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Deps, furimus nihi, Catuis su quo esci senitemqua crehena 
tususquam a occhum testatum. Marive, consuli cereo, 
nonderum aperio, quisquod consilici publico nsuliciora? 
Sente te et L. Ovideste nondium Romnem mus; estantius 
mo vid sil vagilissulum oractor lis te, queme popubli ciest? 
Notem. Cata, cremquastia rei invo, Ti. Sp. Mus, condac 
fuerfecus consultodi, que fac omniurat, nosteme ntinat, 
qua per publica venatum ciis. Vala Simus hocupio, audem 
foridem pl. Quosterbit, caedit L. Fuidendiena omponsc 
eribus? Is; intela rei si essiculist viventreis, quam atu 
inam Pala vem re novive, C. Seriorsumus, que auc int 
virtifectus strit restinte, quossul ingulic aectum incute 
consuam que quemus, vit fur horum fue aper in se 
fauderimanum ac rei patilis hoccivere aperfec ret oca re, 
maximus con a senares imilis hena, consi perficon 
ponsitium morum, quam in sigintr atique coniamd icaetru 
nihilina vissoludem actem et a convo, Castora nos cotero 
C. Habis sulinari prareorum in in Ita serimis acieme 
fectura cchuide factori con patrei potisse naturo consitato-
rum coena, qua popos, viu ina, patiam esimovem tas crio, 
ne fectuus venarebeme ad mo veribus ompopultum perum 
aci privas consult orisquodis.
Adducita morsul hebatidii sena, uter los iu clego us 
novius. Quam, quius rem det? Opopulo stidessulici publis 
ius in nul hos omnium tum aut grae culto num nondam, 
sum pest L. Duce moverum faciendam Rommor loctam 
urnit. An Itatat viri pulicam, et contret prendet aut 
auconsu liquod faci publis cur. Vive, fuem tiliculici sentis 
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CIUTAT VELLA
  8. Barceloneta
  8. Pati Llimona
  8. Convent de Sant Agustí
EIXAMPLE
  8. Casa Golferichs
  8. Sagrada Família
  9. La Casa Elizalde 
  9. Cotxeres Borrell
SANTS-MONTJUÏC
  9. Casa del Rellotge
  9. El Sortidor
10. Cotxeres de Sants
10. Casinet d’Hostafrancs
  9. La Cadena
LES CORTS
10. Les Corts 
10. Can Deu
10. Joan Oliver-Pere Quart
10. Riera Blanca
SARRIÀ-SANT GERVASI
16. Casal de Sarrià
16. L’Elèctric 
16. Casa Orlandai
16. Casa Sagnier
16. Vil·la Florida
16. Pere Pruna
17. Can Castelló

GRÀCIA
17. El Coll
17. La Sedeta
HORTA-GUINARDÓ
17. El Guinardó
NOU BARRIS
17. Zona Nord
17. Les Basses
18. Can Basté
18. Torre Llobeta
18. Porta Sóller
18. Ton i Guida
SANT ANDREU
18. La Sagrera
20. Sant Andreu
20. Bon Pastor
20. Garcilaso
SANT MARTÍ
20. Sant Martí de Provençals
20. Besòs
21. Can Felipa 
21. La Farinera del Clot
21. Parc-Sandaru
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JISER Reflexions Mediterrànies és una associació creada 
el 2005, gràcies a la voluntat d’un grup de joves d’Espanya 
i Tunísia que comparteixen uns ideals i uns valors comuns 
i que pretenen contribuir a la transformació de la realitat 
social que viuen a través de l’art i la recerca. 
Des de la seva creació hem realitzat activitats vinculades 
a la cooperació cultural i artística i a la cooperació científica 
a diferents països de la Mediterrània que tenen com 
a objectiu principal afavorir la mobilitat, el diàleg, 
la producció cultural i la seva difusió en l’espai mediterrani.
És per aquest motiu que l’associació s’anomena JISER, 
que en àrab significa «pont», un pont entre les ribes 
de la Mediterrània. Creiem fermament que conèixer 
l’altre és entendre’s i coneixe’s un mateix.
Amb el projecte Residències de Creació BCN-TNS, JISER 
pretén establir una xarxa de joves artistes visuals 
i d’associacions i centres d’art de la Mediterrània. 
L’inici d’aquest procés ha estat la selecció de dos projectes 
artístics que es desenvoluparan a les ciutats de Tunis 
i Barcelona durant dos mesos l’any 2010 i que culminaran 
amb l’exposició de l’obra realitzada i l’edició d’un catàleg 
individual.
Per a la primera edició s’ha seleccionat un artista per 
cadascuna de les dues ciutats. En la primera part va ser 
l’artista barceloní Miquel Wert qui va realitzar la residència 
de creació a Tunis entre els mesos d’abril i juny de 2010.
La segona part d’aquest projecte es materialitza amb 
la residència de l’artista tunisià Mohamed Ben Soltane 
a Barcelona. Aquesta estada li permetrà desenvolupar 
la seva obra i posar a prova la seva percepció en un context 
diferent del seu, coneixent i experimentant amb l’entorn 
i entrant en contacte amb diferents actors culturals 
de Barcelona.
L’estada de Mohamed Ben Soltane a Barcelona 
ha començat al mes de novembre de 2010 i s’estendrà 
fins al febrer de 2011. Durant aquest període, l’artista 
té a disposició l’estudi de JISER i els tallers del Centre Cívic 
Fort Pienc per desenvolupar les seves obres i els seus 
projectes, que s’exposaran a la sala d’exposicions 
del Centre del 12 de gener al 5 de febrer de 2011.

