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El racó
EL CCFC I EL CASAL DEL BARRI ESPAI ANTONI
MIRÓ PERIS SÓN GESTIONATS PER LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA A
TRAVÉS D’UN MODEL DE GESTIÓ CIUTADANA.

CCFC
Plç Carme Monturiol, 10 (Confluència dels
carrers de Nació amb Degà Bahí) | 93 450 70 13
eamp@farinera.org | www.farinera.org

Elvira Cardos

El 7 d’abril del 2015 el bar del Centre Cultural la
Farinera del Clot prenia un nou aire: la Cooperatia Cafè Orlandai esdevenia el nou gestor. Van
entrar amb força, fent un rentat de cara a l’espai
i donant una volta al servei que s’hi donava. Amb
ganes i empenta, tot i les dificultats de l’entorn
per les obres de les Glòries, van anar consolidant
la seva clientela. Ha estat un any i mig en el que
el Cafè la Farinera ha estat portat amb cura i
estima, però sobretot sent fidels a la filosofia
que requereix portar un bar d’un equipament
municipal. Encara més, han sabut entendre que
la Farinera és un centre de gestió ciutadana i
sempre que han pogut han donat un cop de mà a
entitats i col·lectius del barri. Amb el temps i amb
l’ajuda de la Farinera s’ha anat dinamitzant l’espai
amb actuacions fixes un dijous al mes o activitats
puntuals els dissabtes.
A finals de desembre del 2016 deixen la gestió de
la cafeteria. Marxen per dedicar-se encara més de ple
al Cafè de la Casa Orlandai, el seu projecte original.
Tant per la Farinera com per ells mateixos ha estat un
any i mig de convivència molt enriquidor. Per tancar
aquesta etapa i acomiadar-se com cal de tots els seus
clients/es, entitats i usuaris del Centre, a finals de desembre oferiran una gran festa. Quan tots els detalls
estiguin definits, tant a la web de la Farinera com a
les xarxes socials hi publicarem tota la informació
actualitzada. De ben segur que com totes les altres
que han organitzat, no ens decebran.
La Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa ja
treballa per no deixar orfe el servei del bar, l’espai relacional per excel·lència de l’equipament. El procés de
selecció de projectes per a la gestió de la cafeteria ja
és obert. Fins al 20 de novembre es poden presentar
totes les propostes a la Farinera o per correu electrònic al convocatoria.farinera@gmail.com. A la nostra
pàgina web (www.farinera.org) hi trobareu tota la
informació per poder participar a la convocatòria.
El bar de la Farinera del Clot és la porta
d’entrada del Centre, un espai de relació
de les persones usuàries i de les entitats
del barri. Busquem projectes engrescadors, que tinguin en compte el valor
sociocultural del lloc i que proposin una
oferta atractiva tant des de la vessant
comercial de restauració com des de
la vessant cultural. Us animem a què
presenteu les vostres propostes; segur
que en trobarem una d’igual o millor
que la dels nostres companys de la
Cooperativa Cafè Orlandai i plegats,
farem créixer el projecte Farinera.

Gran Via de les Corts Catalanes 837
93 291 80 80
informacio@farinera.org | www.farinera.org
@farinera
Districte de
Sant Martí

@BCN_SantMarti

del Taller d’Història

LA FINCA XIFRÉ
L’any 1833, Xifré va adquirir una peça de terra a Sant Martí de Provençals,
coneguda com Manso Soley o Torre de Milans, així com diversos terrenys i
vinyes dels voltants, que durant els últims anys de vida es van convertir en la
seva residència principal. La finca i les terres d’en Xifré s’ubicaven al districte de
Muntanya, concretament a la zona que avui coneixem com a Camp de l’Arpa.
Els dominis d’en Xifré constaven de diverses cases de pagès com Can Parent o
el Manso Bartra; vinyes i conreus cultivats per arrendats; una construcció anomenada Torre Petita, que segurament va ser una caseta de camp de la família; i
un edifici de caire industrial conegut com a Forn nou del vidre.
|||Antonio Gascón
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

