
 
 
 
 

Poblenou Open Day & Night - 12h non stop, l'esdeveniment 
que mostra la cultura i la creativitat més vives que mai 

- Les galeries d'art La Plataforma, L&B Gallery i Chez Xefo presenten 
"Objecte Survival", "Facing Discontinuity", i "Passaport Gràfic" 
respectivament, tres exposicions que transformaran els seus espais amb 
escultura, fotografia, videoart i gravat. 
 
- Els artistes Philippe Marmi, Carmina Wiegerinck i Valls Fortuny 
obren els seus espais de creació amb les seves últimes obres 
exposades. 
 
- Durant 5 dies 20 artistes es donaran cita a la fàbrica de Simon per 
generar un laboratori de creació artístic. El fruit del seu treball es podrà 
visitar el 17 d'octubre en accés limitat de persones i amb retransmissions 
en streaming. En paral·lel, el mateix dia, tindran lloc les 'Urban Talks' 
xerrades on l'eix central serà la 'Transformació del territori a través de 
l’art i la creativitat' amb la participació de professionals que s'han 
enfrontat al repte d'aportar valor a la ciutat mitjançant les seves 
propostes artístiques i / o creatives. 

 
Barcelona 5 d'octubre de 2020. El pròxim 17 d'octubre de 11h a 23h 
celebrarem "Poblenou Open Day & Night - 12h non stop" l'esdeveniment on 
els espais de Poblenou Urban District obren les seves portes i ofereixen un 
ampli programa d'activitats culturals on descobrir el Districte Creatiu de 
Barcelona. 
 
 
La cultura i la creativitat més vives que mai 

A causa de l'excepcional situació en què es troba el sector de la cultura i 
l'entreteniment, fusionem els nostres habituals esdeveniments "Poblenou 
Open Day" i "Poblenou Open Night" en un de sol, mostrant que la cultura i la 
creativitat estan més vives que mai , sent conscients de la nova realitat que ens 
envolta. 
 
En aquesta nova realitat, amb una organització ajustada als requeriments 
sanitaris i de seguretat, adoptem un format d'esdeveniment híbrid, en el que 
tindrem, d'una banda, una programació amb activitats en directe dins de les 
habituals portes obertes dels espais dels nostres socis i, de l'altra, tallers, 
xerrades i intervencions artístiques organitzades per Poblenou Urban District, 
que succeiran en directe, però també seran retransmeses en streaming, perquè 
es pugui gaudir de tot sense sortir de casa. 
 
 
 



 
 
 
 
Dins de les activitats programades pels espais associats podrem trobar 
exposicions d'escultura, gravats, fotografia i vídeo art a les galeries La 
Plataforma, L&B Gallery, Chez Xefo, una exposició de grans il·lustradors de 
la mà de 180 hilos en l'espai The Folio Club i de joies a El Taller de Joyería. 
 
Els espais de creació dels artistes Philippe Marmi, Carmina Wiegerinck i 
Valls Fortuny obriran les seves portes per ser visitats amb exposicions de 
pintura. 
 
Hi haurà tallers com "Impulsar el teu projecte artístic" organitzat per The Open 
Design Studio fins als vinculats amb la gastronomia com el de Red Café 
Cultural sobre preparació i torrat de cafè. Els més petits / es també tindran els 
seus tallers com el Family Matters Music Lab, on Nación Funk fa una 
proposta per crear música en família o la proposta de l'artista Núria Vallès amb 
un taller de pintura floral. 
 
El moviment "maker" estarà present de la mà de Medio Design amb portes 
obertes al seu espai on es combina la fabricació digital amb l'artesania, 
TransfoLab el centre de recerca en disseny, innovació, producció i 
experimentació amb residus, on també podràs visitar l'espai i participar en 
diferents tallers que organitzen per a l'ocasió. En Eco-Working BCN podràs 
visitar l'exposició de lluminàries, realitzes amb materials recuperats i per als 
més petits / es un espectacle d'animació màgica. 
 
Barcelona School of Creativity realitzarà la sessió Creativitat Inside-Out una 
integració de diferents fonts, mètodes i tècniques, enfocades al 
desenvolupament el potencial creatiu mitjançant el treball corporal, l'experiència 
sorpresa, la representació i el treball creatiu dirigit. BAU Centre Universitari de 
Disseny de Barcelona presentarà un Fashion Film. 
 
Museu del Disseny obrirà les exposicions temporals de manera gratuïta i Sala 
Beckett i Ideal Barcelona proposa descomptes per accedir a la seva 
programació actual. 
 
Els espais gastronòmics també ens acompanyaran amb propostes especials en 
la seva carta com les del Catacroquet, La Tavernicola, Alaparra i tan 
originals com les d'Espai Granada, on podràs fer un “brunch” en un autèntic 
loft novaiorquès. 
 
 
WAC LAB & Urban Talks 
 
Complementant les activitats programades pels nostres socis, l'Espai Simon 
100 de Poblenou serà un autèntic formiguer de creativitat entre els dies 13 i 17 
d'octubre acollint el 'WAC LAB' i les 'Urban Talks'. 
 
 
 



 
 
 
 
El Windows Art Circuit (WAC) el trobarem en aquesta edició en format LAB, 
per garantir la seguretat tant dels artistes com del públic. Aquest nou format 
sintetitza tot el que ha estat un dels esdeveniments imprescindibles en les 
passades edicions de Poblenou Open Day i Poblenou Open Night, 
convertint-se en la plataforma de promoció per als artistes urbans emergents i 
consolidats de la ciutat. 
 
Els artistes participants prendran la fàbrica durant cinc dies, i el seu treball 
desenvolupat es podrà veure a la jornada de portes obertes el dia 17 d'octubre, 
un esdeveniment limitat d’aforament, d'acord amb les normatives vigents, que 
també comptarà amb retransmissions en streaming perquè no perdeu detall. 
 
Compartint el meravellós espai industrial de Simon, el mateix dia 17 tindran lloc 
les 'Urban Talks', la part més reflexiva de l'Urban District Art Festival 
(UDAF) on conviuen creativitat i art amb la ciutat com a escenari actiu. Amb 
una programació que es farà pública pròximament, i amb el tema de la 
'Transformació del territori a través de l'art i la creativitat', aquestes talks 
seran l'evolució de l'UDAF, projecte que es va iniciar el 2017. 
 
Les xerrades agruparan professionals que s'han enfrontat al repte d'aportar 
valor a la ciutat mitjançant les seves propostes. En un moment especialment 
difícil per al sector, els artistes i creatius agafaran el micròfon per explicar-nos i 
debatre sobre les seves experiències i somnis en primera persona. 
 
El 'Poblenou Open Day & Night, 12h non stop' l'organitza Poblenou Urban 
District, associació privada sense ànim de lucre que promou el Districte 
Creatiu de Barcelona des de 2012 i es realitza gràcies a la participació activa 
de la comunitat creativa associada, amb el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i el patrocini d'Estrella Damm. 
 
Pots consultar tota la programació al web poblenouurbandistrict.com 
 
 
 
 
Contacte 
Albert Martínez - M 670051781 
comunicacio@poblenouurbandistrict.com 