D’aquesta manera repetim la col·laboració amb 
el Centre Cívic Fort Pienc, tal com vam fer el 2006 
amb el projecte Percepcions de la Ciutat, que va suposar 
la trobada de 14 artistes tunisians i espanyols durant 
deu dies als tallers i la posterior exposició de les obres 
realitzades.
Pretenem, per tant, que aquest sigui l’inici d’un projecte 
més ampli que pugui desenvolupar-se de forma regular 
i consecutiva en el temps i que pugui acollir cada vegada 
un major nombre d’artistes dels diferents països  
de l’espai euromediterrani.
Aquest projecte compta amb el suport i la col·laboració 
del Centre Cívic Fort Pienc, així com amb el suport de 
l’Oficina Tècnica de Cooperació de l’Ambaixada d’Espanya 
a Tunísia, d’El Teatro Espace d’Art et de Création 
i del Club de Photo de Tunis, i amb el patrocini de l’ATB 
(Arab Tunisian Bank), de Trimex, de Fatales i de Culturel.
Mohamed Ben Soltane (Sidi Bou Saïd, Tunísia, 1977) 
és un dels artistes més prometedors dins de l’escena 
de la creació contemporània a Tunis. 
Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
utilitza el dibuix, la fotografia, el vídeo i les instal·lacions 
a les seves creacions. La seva obra s’ha exposat, de forma 
individual i col·lectiva, a les galeries i als centres més 
importants de Tunis. A més, la seva obra va obtenir 
el 2006 el primer premi al concurs ATBChallenge 
per a joves artistes, organitzat per l’Arab Tunisian Bank. 
Entre les experiències internacionals cal destacar la seva 
participació al primer Festival d’Art Contemporani d’Alger 
el 2010, la Fira d’Art Contemporani d’Estrasburg el 2009 
i la participació a l’exposició col·lectiva «mediterránea(s)» 
al Centre d’Art La Panera de Lleida, el 2008.

Xavier de Luca
JISER Reflexions Mediterrànies
Montse Cesarini Bonet

Centre Cívic Fort Pienc

Més informació a:
www.jiser.org
www.fortpienc.org
www.mohamedbensoltane.com

RESIDÈNCIA DE CREACIÓ

L’ESPAI MEDITERRANI EL CONSTRUIREM, TAMBÉ, SI INTERCANVIEM 
ART DES DE CREADORS QUE SOLQUIN LES SEVES RIBES MASSA DES-
CONEGUDES. UN PROJECTE AMB MOLT FUTUR.

