del
barri.”
Amb la participació de: Assumpció Soriano, Luis Gol,
Berna Villarreal, Muntsa Capellas, Bárbara Bañuelos,
Quim Turbet, Domingo Espot, Carme Pons, Nieves
Batista i Barbara Van Hoestenberghe.
Amb la complicitat de: Hospital de dia - Consulta
Jove de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, IES
Montjuïc i Imagina’t.

CONTEXT BOOMBETA 2018

Dimarts 17 de juliol de 18:30 a 24:00 h
als Jardins dels Drets Humans
(al costat del Graner).
Entrada gratuïta fins omplir aforament,
l’accés és obert en qualsevol moment
des de l’inici fins al final de la proposta.

RÀDIO NIKOSIA

Dijous 19 de juliol
de 10:00 h a 15:00 h al Graner.

BooMBeta és el cicle d’activitats artístiques al barri de la Marina.
BooMBeta proposa i acull experiències artístiques contemporànies per als habitants de la
Marina, de les quals en poden ser públic i també participants actius.
En aquesta 2na edició de BooMBeta seguim treballant amb conceptes com identitat i
memòria i ens centrem en la vida laboral i el paper que juga en l’engranatge social.
BooMBeta és un cicle d’accions artístiques al barri de la Marina organitzat i comissariat
pel Graner, que compta amb el suport del Pla de Barris de la Marina i del programa ART
i PART (Barcelona Districte Cultural), amb la col·laboració de diferents entitats del barri i
l’aixopluc del Festival Grec de Barcelona.

+ info | www.granerbcn.cat | @granerbcn | #boombeta18

