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Consolidació del model de gestió i indicadors 
 

Si el 2016 ens va servir per començar el projecte, durant aquest 2017 hem estat construint i 
consolidant les bases per fer de l’Espai30 un referent sociocultural del barri de La Sagrera. Són 
moltíssimes les entitats que han passat durant aquest any per l’Espai 30 dur a terme el seu dia a dia 
o desenvolupar alguna activitat. Fer de l’Espai30 un espai co-gestionat per totes les entitats que 
s’hi vulguin sumar, i establir els millors mecanismes de participació han estat 2 dels eixos principals 
d’aquest 2017.  

Durant aquest 2017 hem consolidat la junta directiva de l’Associació Cultural Espai 30 (d’ara en 
endavant ACE30), que està composada per membres d’11 entitats lligades al barri i que estan 
compromeses en la gestió de l’Espai30. Aquestes entitats són: 

- Associació Districte IX Imatge 
- Associació Photoespai30 
- Associació La Sagrera Es Mou 
- Associació Expansió de la Xarxa Oberta 
- Associació Això és vida 
- Centre de Documentació de La Sagrera 
- Coopdevs, Software lliure per a l'economia social 
- Diem 25 Barcelona 
- 30 Panxes, cooperativa de consum de La Sagrera 
- Penya Barcelonista Districte XXVII La Sagrera 
- Grup Aficionat de Teatre de La Sagrera (GATS) 

Aquestes entitats aglutinen unes 400 persones, que tenen l’Espai30 com l’espai sociocultural de 
referència i d’aquestes, unes 200 persones fan vida habitualment per l’Espai30. 

 

A part d’aquestes entitats, l’Espai 30 està en constant col·laboració amb altres entitats del barri o 
d’altres que realitzen, regularment o de forma esporàdica, activitats a l’Espai 30. Les entitats, 
grups, col·lectius, i empreses que han utilitzat l’espai per dur a terme les seves activitats 
socioculturals a l’Espai30 durant el 2017 han estat: 

 
- Comissió de Festes de La Sagrera 
- Associació Dona Llum 
- Associació Catalana Malalts Epilèpsia 
- Esplai “La Sagrera” 
- Club Patí Independent 8 Rodes 
- Les Jubilades del Sagrer 
- Fundació Privada Sagrera 
- Associació Photosagrera 
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- Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrera 
- Escola Pàlcam 
- Escola El Sagrer 
- Escola La Roca 
- Escola Turó Blau 
- Escola l’Estel 
- Col·legi Maria de Déu dels Àngels 
- Iglesia Salvación de Dios 
- Iglesia del MovimientoMisionero Mundial 
- Hillsong Barcelona 
- ONG “Amb les teves mans” 
- ONG “Sense Sostre” 
- Grup excursionista CiMA 
- Plataforma Som Meridiana 
- Associació per l’Estudi de les Tradicions 
- Institut Bremen 3 
- Col·lectiu Vulnus 
- Fundació Privada Sagrera 
- WeAct Associació 
- Lastor Media SL 
- Fundació Catalana de Jazz 
- Katuma.org 
- Amics de la Gent Gran 
- SAH Servei d’Atenció a Homes (La Sagrera) 
- Cooperativa Som Energia 
- Col·lectiu Insti a La Sagrera 
- Cooperativa Menjador ca la Rosa 
- Coral El Sagrer 
- Mirada de Dona 
- Restarters Barcelona 
- APAP Photography 
- Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya 
- Associació Fotogràfica Qgat Foto 
- Associació FotoSants 
- Grup Fotogràfic d’Almenara 
- Agrupació Fotogràfica Sant Adrià del Besòs 
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Durant l’any 2017 s’han fet un total de 602 cessions d’espai a l’Espai30: 

 

Gener: 27  Abril: 49  Juliol: 52  Octubre: 68 

Febrer: 38  Maig: 58   Agost: 4 (tancat)  Novembre: 87 

Març: 48  Juny: 49   Setembre: 56  Desembre: 66 

 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 1: NOMBRE DE CESSIONS D'ESPAIS, PER MESOS 
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En quant als indicadors de la gent que ha passat cada mes per l’Espai30, obtenim els següents 
indicadors mensuals, que donen una mitjana de 68 persones diàries a l’Espai30, si no tenim en 
compte l’agost ni els festius en que l’Espai30 està tancat: 

 

Gener:  1220  Abril: 1560  Juliol: 2420  Octubre: 1865 

Febrer: 1295  Maig: 1815  Agost: 80 (tancat) Novembre: 2630 

Març: 1465  Juny: 1490  Setembre: 1380  Desembre: 2940 

 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 2: NOMBRE D'USUARIS, PER MESOS 
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Per gestionar l’Espai 30 està la junta de l’associació, que es composa de president, vici-president, 
secretari, tresorer i diversos vocals. D’aquesta junta de gestió es desprenen diferents comissions de 
gestió: 

- Comissió econòmica 
- Comissió de programació sociocultural 
- Comissió d’exposicions 
- Comissió de difusió i comunicació 
- Comissió de manteniment 

 

A part d’aquestes comissions, també hi ha hagut un coordinador d’activitats contractat de 17 a 21h 
de dilluns a divendres. El coordinador s’encarrega del dia a dia de l’Espai30, de gestionar totes les 
sol·licituds d’espai i de tota la feina que es pugui despendre de les comissions, com ara la 
programació d’actes culturals, la gestió de les xarxes socials i la pàgina web, realitzar cartells, 
memòria d’activitats, gestió del bar social, etc. 
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Consolidació dels espais i sales de l’equipament 
 

Tant en el 2016 com durant tot el 2017, s’han dedicat molts esforços a equipar l’espai de tot el 
necessari per satisfer les necessitats de les entitats que estan duent a terme el seu dia a dia a 
l’Espai 30. Ha estat una gran dedicació degut a que els espais estaven en molt mal estat i no 
estaven dotats de les necessitats tècniques i logístiques suficients per poder realitzar activitats. En 
alguns casos ni per fer-hi una simple reunió. S’ha invertit molt de temps en la rehabilitació dels 
espais i també s’ha invertit una gran partida econòmica en comprar els materials necessaris, 
portes, equip tècnic, etc. 

A finals del 2017, tenim l’espai distribuït de la següent manera: 

- Nau Guillot: 

L’Espai per on s’accedeix a l’Espai30. No disposa de calefacció i és per aquest motiu que tenim 
estufes distribuïdes per tota la nau. Tot i així, hi fa bastant fred. En aqueta nau hi tenim un espai 
d’autoservei de begudes i menjar dotat amb taules i cadires, rentaplats, micro-ones, neveres i 
també un espai social amb taules i cadires, jocs de taula, wi-fi obert i punts d’informació. Aquest 
espai disposa d’un espai expositiu distribuït en 2 espais amb 25 metres de paret cadascun, dotats 
de focus i guies per penjar quadres. Al fons de la nau hi ha una saleta petita amb taules i cadires on 
fer reunions, també preparada amb focus per utilitzar-la com espai expositiu. Just a l’entrada 
trobem el despatx de coordinació, el despatx de la junta i els lavabos. També hi ha un petit 
magatzem. A l’altell hi ha un espai de lectura amb taules i cadires i molts llibres que anem 
recopilant, i al costat mateix, una càmera fosca per revelat fotogràfic. 

- Nau Àbaco: 

La segona Nau de l’Espai30. És un espai diàfan de 300 m2 equipat amb un escenari, equip de so, 
equip de llums, projector i pantalla per projectar. Disposa d’una sala que utilitzem de magatzem. 
També hi ha un altell on hi ha 2 saletes petites per fer reunions on hi tenim taules i cadires i alguns 
ordenadors. 

- Nau ION: 

A la última Nau hi tenim un espai d’uns 100 m2 que vam separar amb cortines per fer el Renova la 
Teva Roba i hem deixat així ja que ens permet tenir un espai d’un aforament entre les saletes 
petites i la sala Àbaco, que es queda molt gran per a algunes activitats. A la resta de la Nau hi ha un 
espai obert i 2 magatzems. A l’altell hi tenim un plató de fotografia  
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Consolidació de l’Espai30 per la realització 
d’activitats socioculturals 
 

Durant el 2017 s’han fet moltíssimes activitats a l’espai30. Algunes han estat impulsades des de 
l’ACE30, altres (la gran majoria) han estat iniciatives de les entitats que gestionen l’espai amb el 
suport de l’Espai30 i d’altres han estat activitats programades per altres entitats, amb la 
col·laboració activa de l’Espai30 en alguns casos i en d’altres, només cedint l’espai. 

A continuació, passem a detallar algunes de les activitats més destacades que s’han realitzat a 
l’Espai 30 durant el 2017 i que creiem que s’han de mencionar: 

La Sagrera es Mou ha estat fent mensualment el Temps de Tertúlia, han realitzat els assajos 
setmanals del grup de Góspel i de la Coral infantil 6:12, han realitzat 2 edicions del Renova la Teva 
Roba, han dut a terme tota l’activitat del Banc del Temps, el Firem-nos, col·laboració amb la Marató 
de TV3, la recollida de taps per la investigació de la malaltia de l’Aitor, etc. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 3: FESTA DE PRIMAVERA: CORAL INFANTIL 6-12 
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El Col·lectiu Photoespai30 i l’Associació Districte IX Imatge han estat totalment implicats en la 
consolidació de l’Espai Expositiu, han estat organitzant tallers de fotografia, el debat mensual 
Art&Idea, Passejades fotogràfiques pel barri, xerrades de fotografia, col·laboracions amb altres 
centres de fotografia i, en definitiva, tot el que està relacionat amb la fotografia a l’Espai30. 

L’Associació Expansió de la Xarxa Oberta ha realitzat tallers sobre sistemes de connexio a internet, 
xerrades sobre desplegament de fibra òptica, la RestartParty, etc. 

La Cooperativa 30 Panxes fan tota l’activitat setmanal i el repartiment a l’Espai 30. Han organitzat 
diferents tallers per a la gent del barri sobre alimentació i sabons. 

Diem 25 Barcelona han estat organitzant trobades obertes ciutadanes per debatre sobre 
problemàtiques moltes xerrades i debats públics sobre temàtiques socials amb ponents reconeguts 
i experts. També han fet projeccions de documentals amb posterior debat. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 4: DIEM25: ESTRANYS ENTRE NOSALTRES 
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IL·LUSTRACIÓ 5: DIEM25: CIUTATS REBELS 

 

L’Associació Això és Vida i Penya Barcelonista Districte XXVII La Sagreras’han encarregat de 
dinamitzar la retransmissió dels partits de futbol a pantalla gran i han col·laborat en la organització 
d’alguns actes com la RestartParty, els concerts, etc. 

El Grup Aficionat de Teatre de La Sagrera (GATS)utilitzen l’espai per fer assajos i actuacions en 
públic. 

El Centre de Documentació de La Sagrera posa a disposició del barri tota una sèrie de documents 
de gran importància. 

La Comissió de Festes de La Sagrera han realitzat molts actes tant de les Festes de Primavera com 
de la Festa Major de La Sagrera. Concerts, presentacions de llibres, espectacles infantils, etc. A 
destacar l’entrega de dorsals de la Cursa De La Sagrera, al desembre, on van passar per l’Espai30 els 
1600 corredors apuntats a la Cursa. 
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IL·LUSTRACIÓ 6: FESTA DE PRIMAVERA: PRESENTACIÓ D'UN LLIBRE 

 

IL·LUSTRACIÓ 7: FESTA DE PRIMAVERA: CONFERÈNCIA ATENEUS LLIBERTARIS 
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IL·LUSTRACIÓ 8: FESTES DE PRIMAVERA: PLATÓ FOTOGRÀFIC 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 9: FESTA MAJOR: "LES DIVINES" 
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IL·LUSTRACIÓ 10: FESTA MAJOR: "EASYLIVING" 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 11: FESTA MAJOR: "LES DIVINES" 
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IL·LUSTRACIÓ 12: FESTA MAJOR: "RESTARTPARTY” 

 

IL·LUSTRACIÓ 13: FESTA MAJOR: "TASTET DE SALSES PICANTS" 
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IL·LUSTRACIÓ 14: FESTA MAJOR: CURSA POPULAR – LLIURAMENT DE DORSALS. 

 

L’Associació Dona Llum ha estat realitzant trobades i xerrades mensuals sobre maternitat, 
violència obstètrica, Part, etc. 

La Nau Ivanow(Fundació Privada Sagrera) ha utilitzat l’Espai per les residències artístiques de les 
seves companyies, tallers sobre arts escèniques i espectacles. Amb l’Associació WeActvan 
organitzar el Festival Simbiòtic. 
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IL·LUSTRACIÓ 15: SIMBIÒTIC: KELLY ARRONTES 

 

IL·LUSTRACIÓ 16:SIMBIÒTIC: ALMAZEN 
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IL·LUSTRACIÓ 17: SIMBIÒTIC: DESCALLADES 

 

L’Associació PhotoSagreraha estat fent setmanalment tallers sobre fotografia i ha exposat els seus 
treballs a l’Espai30. 

Moltes escoles del barri i grups lligades a elles, com aral’Ecola El Sagrer, la Coral El Sagrer, les 
Jubilades del Sagrer, l’Escola l’Estel, l’Escola Turó Blau, l’Escola Pàlcam, l’Escola La Roca o el 
Col·legi Maria de Déu dels Àngels han estat utilitzant l’espai per dur a terme projectes expositius, 
oferir espectacles infantils als alumnes, cantates i espectacles de final de curs, etc. També el Club 
Patí Congrés va utilitzar l’Espai30 per passar l’estona del’hora de dinar i migdia pel seu casal d’estiu 
durant tot el mes de juliol. 

El Grup Excursionista CiMA va tenir un punt d’informació amb un expert en rutes de muntanya 
cada dimarts per atendre als seus socis i sòcies i a qui li interesses del barri. 
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Consolidació d’un espai per fer actuacions de música 
en directe 
 

Els últims mesos de l’any hem fet algunes actuacions en directe i s’han realitzat amb molt d’èxit. 
Hem aconseguit el material necessari per poder-les dur a terme (escenari, equip de so, llums, etc.); 
hem comprovat com el so no molesta gens ni mica als veïns i sempre hem programat les actuacions 
al migdia o per la tarda, mai més tard de les 22:00h; la resposta del públic ha estat molt bona i això 
ens empeny a consolidar un calendari de programació musical de cara al 2018. Les actuacions que 
hem tingut aquest 2017 han estat: 

 

- Sergi Blanch. Cançó d’autor. 22 d’abril, dintre de la programació de les Festes de 
Primavera de La Sagrera. Organitza: Espai30. 
 

- Cecilia Ledesma Quartet. Poesia i tango argentí. 27 d’octubre. Organitza: Espai30. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 18: CECILIA LEDESMA 

 

 
- Música africana. 4 de novembre. Acte privat. 
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- Ordet. Versions Folk-rock en acústic. 18 de novembre, dintre de la programació de La Festa 
Major de La Sagrera. Organitza: Espai30. 
 
 

 

IL·LUSTRACIÓ 19: FESTA MAJOR: MÚSICA EN VIU 
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- ViolettaCurry. Jazz. 24 de novembre, dintre de la programació de La Festa Major de La 
Sagrera. Organitza: Espai30. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 20:ACTUACIÓ DE VIOLETTA CURRY DURANT LA FESTA MAJOR 2017 

 

- Eva Maria Zimmer i Cèlia Pedrós. Arpa i flauta. 25 de noviembre, dintre de La Festa Major 
de La Sagrera. Organitza: Institut a la Sagrera amb el suport de l’Espai30 i la Comissió de 
Festes de La Sagrera. 
 
 

- Cris Blasco &Pat Sol. Concert de versions acústic interpretat en llengua de signes. 3 de 
desembre, dintre de la programació del Festibal Simbiòtic. Organitza: WeAct Associació i 
Nau Ivanow amb el suport de l’Espai 30. 
 