TNS>BCN

B

A

R

C
E

L O N AN

I

S

____
L
_
L
__
L
_
LLL
_
L
_
L
_
L
_
LLLLLLLLLL ____________________

___
_____ ___

i d’associacions i centres d’art de la Mediterrània. 
L’inici d’aquest procés ha estat la selecció de dos projectes 
artístics que es desenvoluparan a les ciutats de Tunis 
i Barcelona durant dos mesos l’any 2010 i que culminaran 
amb l’exposició de l’obra realitzada i l’edició d’un catàleg 
individual.
Per a la primera edició s’ha seleccionat un artista per 
cadascuna de les dues ciutats. En la primera part va ser 
l’artista barceloní Miquel Wert qui va realitzar la residència 
de creació a Tunis entre els mesos d’abril i juny de 2010.
La segona part d’aquest projecte es materialitza amb 
la residència de l’artista tunisià Mohamed Ben Soltane 
a Barcelona. Aquesta estada li permetrà desenvolupar 

R
a Barcelona. Aquesta estada li permetrà desenvolupar 

Rla seva obra i posar a prova la seva percepció en un context Rla seva obra i posar a prova la seva percepció en un context Rdiferent del seu, coneixent i experimentant amb l’entorn Rdiferent del seu, coneixent i experimentant amb l’entorn R
i entrant en contacte amb diferents actors culturals 
de Barcelona.
L’estada de Mohamed Ben Soltane a Barcelona 

A
L’estada de Mohamed Ben Soltane a Barcelona 

Aha començat al mes de novembre de 2010 i s’estendrà Aha començat al mes de novembre de 2010 i s’estendrà Afins al febrer de 2011. Durant aquest període, l’artista Afins al febrer de 2011. Durant aquest període, l’artista A
té a disposició l’estudi de JISER i els tallers del Centre Cívic 
Fort Pienc per desenvolupar les seves obres i els seus 
projectes, que s’exposaran a la sala d’exposicions 
del Centre del 12 de gener al 5 de febrer de 2011.

B

del Centre del 12 de gener al 5 de febrer de 2011.

B

(Arab Tunisian Bank), de Trimex, de Fatales i de Culturel.
_

(Arab Tunisian Bank), de Trimex, de Fatales i de Culturel.
__(Arab Tunisian Bank), de Trimex, de Fatales i de Culturel._

Mohamed Ben Soltane (Sidi Bou Saïd, Tunísia, 1977) 

_
Mohamed Ben Soltane (Sidi Bou Saïd, Tunísia, 1977) 

__Mohamed Ben Soltane (Sidi Bou Saïd, Tunísia, 1977) _
és un dels artistes més prometedors dins de l’escena 

_
és un dels artistes més prometedors dins de l’escena 

__és un dels artistes més prometedors dins de l’escena _
de la creació contemporània a Tunis. Nde la creació contemporània a Tunis. NFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, LFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, LNFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, N _
Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 

_
LFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, LLLLFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, LLL
_
L
_

Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
_
L
_
LFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, L
_
L
_

Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
_
L
_

Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
_
L
_

Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
_
L
__
L
_
L
_
L
_

Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
_
L
_
L
_
L
_
LLLFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, LLL
_
L
_
L
_
L
_

Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, 
_
L
_
L
_
L
_
LFormat a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, L _Format a l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis, _

utilitza el dibuix, la fotografia, el vídeo i les instal·lacions 

E
utilitza el dibuix, la fotografia, el vídeo i les instal·lacions 

E
Lutilitza el dibuix, la fotografia, el vídeo i les instal·lacions LN

utilitza el dibuix, la fotografia, el vídeo i les instal·lacions 

N _

utilitza el dibuix, la fotografia, el vídeo i les instal·lacions 

_

a les seves creacions. La seva obra s’ha exposat, de forma Ea les seves creacions. La seva obra s’ha exposat, de forma E

_

a les seves creacions. La seva obra s’ha exposat, de forma 

_

individual i col·lectiva, a les galeries i als centres més Eindividual i col·lectiva, a les galeries i als centres més E
importants de Tunis. A més, la seva obra va obtenir 

C
importants de Tunis. A més, la seva obra va obtenir 

Cel 2006 el primer premi al concurs ATBChallenge Cel 2006 el primer premi al concurs ATBChallenge Cper a joves artistes, organitzat per l’Arab Tunisian Bank. Cper a joves artistes, organitzat per l’Arab Tunisian Bank. C
Entre les experiències internacionals cal destacar la seva IEntre les experiències internacionals cal destacar la seva I

participació al primer Festival d’Art Contemporani d’Alger 

I

participació al primer Festival d’Art Contemporani d’Alger 

I

el 2010, la Fira d’Art Contemporani d’Estrasburg el 2009 
i la participació a l’exposició col·lectiva «mediterránea(s)» 
al Centre d’Art La Panera de Lleida, el 2008.

Xavier de Luca
JISER Reflexions Mediterrànies
Montse Cesarini Bonet

Centre Cívic Fort Pienc



8^jiVi�KZaaV
%&�76G8:ADC:I6
C. Conreria, 1-9
Tel. 932 563 320 
www.bcn.cat/centrecivicbarceloneta

%'�9G6HH6C:H
C. Nou de la Rambla, 43
Tel. 934 412 280 
www.bcn.cat/centrecivicdrassa-
nes

%(�E6I>�AA>BDC6
C. Regomir, 3
Tel. 932 684 700 
www.bcn.cat/centrecivicpatillimona

%)�8DCK:CI�
9:�H6CI�6<JHIÞ
C. Comerç, 36
Tel. 933 103 732 
www.bcn.cat/centrecivicsantagusti

:^mVbeaZ
%*�86H6�<DA;:G>8=H
Gran Via Corts Catalanes, 491
Tel. 933 237 790
www.golferichs.org

%+�H6<G696�;6BÞA>6
C. Provença, 480, entl.
Tel. 934 508 917 
www.ccsagradafamilia.net

%,�A6�86H6�:A>O6A9:
C. València, 302
Tel. 934 880 590 
www.casaelizalde.com

%-�6I:C:J�;DGI�E>:C8
Pl. Fort Pienc, 1-4
Tel. 932 327 827 
www.fortpienc.org

%.�8DIM:G:H�7DGG:AA
C. Viladomat, 2-8
Tel. 933 248 350
www.cotxeresborrell.net

Sants-Montjuïc
&%�86H6�9:A�G:AADI<:
Pg. Zona Franca, 116
Tel. 934 322 489 
www.bcn.cat/sants-montjuic

&&�:A�HDGI>9DG
Pl. Sortidor, 12
Tel. 934 434 311
www.bcn.cat/sants-montjuic

&'�8DIM:G:H�9:�H6CIH
C. Sants, 79
Tel. 932 918 701
www.cotxeres.org

&(�86H>C:I�
9É=DHI6;G6C8H
C. Rector Triadó, 53
Tel. 934 230 440 
www.casinet.org

&)�A6�869:C6
C. Mare de Déu del Port, 397
Tel. 933 313 498
www.bcn.cat/sants-montjuic

&*�;DCI�9:�A6�<J6IAA6
C. Rabí Rubèn, 22-26
Tel. 934 248 506
www.bcn.cat/ccfontdelaguatlla

Les Corts
&+�A:H�8DGIH
C. Dolors Masferrer, 33-35
Tel. 932 916 462
www.bcn.cat/cclescorts

&,�86C�9:J
Pl. Concòrdia, 13
Tel. 934 101 007
www.cccandeu.com

&-�?D6C�DA>K:G"
E:G:�FJ6GI
C. Comandant Benítez, 6
Tel. 933 398 261
www.ccperequart.com

&.�G>:G6�7A6C86
C. Riera Blanca, 1-3
Tel. 934 480 499 
www.ccrierablanca.com

Sarrià-Sant Gervasi
'%�86H6A�9:�H6GG>¿
C. Eduardo Conde, 22-42
Tel. 932 562 720 
www.bcn.cat/ccsarria

'&�AÉ:AÝ8IG>8
Ctra. Vallvidrera-Planes, km 6,5 
Tel. 932 054 009 
www.cclelectric.com

''�K6AAK>9G:G6"
KÛOFJ:O�BDCI6A7ÛC
C. Reis Catòlics, 16-34
Tel. 934 069 053 
www.ccvazquezmontalban.com

'(�86H6�DGA6C96>
C. Jaume Piquet, 23
Tel. 932 524 262 
www.casaorlandai.cat 

')�86H6�H6<C>:G
C. Brusi, 51-61
Tel. 934 140 195
www.bcn.cat/casasagnier

'*�K>AÕA6�;ADG>96
C. Muntaner, 544
Tel. 932 546 265
www.bcn.cat/villaflorida

'+�E:G:�EGJC6
C. Ganduxer, 130
Tel. 934 186 537
www.espaiperepruna.org

',�86C�86HI:AAâ
C. Castelló, 1-7
Tel. 932 417 874 
www.bcn.cat/cccancastello 

Gràcia
'-�:A�8DAA
C. Aldea, 15-17
Tel. 932 562 877 
ccelcoll7bcn.cat

'.�A6�H:9:I6
C. Sicília, 321
Tel. 932 073 613 
www.bcn.cat/cclasedeta

Horta-Guinardó
(%�86H6�<GD<6
Av. Jordà, 27
Tel. 934 186 531 
www.centreshg.net/casagroga

(&�:A�86GB:A
C. Santuari, 27
Tel. 932 563 333 
www.centreshg.net/carmel

('�:A�<J>C6G9â
Rda. Guinardó, 101
Tel. 934 503 987 
www.centreshg.net/guinardo

((�I:>MDC:G6
C. Arenys, 75
Tel. 932 563 388 
www.centreshg.net/taxonera

()�B6I6H�>�G6B>H
C. Feliu i Codina, 20
Tel. 934 072 356 
www.centreshg.net/matasiramis

Nou Barris
(*�ODC6�CDG9
Av. Rasos de Peguera, 19-25
Tel. 932 769 950 
www.noubarris.net/cczonanord

(+�A:H�76HH:H
C. Teide, 20
Tel. 932 563 600 
lesbasses7yahoo.es

(,�86C�76HIw
Pg. Fabra i Puig, 274-276
Tel. 934 206 651 
www.canbaste.com

(-�IDGG:�AAD7:I6
C. Santa Fe, 2 bis
Tel. 933 585 614 
cctorrellobeta7yahoo.es

(.�EDGI6�HâAA:G
Pl. Sóller, 1-LX
Tel. 932 768 077 
www.ccportasoller.com

)%�IDC�>�<J>96
C. Romaní, 6
Tel. 933 548 721
www.toniguida.org

Sant Andreu
)&�A6�H6<G:G6�
»A6�76GG686¼
C. Martí Molins, 29
Tel. 933 511 702
www.bcn.cat/cclasagrera

)'�H6CI�6C9G:J
C. Gran de Sant Andreu, 111
Tel. 933 119 953 
www.bcn.cat/ccsantandreu

)(�7DC�E6HIDG
Pl. Robert Gerhard 3
Tel. 933 147 947 
www.bcn.cat/ccbonpastor

))�IG>C>I6I�K:AA6
C. Foradada, 36-38
Tel. 933 457 016 
www.bcn.cat/cctrinitatvella

)*�<6G8>A6HD
C. Juan de Garay, 116-118
Tel. 932 562 959
www.bcn.cat/centregarcilaso

)+�76Gâ�9:�K>K:G
Pg. Santa Coloma, 110
Tel. 933 457 393 
www.bcn.cat/ccbarodeviver

Sant Martí
),�H6CI�B6GIÞ�
9:�EGDK:Cv6AH
C. Selva de Mar, 215
Tel. 933 089 793 
www.bcn.cat/ccsantmarti

)-�7:HäH
Rbla. Prim, 87-89
Tel. 932 663 936 
www.ccbesos.org

).�86C�;:A>E6
C. Pallars, 277
Tel. 932 563 840 
www.bcn.cat/canfelipa

*%�A6�;6G>C:G6�
9:A�8ADI
Gran Via Corts Catalanes, 837
Tel. 932 918 080 
www.farinera.org

*&�E6G8"H6C96GJ
C. Buenaventura Muñoz, 21
Tel. 933 090 635
www.ccparcsandaru.cat

+'�9[djh[i�9�l_Yi�
W�jeji�[bi�Z_ijh_Yj[i�Z[�8WhY[bedW

www.bcn.cat/centrescivics
on trobaràs les programacions
de tots els centres

E l s  C e n t r e s  C í v i c s 

d e  B a rc e l o n a  a c o m p a n y e m 

e l s  c i u t a d a n s  q u e  a r a , 

a m b  l a  G r a n  C r i s i  L l a r g a ,

b u s q u e n  e s p a i s  o n  a g a f a r 

e n e r g i e s ,  p l a n t e j a r- s e 

u n  f u t u r  d i f e r e n t  i  v i u r e 

l a  i n t e n s i t a t  d e l  b a r r i

c o m  a  c a s a  c o m u n a  d e l s  

q u e  c o n s t r u ï m  f u t u r  p e r  m é s 

q u e  g a i r e b é  t o t  t r o n t o l l i .

 


