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ENFOCATS 2022
Habitatge i Resistència
Activitats del 5 al 20 de maig - Exposicions fins al 25 de juny
El Festival Enfocats del Pati Llimona, arriba aquest mes de maig a la
12a edició. Al llarg dels anys, el festival s’ha consolidat com un punt de
trobada entre professionals i amants de la fotografia i els audiovisuals,
entitats i col·lectius que contemplen aquestes dues expressions com a
eina per a la transformació social.
A l’edició d’aquest any, el tema central del festival és explicar la crisi
de l’habitatge que afecta la nostra ciutat, desfà la convivència veïnal
als barris i distancia les famílies. Catalunya és líder en desnonaments
a l’Estat espanyol: cada dues hores es produeixen tres desnonaments.
Un drama social ocasionat per l’increment del preu de l’habitatge, el
mercat turístic i els fons voltor.
La crisi de l’habitatge és narrada en primera persona pels actors
implicats, així com la forta organització veïnal que està oposant
resistència contra l’especulació. Plataformes antidesnonaments,
militants, persones afectades pels lloguers i les hipoteques, i altres
actors implicats; totes elles explicaran en primera persona la crisi de
l’habitatge a què estem exposats i la forta organització veïnal que està
oposant resistència contra l’especulació, fins al punt de convertir-se en
un maldecap per als fons voltor.
Gràcies a la col·laboració de fotoperiodistes i fotògrafs, la fotografia ens
servirà d’eix vertebrador del festival amb quatre exposicions simultànies
i dues instal·lacions. Projeccions, xerrades i itineraris completaran la
programació d’aquesta edició del Festival Enfocats 2022.

EXPOSICIONS I INSTAL·LACIONS
Les exposicions es poden visitar del 5 de maig al 25 de juny.

Bruna Casas

INAUGURACIÓ DE L’ENFOCATS
5 de maig a les 19 h

FONS VOLTOR. 					
“GENT SENSE CASA, CASA SENSE GENT”
Catalunya és una de les zones d’Europa on es produeixen més desnonaments
i on l’accés a un habitatge és més complicat. Aquest projecte pretén
explicar com els fons voltors s’han instal·lat a Catalunya, com operen, com
condicionen diàriament la vida de centenars de persones i famílies i quines
alternatives es plantegen.
Fotografies: Bruna Casas de RUIDO Photo
Crèdits periodistes: Alicia Fàbregas i Bruna Casas de Ruido Photo
Un projecte de RUIDO PHOTO
Sala Montserrat Roig

Juan Camilo Moreno
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DESNONATS EN PANDÈMIA
Aquest projecte explora al llarg de vuit mesos les històries de persones
i famílies que han estat desnonades en l’estat d’alarma en plena crisi
sanitària. Des de l’interior dels pisos, fins a les càrregues policials causades
per la pressió veïnal, el projecte il·lustra la problemàtica dels desnonaments
que van cobrant nombroses víctimes des de fa anys a Barcelona.

Pedro Mata

Autor: Juan Camilo Moreno
Sala Ruïnes

CASA ÀFRICA: MIGRAR, HABITAR I RESISTIR
El projecte Casa Àfrica neix el gener del 2019 davant de la necessitat d’un
sostre per a persones migrants que arriben a Barcelona des de la frontera
sud espanyola.
Aquest projecte fotogràfic és un recull d’imatges al llarg de tots aquests
anys, amb una mirada propera i amb una narrativa completa i compromesa,
on l’autor ens apropa a una història de resistència i lluita col·lectiva.

Roger La Puente

Fotografies: Pedro Mata - Comissària: Lucía Pedra
Col·laboren: Casa Àfrica i Fotomovimento
Sala Foyer

FOTOGRAMES D’UNA GUERRA SOTERRADA
Aquesta sèrie de tres obres ens parla d’una guerra soterrada, que dia a dia
es lliura entre les forces policials desproporcionades i la ciutadania.
L’autor ha triat el format de seqüència fotogràfica, mitjançant el llenguatge
visual del còmic, que evoca els storyboards cinematogràfics, i és justament
l’audiovisual l’eina de treball que fa servir d’aquest activista multifacètic per
denunciar, sensibilitzar i informar de diferents problemàtiques.
Obres gràfiques de Roger La Puente
Un projecte de La Interferència produccions
Espai Termes, c/ Regomir 7 - Façana del centre cívic i passadís

Fotomovimiento
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ELLS PER DINERS, NOSALTRES PER AMOR
Aquesta és una peça fotogràfica que ens parla, en clau poètica, de les dues
cares d’un desnonament; d’una banda, la repressió i de l’altra, la solidaritat
i la resistència.
Obra del Col·lectiu Fotomovimiento
Espai Groc

LLIBRE VEUS I MIRADES, INSEGURETAT RESIDENCIAL
I SALUT
El llibre Veus i Mirades. Inseguretat residencial i Salut, coordinat per la
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) i l’Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB), presenta un quadre dels desnonaments dels últims
anys a Barcelona des d’una mirada molt concreta: la vida quotidiana de les
persones que viuen amb la certesa de la impermanència.
A càrrec de Centre Cívic Pati Llimona, amb la col·laboració de la
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH) i l’Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB)
Sala Reunions

ELS CADRES, CONTENIDORS DE TESTIMONIS
A través dels testimonis de les persones que fan servir aquest servei,
volem apropar el relat en primera persona de veïns i veïnes de la ciutat de
Barcelona, que van haver de guardar totes les seves coses a dins d’una
caixa de fusta.
A càrrec del Centre Cívic Pati Llimona, amb la col·laboració de l’Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l’empresa Alliance-Brother
Pati d’en Llimona

PROGRAMACIÓ
Del 5 al 20 de maig 2022

JACOB, MIMI I ELS GOSSOS DEL BARRI. PEL·LÍCULA*
AMB REFLEXIÓ I TALLER FINAL
Divendres 6 de maig a les 17.30 h
En Jacob Ocell viu a la ciutat i somia convertir-se en arquitecte com el seu
pare. Un dia, el pare, que sempre va atrafegat, ha de marxar per negocis
durant uns dies i el noi haurà de passar una setmana sencera amb la seva
cosina Mimi i el seu oncle Àguila al barri antic de Riga, Maskachka. Tan bon
punt hi arriba, un ric home de negocis comença a excavar el parc central
per transformar-lo i edificar-hi nous gratacels. En Jacob i la Mimi decideixen
aturar el projecte. El cas és que tan sols poden fer-ho amb l’ajut d’una colla
de gossos de carrer que… poden parlar!
A càrrec de Pack Màgic, El Globus Vermell i Casal infantil Pati Llimona
*Activitat adreçada a públic familiar.
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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DOCUMENTAL
COS I CIUTAT
Dimarts 10 de maig a les 19 h
Retrat de dues dones transsexuals companyes de carrer, sense llar i sense
sostre, en la recerca d’un habitatge digne a Barcelona. D’origen i edat molt
diversos, les trames de les seves vides s’entrecreuen i encadenen situacions
i converses al voltant de la discriminació, el gènere i la identitat, l’amor
romàntic, tot recordant que els lligams afectius són essencials per a la seva
supervivència en una societat que les jutja i estigmatitza constantment.
Amb la presència de Noa Prieto i Luana Matairo (protagonistes) i Lorena
Ros (directora)
A càrrec de: laudiovisual prod.
Amb la col·laboració de: Metzineres, La Filadora, Art for Change “la
Caixa” Testamento Producciones i Friki Films

CONFERÈNCIA DEL SINDICAT DE LLOGATERES DE
CATALUNYA
Dimecres 11 de maig a les 18 h
Conferència a càrrec de dos membres del Grup d’Assessorament Legal del
Sindicat de Llogateres de Catalunya. Consistirà en l’exposició de les eines
legals i sindicals que les persones llogateres han d’afrontar en situacions
contractuals de lloguer injustes. En finalitzar la conferència es farà un torn obert
de preguntes perquè totes les persones assistents podeu resoldre dubtes,
compartir situacions i tindre un contacte directe amb les persones del sindicat.
A càrrec del Sindicat de Llogateres de Catalunya

PRESENTACIÓ DE L’INFORME RADIOGRAFIA, MAPEIG
I TRAÇABILITAT DELS OPERADORS GLOBALS
IMMOBILIARIS A BARCELONA I LES SEVES XARXES
LOCALS
Dijous 12 de maig a les 18.30 h
Els grans operadors globals immobiliaris que actuen en el mercat de
l’habitatge a les ciutats actuals, especialment els fons voltor i les societats
patrimonials, presenten característiques de poca visibilitat i traçabilitat,
perquè es desconeix en gran manera el seu funcionament, xarxa de negoci
o relacions. La presentació d’aquest informe tracta d’aportar una mica
de llum a aquesta fosca qüestió per al cas de Barcelona, amb l’objectiu
d’augmentar la traçabilitat dels esmentats entramats.
A càrrec de l’Observatori DESC

XERRADA: APRENENTATGES COMPARTITS EN LA
LLUITA PER L’HABITATGE
Divendres 13 de maig a les 19 h
El moviment per l’habitatge té una trajectòria de lluita molt important a la
ciutat de Barcelona. La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca, actualment
conviu i col·labora amb molts altres col·lectius que han anat sorgint a la
ciutat, com Resistim al Gòtic o Raval Rebel, a nivell més local, o el Sindicat
de Llogateres, que també porta la lluita més enllà de Barcelona.
Les exigències del dia a dia sovint fan difícil comptar amb espais per la
reflexió i aquest debat vol ser un moment de calma per reflexionar sobre els
aprenentatges i les estratègies compartits en aquesta lluita a partir del llibre
La PAH: Manual de uso.
A càrrec de Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), Resistim al
Gòtic, Raval Rebel i Sindicat de Llogateres
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OKUPACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL.
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL SPACE METROPOLIZ I
DEBAT POSTERIOR
Dimarts 17 de maig a les 18.30 h
El documental Space Metropoliz (2011) relata l’ocupació i regeneració
col·lectiva d’una fàbrica abandonada a la perifèria de Roma, convertida en
una llar per a més de 200 habitants i un bé comú obert al barri i a la ciutat.
En el debat posterior a la projecció es vol dialogar sobre tot allò que pugui
fer efectiu el dret a l’habitatge i a una ciutat, pensada i viscuda com un lloc
més habitable i inclusiu.
Debat amb:
Melissa García Lamarca: Investigadora en la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). Va ser activista en la Plataforma d’Afectades per la
Hipoteca (Pah) i en Obra Social Barcelona.
Llum Oliver: Activista pel dret a l’habitatge i integrant del Grup d’Habitatge
de Sants (GHAS).
Sara Bautista Arotinco: Habitant de Metropoliz des del principi. Es
dedica diàriament al procés d’autogestió de l’ocupació i del MAAM i està
compromesa amb la defensa de les persones migrants i del dret a la salut
i l’educació.
Emanuela Bove (moderadora): Arquitecta, investigadora independent i
docent. És membre de la Plataforma Barcelona no està en venda, de la
xarxa SET i de la revista Crítica Urbana.
Amb la col·laboració de MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di
Metropoliz_città meticcia, Roma (Itàlia).

CASA ÀFRICA: MIGRAR, HABITAR I RESISTIR
Dimecres 18 de maig a les 18.30 h
Activitat lligada a l’exposició fotogràfica Casa Àfrica: Migrar, habitar i
resistir on es farà una xerrada sobre les diferents perspectives en la recerca
d’habitatge de persones racialitzades, sobre Casa Àfrica i els seus orígens,
la seva situació actual i el seu futur. L’acte comptarà amb la participació de
referents de Casa Àfrica, Resistim al Gòtic i també de Nebon Babou i de
Victòria Columba, activistes.
A càrrec de Casa Àfrica i Resistim al Gòtic

5è ANIVERSARI DE RESISTIM AL GÒTIC. SUPORT
MUTU, AUTOORGANITZACIÓ, LLUITA I COMUNITAT
PER CONSTRUIR EL PRESENT I FUTUR DEL BARRI
Dijous 19 de maig a les 19 h
El 2017 es va crear una xarxa de suport mutu entorn l’habitatge, però no
només això sinó que creix cada dia i genera resiliència, comunitat i arrelament
per construir un barri viu, actiu, divers i combatiu. Ara, Resistim al Gòtic ens
convida a participar en aquest acte per parlar del futur del barri, a partir de les
seves vivències i experiències del passat i del present.

20 h · Projecció vídeo 5è aniversari de Resistim al Gòtic
En el marc del 5è aniversari, Resistim al Gòtic vol compartir un vídeo amb
entrevistes i imatges d’arxiu, a manera de document on apareixen les
vivències i els testimonis de persones que formen o han format part del
col·lectiu.
Lloc: Plaça de la Mercè
A càrrec de Resistim al Gòtic

PRESENTACIÓ I TASTET DEL JOC DE TAULA OKUPA TU
TAMBÉ!
Divendres 20 de maig les 18 h
Mostrarem des d’un vessant lúdic la problemàtica d’accés a l’habitatge i
les lluites que hi tenen lloc. Explicació-tutorial per aprendre a jugar al joc. A
càrrec de Gall Negre (editorial)

Centre Cívic Pati Llimona:
c/ Regomir 3, 08002 Barcelona

Totes les activitats són gratuïtes amb places limitades.

Mes info: enfocats.net
patillimona
ccpatillimona
ccpatillimona