 
 
 

- Fundació Catalana de Jazz. Jam de jazz. 13 de desembre. Organitza: Espai30 amb el suport 
de la Fundació Catalana de Jazz. 
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IL·LUSTRACIÓ 21: FUNDACIÓ CATALANA JAZZ CLASSIC: "JAZZ JAMM SESSION" 
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Consolidació d’un espai expositiu a l’Espai30 
 

Més o menys hi ha hagut 2 inauguracions d’exposicions al mes i aquestes es queden obertes al 
públic durant unes 3 o 4 setmanes. En aquestes inauguracions s’ha ofert un petit pica-pica i 
l’autor/a o autors/es han fet una petita explicació de la seva obra, o un debat, una actució musical 
relacionada amb la obra exposada, etc. Ha estat també un èxit d’organització i públic i ampliarem 
una mica més aquest espai per al 2018. 

Aquí la relació de totes les exposicions que han passat aquest any per l’Espai 30: 

- Títol: Foto Composiciones 

Autor/a: José Arias López (Soci de l’associació PhotoSagrera) 

Dates: Del 17 de gener al 10 de febrer 

Inauguració: El 17 de gener 

Breu explicació: Recopilació de foto-composicions on l’autor ens explica una història individual a 
cada fotografia i una altra en la seva totalitat. 

 

- Títol: Passejada Photowalk 

Autor/a: Exposició col·lectiva 

Dates: Del 26 de gener al 10 de febrer 

Inauguració: El 26 de gener 

Breu explicació: Coincidint amb el WorldWidePhotoWalk que organitza mundialment el fotògraf 
americà Scott Kelby, l'Associació Cultural Espai 30 va promoure una passejada fotogràfica de la que 
ara s'exposen els treballs en aquesta exposició. 

 

- Títol: Barcelones Amagades 

Autor/a: Diversos autors del Col·lectiu Photoespai30 

Dates: Del 13 de febrer al 3 de març 

Inauguració: El 17 de febrer 

Breu explicació: Aquesta exposició és el resultat del treball de 12 fotògrafs amics, units per l’interès 
per la fotografia contemporània en diferents formats i suports. Tots amb una visió personal i 
creativa d’aquestes barcelones amagades. 
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- Títol: Imatges Enfrontades 

Autor/a: Antonio Limpo 

Dates: Del 6 al 31 de març 

Inauguració: El 13 de març 

Breu explicació: Fotografies en que la imatge ha estat duplicada i enfrontada com si d’un mirall es 
tractés, intentant en el procés que la imatge resultant causi una primera impressió de realitat en la 
seva totalitat, tot i que una observació, no necessàriament profunda, evidencia que és un miratge o 
reflex de si mateixa. 

- Títol: Faules 

Autor/a: Quim Dasquens 

Dates: Del 15 de març al 5 d’abril 

Inauguració: El 16 de març 

Breu explicació: La innocència i la puresa dels personatges dels contes d&#39;infantesa tenen una 
dualitat entre la imatge asexuada i infantil o la visió que els converteix en desitjos eròtics. Aquelles 
històries on la interpretació de la lectura li pot canviar el sentit cap a una visió alliçonadora o cap a 
un desig passional. Reconeixeu els vostres mites? 

 

- Títol: Dia de la Dona 

Autor/a: Alumnes del CFCS d’Animació Sociocultural i turística de l’Institut Bremen 3 

Dates: Del 8 al 10 de març 

Inauguració: El 8 de març 

Breu explicació: Com a final del crèdit de dinamització comunitària, els alumnes del CFGS de 
l’Institut Bremen 3, van proposar 2 exposicions participatives en les que l’eix principal era la Dona. 

 

 

 

 

 

- Títol: SUEÑO AMOR SOLA 
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Autor/a: Paloma Rodríguez 

Dates: Del 6 d’abril al 10 de maig 

Inauguració: El 6 d’abril 

Breu explicació: Una exposició que és un passeig per la seducció de la imatge poètica creada a 
partir de fotografies. “Mirar a través del visor. Soñar con los ojosabiertos”. 

 

- Títol: Concurs de Fotografia de les Festes de Primavera 

Autor/a: Associació PhotoSagrera 

Dates: Del 18 d’abril al 12 de maig 

Inauguració: El 21 d’abril 

Breu explicació: Exposició en motiu de La Festa Major de La Sagrera, del concurs de fotografia de 
l’any anterior. 

 

IL·LUSTRACIÓ 22: INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "FESTA MAJOR 2016" 

 

- Títol: A Woman to Love II 
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Autor/a: APAP Photografy (SpyrosPapadatos) 

Dates: Del 12 al 28 de maig 

Inauguració: El 13 de maig 

Breu explicació: "With Love to Women II" és el meu darrer treball d'exposició fotogràfica, on us 
invito, amb la meva visió artística, a veure la bellesa femenina a través de les meves fotos 
seleccionades que representen l'harmonia entre aquesta bellesa i el costat artístic meu com a 
creador. 

 

IL·LUSTRACIÓ 23: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE SPYROS PAPADATOS 

 

 

 

 

 

 

- Títol:Sense títol 
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Autor/a: Carles Moreso (Soci de l’Associació Photosagrera) 

Dates: Del 12 al 31 de maig 

Inauguració: El 12 de maig 

Breu explicació: Exposició de fotografia del soci de PhotoSagrera. 

 

- Títol: Art Escola: “Caminant cap al futur” 

Autor/a: Escoles Turó Blau, El Sagrer i l’Estel 

Dates: De l’1 al 26 de juny 

Inauguració: l’1 de juny 

Breu explicació: Iniciativa que implica als alumnes de tres escoles en una creació artística conjunta. 

 

- Títol: Espais Confrontats 

Autor/a: Associació Fotogràfica Qgat Foto 

Dates: Del 2 de juny al 3 de juliol 

Inauguració: El 2 de juny 

Breu explicació: “Espais Confrontats” és el treball del col·lectiu de fotògrafs de l’Associació 
Fotogràfica Qgat Foto de Sant Cugat del Vallès, inscrit a la Biennal de Fotografia d’Autor celebrada 
el mes de gener de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

- Títol: Concurs Internacional de fotografia i1er Concurs Mercats Municipals de Barcelona 

Autor/a: Associació FotoSants 

Dates: Del 29 de juny al 31 de juliol 
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Inauguració: 30 de juny 

Breu explicació: Exposició fotogràfica de les fotos guanyadores i finalistes del Concurs Internacional 
i del 1er Concurs Mercats Municipals de Barcelona, en els seus quatre apartats, més les 
guanyadores en l’apartat social. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 24: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE FOTOSANTS 

 

 

 

 

 

- Títol:Petxina d’Argent 

Autor/a: Agrupació fotogràfica Sant Adrià del Besòs 

Dates: Del 4 de setembre al 29 de setembre 

Inauguració: El 7 de setembre 
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Breu explicació:Mostra del 68è saló estatal de fotografia. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 25:EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "PETXINA D'ARGENT" 

 

 

 

 

 

 

- Títol: Col·lectiva 

Autor/a: Grup Fotogràfic d’Almenara 

Dates: Del 4 de setembre al 29 de setembre 

Inauguració: El 7 de setembre 
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Breu explicació: “Fotografia”. L’exposició està composada per 42 obres de diferents autors del 
Grup Fotogràfic d’Almenara i és de temàtica lliure, recollint els diferents estils fotogràfics dels 
membres de l’entitat. 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 26: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DEL GRUP GFAL 

 

 

 

 

 

- Títol: DUENDE 

Autor/a: Vicky C. Segura 

Dates: Del 2 al 31 d’octubre 

Inauguració: El 6 d’octubre 

Breu explicació: Exposició fotogràfica dedicada al duende flamenc. 
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IL·LUSTRACIÓ 27: INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "DUENDE" 

 

 

 

 

 

 

- Títol: La Perona: 1980 

Autor/a: Xavier Jiménez 

Dates: Del 2 al 31 d’octubre 

Inauguració: El 13 d’octubre 

Breu explicació: Exposició fotogràfica en blanc i negre sobre La Perona. 
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IL·LUSTRACIÓ 28: INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "LA PERONA" 

 

 

 

 

 

 

- Títol: India 

Autor/a: Miguel Parreño 

Dates: Del 3 al 29 de novembre 

Inauguració: El 3 de novembre 

Breu explicació: Exposició fotogràfica de la India. Segons l’autor: “Comunió entre el món físic i 
l’espiritual”. “Estimar és compendre la diferència”. 
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IL·LUSTRACIÓ 29: EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "INDIA" DE MIGUEL PARREÑO 

 

 

- Títol: Aquareles i aigua-tintes 

Autor/a: Eduard Allende 

Dates: Del 3 al 29 de novembre 

Inauguració: El 3 de novembre 

Breu explicació:Retrats, Llops, Menines, Hipocamps, Torres de Babel.Técnica Mixta: Tinta xinesa, 
aiguatinta, anil·lines, ploma, llapis de color i de grafit.Any: 2015 – 2017 

 

 

- Títol:Algomás que retratos 

Autor/a: Kelly Arrontes 

Dates: Del 30 de novembre al 3 de desembre 

Inauguració: l’1 de desembre 

Breu explicació: Exposició de pintura de l’artista invident Kelly Arrontes. Videoinstal·lació del curt-
documental.Enmarcada dins del Festival Simbiòtic. 

 



 

P à g i n a 35 | 37 

 

 

IL·LUSTRACIÓ 30: SIMBIÒTIC: KELLY ARRONTES 

 

- Títol: Otranochesin dormir 

Autor/a: Oscar Fillola 

Dates: Del 4 al 29 de desembre 

Inauguració: El 5 de desembre 

Breu explicació: Fotografia. El projecte intenta recrear a través de la metàfora visual, diferents 
temes que ens poden arribar a treure la son, com pot ser el pas del temps, les paraules, la rutina, 
els projectes, les decisions, etc. Tot unit per una línia temporal, amb principi i final. 

 

 

- Títol: Temps de Jazz 

Autor/a: Josep Maria Garcia 

Dates: Del 4 al 29 de desembre 

Inauguració: El 13 de desembre 

Breu explicació: Fotografia. En les “Hot Jam Sessions” escoltem Jazz en el seu pur estil, on es 
barreja experiència i joventut. Els músics es van afegint amb certa improvisació, configurant un 
“Temps de jazz” d’estil personal de cada un dels intèrprets i dels espectadors. 
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IL·LUSTRACIÓ 31: INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA "TEMPS DE JAZZ" 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació i difusió de les activitats 
 

La nostra comunicació i difusió de les activitats es centra bàsicament en els socis/es de l’Associació 
Espai30, 100 socis a 31 de desembre (em passat de 50 a 100 socis aquest 2017) i els de les entitats 
que estan aquí allotjades o que hi fan activitats regularment. Tenim una llista de correu on anem 
enviant totes les activitats als socis. També ho enviem a les entitats que fan activitats aquí i a les 
pròximes del barri. 

Tenim punts d’informació a dintrei a fora al carrer per penjar cartells, díptics i demés material de 
comunicació i difusió. 

I no ens oblidem del boca-a-boca, que és un dels mecanismes més eficaços per fer que la gent 
s’assabenti de les activitats que van passant a l’Espai 30. 
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També seguim potenciant la nostra presència a les xarxes socials, on anem penjant la nostra 
activitat del dia a dia. 

A 31 de desembre del 2016 teníem 225 seguidors a Facebook: @ACESPAI30 

A 31 de desembre de 2017 en tenim 441. 

A 31 de desembre del 2016 teníem 74 seguidors a Twitter: @ateneusagrerenc 

Durant el 2017 vam canviar aquest compte per aquest: @Espai30_Sagrera 

A 31 de desembre del 2017 ja tenim 201 seguidors. 

Al mes de novembretambé vam obrir un compte de Flickr, on anem penjant un recull de fotografies 
de les activitats de l’Espai30. Hi ha més de 3500 fotografies penjades. 
https://www.flickr.com/photos/espai30ateneu/ 

A més a més, durant aquest 2017, hem estat elaborant un lloc web on poder aglutinar tota aquesta 
informació. Ens serveix de plataforma on penjar una agenda d’activitats pública, explicacions del 
que fem a l’Espai 30, les entitats que formem part del projecte, com ens organitzem, links a xarxes 
socials, normatives d’ús dels espais, horaris i altres informacions d’interès general. Tot i que són les 
xarxes socials les que utilitzem per comunicar el dia a dia de l’Espai30. 

http://www.espai30lasagrera.cat/ 


