club
conectoma
Primera cita amb joves creatius
(de 13 a 17 anys)

Del 18 al 23 de novembre a La Central del Raval

Literatura.

Què llegeixen els joves?

T’agradaria saber quins han estat els llibres
predilectes dels escriptors i actors amb
més èxit? Aprofita aquest espai de xerrada
per escoltar-los i parlar amb ells en directe.
Calendari:
Dimarts 19 de novembre
Horari: 19h
Lloc: La Cripta. Central del Raval

Xerrada sobre les lectures que han marcat la trajectòria professional d’escripors i altres artistes.
Entrada lliure per a tots els públics fins a completar
l’aforament.
Al final de la xerrada es farà l’entrega de premis de
literatura i vídeo.
Convidats sorpresa:
Estigues atent a la web de La Central, on t’anirem
descobrint els participants de la xerrada durant les
properes setmanes!

‘

Comic.

Publica el teu primer fanzine

T’encanta dibuixar? Et proposem un
taller pràctic d’edició d’un fanzine amb
les teves historietes.
Calendari:
Termini convocatòria: fins al 9 de novembre
Taller: Dimecres 20 de novembre
Hora: de 18.30h a 20.30h
Lloc: La Cripta de La Central del Raval

Pre-selecció:
Per participar caldrà enviar una mostra d’un dibuix
en format DINA4 a: clubconectoma@lacentral.com
abans del 9 de novembre i el jurat seleccionarà els 12
participants del taller.
Jurat:
Fani Manresa, Toni Mascaró, Marc Torices
i Irkus Zeberio.
Taller:
Els participants comptaran amb l’ajuda dels
dibuixants de còmic Irkus Zeberio i Marc Torices
per elaborar en una tarda una història pel fanzine.
Toni Mascaró i Fani Manresa, de l’editorial Apa Apa
Còmics, s’encarregaran de l’edició i publicació del
fanzine que estarà disponible a La Central.
El dissabte 23 s’exposaran els resultats del taller.
Material:
Cada participant portarà el seu propi material
(La Central proporcionarà les eines bàsiques).

Literatura.

Narracions escrites o en imatges

Creus que tens una bona història i a més
a més, saps com explicar-la? Escriu-la
o enregistra-la i participa en el concurs
literari.
Calendari:
Termini convocatòria: fins al 9 de novembre
Entrega de premis: Dimarts 19 de novembre
Hora: 19h
Lloc: La Cripta de La Central del Raval

Bases:
-Els vídeos es poden gravar amb qualsevol dispositiu (el
mòbil, la tableta o amb càmera) i han de durar entre 2 i 5
minuts. S’accepten tots els formats.
-Els textos, de temàtica i gènere lliures, poden ocupar
entre 1 i 5 pàgines.
-Els participants hauran d’enviar la gravació o l’escrit a:
clubconectoma@lacentral.com abans del 9 de novembre.
-El jurat seleccionarà un guanyador per a cada format i
els treballs dels tres finalistes de les dues categories es
publicaran al web de La Central i s’exposaran en l’acte de
cloenda el dissabte dia 23.
Jurat:
Dos membres de La Central i Borja Bagunyà
Premi:
Un val regal de La Central per valor de 100 €

‘
Musica.

L’experiència del directe

Toques algun instrument? Tens un grup
de música i t’agradaria tocar en directe?
Presenta’t al concurs per fer un concert
als jardins de La Central del Raval.
Calendari:
Termini convocatòria: fins al 9 de novembre
a clubconectoma@lacentral.com
Concert dels seleccionats:
Dijous 21 de novembre, a les 19h, als jardins
de La Central del Raval
Entrega de premi:
S’anunciarà el guanyador el dissabte 23 de novembre, a les 18h, a la Cripta de La Central del
Raval.

Bases:
-Els participants hauran d’enviar una gravació d’un
mínim de 2 minuts en vídeo domèstic o smartphone
de l’assaig del tema musical, al correu:
clubconectoma@lacentral.com abans del 9 de
novembre.
-El jurat escollirà els tres finalistes que actuaran al
concert de presentació el dia 21, i el grup guanyador
exposarà en format vídeo a la Cripta de la Central del
Raval, el dissabte 23.
Jurat:
Elena Barreras (coordinadora del PrimaveraPro dins
el festival de música Primavera Sound), Raül de Tena
(periodista musical) i Marc Ventosa (booker i promotor musical de Miles Away).
Premi:
Un val regal de La Central per valor de 200 €

Tecnologia.

Programa una animacio‘

T’agradaria donar vida als teus personatges
literaris preferits? Amb el taller de programació de La mandarina de Newton ho podràs fer en un matí.
Calendari:
Dissabte 23 de novembre
Hora: d’11h a 13h
Lloc: La Cripta de La Central del Raval

Un taller de programació en Scratch, pensat per a donar
vida a aquells llibres que t’han fascinat. Podràs fer
parlar als personatges, crear ambientacions... Realitzaràs les teves animacions mitjançant el món de la
programació.
Material:
La Central proporcionarà el material necessari però
els participants poden portar el seu propi ordinador
portàtil si ho prefereixen.
Coordina:
Irene Lapuente (La mandarina de Newton)
Inscripcions:
clubconectoma@lacentral.com (places limitades)

Art.

Exposa en un museu: ART&memes”

Saps el què és un meme? T’animes a propagar-ne algun de manera artística?
Ho podràs fer col·lectivament i amb un
resultat sorprenent a l’aparador d’una
botiga de museu.
Calendari:
1ª sessió:
Dilluns 18 de novembre de 18h a 20h
a La Central del Raval (La Cripta)
2ª sessió:
Dimecres 20 de novembre de 18h a 20h
a La Central del MACBA
3ª sessió:
Dissabte 23 de novembre de 14 a 17h
a La Central del MACBA

En aquest taller farem servir el concepte de meme: la
unitat mínima de transmissió cultural i de caràcter
obert: a mesura que s’escampa per la xarxa, l’usuari
va afegint capes de significat.
Treballarem de manera col·lectiva per investigar i
experimentar amb diferents materials i disciplines
artístiques i crearem una instal·lació artística a l’aparador de La Central del MACBA.
Material:
Els participats hauran de portar càmera de fotos,
smartphone o tablet.
Coordina:
Sala d’Art Jove i Jordi Ferreiro
Inscripcions:
clubconectoma@lacentral.com (places limitades)

Punt de trobada
del 18 al 23 de novembre
Vine a formar part del Club Conectoma i no et perdis el
millor de la secció juvenil a la Cripta de La Central del
Raval: literatura, còmic, coneixements, música, art,
exposicions i tallers.

Organitza:

la central
Patrocina:

La Central del Raval
c/ Elisabets, 6. 08001 Barcelona
t. 933 550 46 14
www.lacentral.com
clubconectoma@lacentral.com

Col·labora:

