
 
PROPERES ACTIVITATS 

 
 

 
c/ Còrsega 299, entresòl, Barcelona / Entrada lliure : 11/03/2019: 10 hores EXPOSICIO 
Exposició: AMAZOGRAMAS. Fotografies de Roberto Huarcaya (Perú)  
Casa Amèrica Catalunya obre al públic l'exposició AMAZOGRAMAS, del fotògraf peruà 
Roberto Huarcaya, que es podrà visitar fins el proper 6 de maig. Huarcaya, un dels 
fotògrafs amb més reconeixement al Perú, acaba d’exposar a Arco Madrid …  
 
 

 
c/ Còrsega 299, entresòl, Barcelona / Entrada lliure : 13/03/2019: 19 hores DEBATS  
Amèrica +30: Diàleg amb José Antequera (Colòmbia)  
Casa Amèrica Catalunya, amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
desenvolupa aquest 2019 el programa Amèrica +30. Lideratges de futur al continent. 
Amb la mirada posada en les properes dècades, pretén donar visibilitat a joves … +  
 
 

 
c/ Còrsega 299, entresòl, Barcelona / Entrada lliure : 18/03/2019: 19hores LITERATURA 
Recital poètic amb Tania Pleitez i Bruno Montané  
Tania Pleitez Vela (El Salvador) i Bruno Montané (Xile) inauguren el cicle de recitals 
poètics 2019 de Casa Amèrica Catalunya. Una iniciativa que ens aproparà als secrets de 
l’obra dels autors iberoamericans, a diverses sensibilitats i reflexions… +  
 
 

 
c/ Còrsega 299, entresòl, Barcelona / Entrada lliure : 20/03/2019: 19 hores DEBATS  
Festival de les Bones Històries: conflicte, dones i resistència (Colòmbia)  
La líder i activista social Mayerlis Angarita Robles dialoga amb María Elena Bedoya, 
advocada i vocal de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, 
al voltant del projecte Narrar para vivir, xarxa de dones supervivents … +  
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c/ Còrsega 299, entresòl, Barcelona / Entrada lliure : 21/03/2019: 19 hores DEBATS 
Presentació de llibre: ‘Santos. Paradojas de la paz y del poder’, de María Jimena Duzán   
Presentació de Santos. Paradojas de la paz y del poder (Debate, 2018), de la periodista 
i politòloga colombiana María Jimena Duzán. El llibre, a manera de thriller polític, 
relata els fets posteriors al “no” en el plebiscit per la pau a Colòmbia… +  
 
 
 

 
Cinemes Girona. c/Girona 175, Barcelona. Entrada: 3 euros : 22/03/2019: 19 hores 
LATcinema LATcinema: projecció de 'La consulta' (Perú)  
Estrena del documental La consulta, dirigit per Arturo Hortas i realitzat per a l'Atlas de 
conflictes ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat per Joan 
Martínez Alier. Debat posterior en connexió amb l’autora de la tesi doctoral … +  

 

 
Punt de trobada: Edifici de Correus. Plaça Antonio López, s/n. Barcelona : 23/03/2019: 
11 hores DEBATS Ruta ‘Barcelona americana’  
Nova sessió de la ruta Barcelona americana, un passeig per la ciutat que revela detalls 
sobre els vincles estrets que la capital catalana manté amb Amèrica, des del Canadà 
fins a l’Argentina. La ruta es realitza de la mà del periodista i escriptor Héctor Oliva… +  
 

 

 
c/ Còrsega 299, entresòl, Barcelona / Entrada lliure : 27/03/2019: 19 hores DEBATS  
El cos en acció. Diàleg amb les 'performer' Violeta Luna i Carolina Torres  
Les performer Violeta Luna de Mèxic i Carolina Torres de Colòmbia dialoguen entorn 
de l'art de la performance com a eina d'intervenció i activisme. La sessió titulada El cos 
en acció: cartografies…, serà moderada pel periodista Pere Ortín… +  
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