5è CICLE
DE DONES
CREADORES,
MUSES 2016

novembre-desembre 2016 * CLIC 96 CLIC FARINERA

3

L’humor i les arts escèniques seran els
pilars de la visualització i la creació
femenina a la Farinera
Com cada novembre, arriba per 5è any
consecutiu, el Cicle de dones creadores
Muses. Aquest, però, no és un any qualsevol, ja que per primera vegada s’hi afegeix
a l’organització, el Casal de Joves La Traca.
Aquesta és, sens dubte, una gran notícia
i un fet que enriqueix substancialment el
festival, obrint un nou espai a les activitats
i apropant-les a les més joves. Així doncs,
coorganitzat pel Casal de Joves La Traca,
el Centre Cultural la Farinera del Clot i el
PIAD de Sant Martí, Muses torna del 22
al 26 de novembre amb la clara intenció
de donar visibilitat a la tasca que desenvolupen les dones artistes i que any rere
any han anat treballant per assolir aquest
objectiu. Muses es consolida com un punt
de trobada i reflexió que pretén fer visible
la capacitat de creació, acció i participació de les dones en les manifestacions
artístiques.
MUSES 2016
El cicle comptarà amb una setmana
farcida d’activitats per intentar acomplir
el seu propòsit. La programació cultural
començarà el dijous 24 de novembre
amb la inauguració de l’exposició Projec-

te Miralls, una proposta dirigida per la
fotògrafa Anna Rodríguez, en la que un
grup de dones del Prat de Llobregat, amb
diversitat cultural i generacional, realitzen
un taller de fotografia creativa poc convencional. A través d’aquesta eina artística
han treballat aspectes que els hi preocupen, motiven i apropen com a dones. Tot
seguit, el mateix dijous a la nit, gaudirem
d’un concert al Casal de Joves La Traca.
Muses també comptarà, com ja fa

dues edicions, amb el 3r Concurs de
Monòlegs d’Humor per a Dones en el
que les noies de la cia. Impro Barcelona
conduiran el concurs i faran de mestres
de cerimònia. Per arrodonir una gran nit,
en acabar el concurs, al Cafè la Farinera
podrem passar una bona estona ballant
amb la Dj Merli Marlowe.
L’endemà, dissabte 26 a les 21h,
tancarem el cicle amb el luxe de poder
gaudir de les XL, que ens portaran el seu

LA FARINERA
I L’EAMP
PARTICIPEN A LA
FESTA MAJOR

LA TEMÀTICA
AMBIENTAL PREN
RELLEVÀNCIA A
L’EAMP
El Casal de Barri Espai Antoni Miró
Peris (EAMP) augmenta les activitats de
temàtica ambiental a la seva programació. Si l’any passat es va dedicar el
setembre al mes dels miniecologistes,
aquest any l’educació ambiental entra
de ple en els espais més fixes del casal;
concretament s’ha farcit l’Espai de Jocs
de valors ambientals.
Així doncs, als jocs d’exterior i de plaça
hi trobareu material per descobrir el nostre medi urbà: prismàtics, guies d’ocells,
pots de recollida d’insectes, caleidoscopis
estel·lars...; i pròximament es col·locarà a
la pl. Carme Monturiol un niu per a ocells i
un altre per a ratpenats.
A l’interior s’han incorporat jocs de
taula que ens ajudaran a conèixer de
forma lúdica la fauna i la flora del nostre
entorn. Jocs com Boletarires, Findevier,
Match a pair of birds, Fauna, Terra, o el mateix Catan, ens permetran treballar valors
de sostenibilitat alhora que passem una
bona estona.
També s’han incrementat considerablement la quantitat de contes de l’Espai de Jocs.

Coneixes la història de la Wangary Maathai,
la dona arbre de l’Àfrica que va guanyar el
Nobel de la Pau? Voleu descobrir jardins
curiosos? Arbres bonics i horts meravellosos? Històries per submergir-nos en mons
magnífics que ens obren la ment com només
els llibres saben fer.
Totes aquestes novetats al voltant del
medi ambient i les ja més tradicionals com
les xerrades, tallers pràctics i l’esperat Renova la teva roba i les teves joguines ens
esperen d’ara en endavant a l’EAMP. Vine
a descobrir-les:
d Espai de jocs: Contes amb valor
ambiental. Divendres 11 novembre
de les 17.30 a les 18.30 h.
d Taller obert. Mesures per a la millora energètica de la llar. Dilluns 21
novembre de les 19 a les 20.30 h.
d Espai de jocs. Jocs de taula amb valors ambientals. Dijous 22 desembre
de les 17 a les 20 h.
d Renova la teva roba. De l’1 al 18 de
novembre.
d Renova les teves joguines. De l’1 al
14 de desembre.
d Tallers Reparat Millor que Nou. Costura creativa: amb peces velles, fem
complements nous. Divendres 25 de
novembre de les 18 a les 20.30 h.
d Tallers Reparat Millor que Nou. Per
Nadal fem menys residus: embolcalls i nadales amb materials
reutilitzats. Divendres 16 desembre
de les 18 a les 20.30 h.

La Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa
omple el barri d’activitats durant 13 dies
consecutius. La Federació, moltes de les
entitats i veïns i veïnes del barri es bolquen per les festes per portar a terme
activitats i omplir de contingut divers el
programa d’actes.
La dinamització de l’espai públic i de
l’entorn és un dels objectius principals del
Centre Cultural la Farinera del Clot i del Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris (EAMP).

actes de festa major
centre cultural la farinera del clot
RENOVA LA TEVA ROBA
d Recollida de roba: del 2 al 12 de novembre en horari d’obertura de l’EAMP
d Espai intercanvi (mercadillo): divendres 18
de novembre, de les 16.30 a les 20.30 h
d Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris
EXPOSICIÓ: EL CLOT-CAMP DE L’ARPA
INDUSTRIAL I FABRIL
d A càrrec del Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa
d inauguració dijous 3 de novembre, 19.30 h
(del 3 al 19 de novembre)
d sala d’exposicions Joan Alsina del Centre
Cultural la Farinera del Clot
Itinerari: ITINERARI PER L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME
d A càrrec del Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa
d Inscripció prèvia a informacio@farinera.
org o al 932918080 del 31 d’octubre al 4
de novembre
d Dissabte 5 de novembre, 11 h
d Centre Cultural la Farinera del Clot

espectacle Abandónate mucho, un show
musico-teatral que desmunta el mite de
l’amor romàntic.
Enmig de tot plegat, dos tallers gratuïts, l’un de Deep Dance-Art a càrrec de
Carol Villalón, i l’altre d’autodefensa, que
durà a terme Karin Konkleal. El primer
serà el dimarts i el dijous pel matí i el
segon dimecres a la tarda. Per a poder-hi
participar, recordeu que cal inscripció
prèvia al PIAD.

El contacte directe amb el veïnat dóna sentit a la seva tasca i per aquest motiu posen
a l’abast un seguit d’actes totalment gratuïts
per al gaudi de tothom.
Aquest any la Farinera us proposa activitats culturals que van des de la recuperació històrica del nostre barri, a un concert
de cúmbia o un teatre per a tots els públics.
A més a més, s’aprofita l’oportunitat per
fer conjuntament amb l’EAMP una mostra
dels tallers que es realitzen trimestralment
portes endins.
L’EAMP seguint amb la línia de l’any
anterior torna amb el Renova la teva roba
i una sessió de contes amb valor ambiental, per difondre al màxim la línia de medi
ambient que s’hi treballa.

/ casal de barri espai antoni miró peris
CLASSES OBERTES I MOSTRA DELS
TALLERS DE DANSA DE LA FARINERA DEL
CLOT I DE L’EAMP
d Dilluns 7 de novembre, 17.30 h
d Escenari fix de Festa Major al c. Rogent / Bassols
CONTES AMB VALOR AMBIENTAL
(Activitat familiar)
d Divendres 11 de novembre, de les 17.30 a
les 18.30 h
d Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris
Teatre i música per a tots els públics:
CROMÀTIC
d A càrrec de la cia. Com Sona
d Edat: de 0 a 6 anys
d Diumenge 13 de novembre, 12 h
d Tatre Jesús Concernau del Centre Cultural
la Farinera del Clot
Concert: INGENIERIA TROPIKAL
d Dijous 17 de novembre, 21.30 h
d Cafè la Farinera del Centre Cultural la
Farinera del Clot

ESTEM DE FESTA MAJOR
DEL 4 AL 20 DE NOVEMBRE SE CELEBRA LA FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
Com cada mes de novembre ens endinsem de ple a
l’activitat més complexa i a la
vegada més complerta de tot
el calendari festiu anual del
Clot-Camp de l’Arpa.
Com que tenim un barri culturalment molt ric i des de fa temps
totes les associacions implicades
proposen moltes activitats ja
consolidades pel calendari festiu,
aquest any no es presenten moltes novetats a la Festa Major.
Els actes de foc segueixen
sent un dels pilars de la Festa,
que van des de la Cursa de
Dracs fins al Castell de focs.

Aquest any el Castell de focs
serà una mica més gran que als
darrers anys, per donar un final
majestuós i com toca a una festa major d’aquestes magnituds.
També cal destacar els
diversos cercaviles de cultura popular: gegants, ball de bastons,
Moixiganga, falcons i castellers. A
més aquest any celebrem el 20è
aniversari dels gegants del barri.
Musicalment seguim tenint
actes molt potents, amb una
doble jornada de barraques, tornant a reeditar el ball de Festa
Major amb Hotel Cochambre i el
ja famós Cercaentitats.

Per tercer any consecutiu
pel pregó, a part del cercavila
de gegants, hi haurà el Ball de
Rams per a què tot el veïnat hi
pugui participar.
Exposicions, dansa, tallers
als comerços, activitats infantils i
molt de teatre d’entitats acaben
la nodrida graella d’activitats de
les festes d’enguany.
Per acabar, aquest any la
Festa Major té mocador, per lluir
a tots els actes i per representar el
sentiment de festa de tot un barri.
Tota la informació sobre la
Festa Major i el mocador a
www.farinera.org

LA MÀGIA DELS REIS
REPARTEIX LA MÀGIA DELS REIS PER TOTES LES CASES DEL BARRI

La nova Campanya de recollida de joguines noves per a infants i obsequis per a la gent gran es
posarà en marxa durant el mes de desembre.
El dia de Reis al Clot-Camp de l’Arpa va molt
més enllà del 6 de gener. Des de fa anys al barri
hi ha diversos agents i factors que la converteixen
en molt més que una jornada de regals on els que
més gaudeixen són els infants. Entitats i veïns/es
van veure la necessitat d’aconseguir que la festivitat al barri esdevingués el màxim d’inclusiva possible. No tots els nens i nenes reben regals a causa
de la manca de recursos econòmics de les seves
famílies i molta gent gran viu en una situació
de solitud que fa que pràcticament ningú pugui
acompanyar-les en un dia com aquest. Entre tots
i totes podem aconseguir que això canviï i que el
dia 6 de gener al matí tothom se senti especial.

Amb aquesta intenció aquest desembre posarem en
marxa una nova Campanya de recollida de joguines
noves per a infants i d’obsequis per a la gent gran.
TU ENS POTS AJUDAR
d Convertint-te en voluntari/a en la preparació
i classificació de tots els regals. Si t’animes
posa’t en contacte amb el Centre Cultural la
Farinera del Clot (932918080) o amb el Casal
de Barri Espai Antoni Miró Peris (934507013) i
t’explicarem com fer-ho.
d Portant una joguina nova, per a nens/es de 0 a
16 anys, o un obsequi per a les persones més
grans. La recollida de les vostres donacions es
pot fer al Centre Cultural la Farinera del Clot
o als punts de recollida que s’especificaran al
programa de Reis.

El conte i el DVD de Reis

L’any passat es va editar el conte El dia de Reis, escrit i il·lustrat per Fina Rifà, i el dvd Carta als Reis del ClotCamp de l’Arpa, per Taroa Produccions. La producció d’aquests dos materials va sorgir de la proposta de
treballar la festa dels Reis amb les famílies d’orígens diversos que viuen al barri; per apropar-los la tradició
i transmetre’ls com es viu al Clot-Camp de l’Arpa. Durant la campanya de Reis del 2016 ja es van distribuir
el conte i el dvd per alguns comerços i també es van regalar a les famílies més desfavorides econòmicament. Aquest mes de novembre ens disposem a fer la presentació oficial dels materials i del projecte que
s’ha tirat endavant conjuntament amb el Districte de Sant Martí, la Federació d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa i veïns/es del barri.
S’ha donat el primer pas: donar a conèixer i compartir la tradició del barri; ara venen les ganes de
conèixer, d’aprendre de noves tradicions i d’altres festes en les que els infants de qualsevol lloc del món
siguin els protagonistes. És el torn d’entendre el sentit i els sentiments de les festivitats que també se
celebren al nostre territori participant activament del procés.
Així doncs, El dia de Reis i Carta als Reis del Clot-Camp de l’Arpa, són els primers d’una col·lecció que
divulgarà les tradicions de les cultures diverses que conviuen al Clot-Camp de l’Arpa.

CLIC ENTITAT
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EN CLOTUS I NA MELIS
CELEBREN 20 ANYS DE
MÀGIA GEGANTERA
“Fa molt de temps, a prop de Sant Martí, vivien dos mags
anomenats Clotus i Melis que tenien les seves cases dalt d’un
turó que dominava el clot on estava el poble...” Així és com el
10 de novembre de 1996 es presentaven en societat els nous
gegants del Clot, en Clotus i na Melis. Tot just aquesta Festa
Major farà 20 anys d’aquell dia, en què les velles figures de roba
donaven pas a dos imponents i ben plantats gegants.
Des de 1978 la Colla dels Gegants del Clot de la Secció de Cultura
de l’Orfeó Martinenc ja havia passejat per festes i carrers a dos
gegants de roba que cridaven l’atenció per allà on anaven. Eren ben
diferents a les figures a les que estem acostumats. Mesuraven al
voltant de 4 metres i estaven fets de roba i una estructura metàl·lica
molt lleugera que els proporcionava una gran agilitat i un moviment
molt divertit al ballar.
Tots dos van ser els precursors dels actuals Clotus i Melis, el nom
dels quals evoca la toponímia llatina del Clot de la Mel. La creació
dels dos gegants va ser el resultat d’un procés de participació que
implicava als més petits del barri. De les propostes dels infants va
sorgir la idea de crear dos gegants que representessin una parella
de mags medievals. Amb aquestes indicacions el constructor Manel
Casserras i Soler va fer les figures, amb diversos objectes màgics a
les mans, com una bola de vidre, un bàcul, així com una enigmàtica
copa per les seves experimentacions. Ben vestits i lluint a la roba el
senyal heràldic de Sant Martí de Provençals, va ser al novembre de
1996 quan els veïns i veïnes del barri van despertar la nova parella
de gegants.
Des d’aleshores surten per totes les festes majors del ClotCamp de l’Arpa, de barris veïns i d’altres poblacions. La seva posada
en escena és obra de Jordi Vallverdú i la música que els fa ballar,
composta per Xavier Muixench i Maspons.
Els vint anys de vida d’aquests gegants representen molt més
que dues dècades de dues figures festives. Per la Colla de Gegants
del Clot han passat ja diferents generacions que han passejat
incondicionalment aquesta parella de mags medievals. Actualment
són al voltant d’una quarantena de persones entre adults i infants.
Encara estan actius alguns dels veterans fundadors de la colla, però
la renovació constant del grup a afavorit la incorporació de moltes
persones durant tots aquests anys. La diversitat generacional es fa
palesa amb les nombroses famílies que hi participen; els pares , que
ja estaven a la colla a l’època dels gegants de roba, ara porten els
gegants o fan de grallers i els fills/es participen de les sortides amb
les Abelles del Clot. I és que a en Clotus i na Melis els acompanyen
el seu fill Martí, gegantó del Clot, el capgròs de Charlie Rivel i des de
fa ben poc les Abelles.
Pel 20è aniversari de la parella de mags la Colla Gegantera els
farà lluir com mai aquesta Festa Major, un moment immillorable per
recordar el dia que els van despertar.

FERRAN ROVIRA

|||Roser Navarri

PREMI DE TEATRE AMATEUR FERRAN ROVIRA: LA CULMINACIÓ DEL TREBALL DE TOTA UNA VIDA
El mes de març de 2015, en Ferran Rovira va entrar
a la posteritat i tots els que el vàrem conèixer, que
el vàrem respectar i el vàrem estimar, havíem de fer
perdurar l’empremta que havia deixat. En Ferran va
ser sempre un home de teatre, un símbol d’un tipus
de vida que volia sacsejar les consciències, oferintlos el seu millor servei. En Ferran va servir sempre
cultura i va utilitzar la seva millor vaixella; un autodidacta que sabia beure dels llibres i de la vida, un
avançat. Va estrenar textos abans que ningú, fent
participar dels seus espectacles als mateixos autors.
Benet i Jornet, Brossa, Gomis, Martí i Pol van veure

la seva obra escenificada per un director genial que
buscava la llibertat a través de la Cultura. El seu
camp d’acció va ser sempre el barri i l’amateurisme,
donant al teatre que va dirigir, un segell de qualitat
que sempre el va fer diferent.
El 1973, amb el seu gran amic Jesús Concernau,
va crear el grup de teatre de Sant Pere Claver, precursor del Partiquí, al barri del Clot-Camp de l’Arpa,
on hi va desenvolupar una programació de qualitat
i no hi van faltar els autors més avantguardistes. Tal
era el seu arrelament al barri, que va lluitar de forma
incansable per aconseguir que la Farinera del Clot es

convertís en el Centre Cultural que coneixem avui.
El Premi Ferran Rovira, impulsat per l’Associació
Teatral El Partiquí, el Centre Cultural la Farinera del
Clot, la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
i l’Ajuntament de Barcelona, vol ser un reconeixement públic i una ajuda econòmica a l’esforçada
tasca dels grups de teatre amateurs, des de la convicció que el teatre ha de ser considerat un servei
públic com a valuós transmissor de cultura cap a la
ciutadania.
Més informació sobre el Premi a
www.elpartiqui.cat

PROGRAMA DE FESTA MAJOR CLOT-CAMP DE L’ARPA

Del 4 al 20 de desembre VERSIÓ REDUÏDA
DIJOUS
3 DE NOVEMBRE
19.30 h
Del 3 al 19 de novembre
Inauguració de l’exposició:
EL CLOT-CAMP DE L’ARPA
INDUSTRIAL I FABRIL
Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
Gran Via de les Corts Catalanes, 837

DIVENDRES
4 DE NOVEMBRE
17.00 a 21.00 h
Del 4 al 18 de novembre
ELS JOVES ESTEM
DE FESTA MAJOR
Casal de Joves la Traca Gran

Via de les Corts Catalanes, 837

21.30 a 02.00 h
NIT JOVE
Concert amb els grups:
Son Da Rua,
Ojo de Buen Cubero,
Dj Sendo i Dj Ogt
Fossar del Parc del Clot
DISSABTE
5 DE NOVEMBRE

A LA PASTISSERIA GUAL
C. Mallorca, 529
tel. 934 357 486
TALLER DE DIBUIX A
LA GEMMA MODES I
COMPLEMENTS
C. Provença, 598
tel. 933 607 923
TALLER D’ELABORACIÓ DE
PIZZES A LA CLOTENCA
C. Clot, 49
tel. 932 653 544
TALLER DE FOTOGRAFIA
A L’ILUSIÓNAME REYES
C. Rogent, 74
tel. 936 337 471
TALLER D’ACOLORIR A
L’ANAGERIE FORN DE PA
C. Rogent, 92
tel. 930 189 497
TALLER DE TAST DE CAFÈ A
L’ANAGERIE FORN DE PA
C. Rogent, 92
tel. 930 189 497
TEST D’AGUDESA VISUAL
A L’ARMAND ÒPTICS
C. Clot, 66 - tel. 932 452 155
TALLER “POSA’T GUAPA”
A LA VANESSA HIDALGO
ESTILISTES
C. Gabriel i Galán, 24
tel. 930 009 405

10.00 h
1R VERMUT I XERINOLA
Escenari fix de Festa Major
C. Rogent / Bassols

17.00 h
CURSA DE DRACS
17.00 a 19.00 h: Plantada
de dracs i bèsties
19.00 h: Cursa de Dracs
10.00 h
21.00 h: Entrega de trofeus
MANIFEST:
i lluïment dels guanyadors
NO VOLEM AGRESSIONS Pl. de les Glòries pista d’atletisme
DE CAP TIPUS
Entre av. Diagonal i C.
Escenari fix de Festa Major Cartagena
C. Rogent / Bassols i a
Barrakes Joves
18.00 h
MOSTRA DE FLAMENC ESCOLA
10.00 a 14.00 h
DE BALL ROCÍO GÓMEZ
TROBADA I EXPOSICIÓ DE Escenari fix de Festa Major
COTXES ANTICS FIAT 500 C. Rogent / Bassols
Passadís lateral del Mercat
del Clot (costat mar)
18.00 h
VETLLADA ARTÍSTICA
10.00 a 20.00 h
Sala d’actes
MERCAT DE BROCANTERS de La Formiga Martinenca
I ARTESANS
C. Mallorca, 580
Pl. del Mercat del Clot
2€
11.00 h
ITINERARI PER L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME
CCFC

18.00 h
TEATRE: MARIBEL I
L’ESTRANYA FAMÍLIA
Foment Martinenc C.
Gran Via de les Corts Catalanes, 837 Provença, 591
Socis/es 7 € no socis/es 8 €
11.00 h
18.00 a 23.00 h
TALLERS DE FESTA MAJOR
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT NIT DE TAPES AL MERCAT
Pl. del Mercat del Clot.
TALLER DE “BALLA LES
TEVES EMOCIONS” AL
19.00 a 21.00 h
CAMÍ DE SALUT
C. Mallorca, 545 - tel. 934 363 374 TALLER OBERT DE
COUNTRY I LINE DANCE A
TALLER D’ELABORACIÓ
DE PIZZES A LA CLOTENCA CÀRREC DE GEMMA PÀMIAS
C. Clot, 49 - tel. 932 653 544 Escenari fix de Festa Major
TALLER DE FOTOGRAFIA al C. Rogent / Bassols
A L’ILUSIÓNAME REYES
C. Rogent, 74 - tel. 936 337 471 20.00 h
TALLER DE PINTACARES TALLERS DE FESTA MAJOR
A LA CLÍNICA DENTAL
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT
SANZ & PANCKO
TALLER DE TAST DE
C. Rogent, 40 - tel. 932 469 043 XOCOLATA A LA
TALLER DE IOGA EN
PASTISSERIA GUAL
FAMÍLIA A L’OMBELIQO
C. Mallorca, 529
C. Provença, 584 - tel. 935 195 339 tel. 934 357 486
Taller creatiu en anglès
TALLER DE MOJITO TIME
“Where is Kevin?” a la
AL NARANJITO
Chisholm School
C. Aragó, 639
Rbla. Guipúscoa, 11
tel. 618 198 123
tel. 932 662 184
TALLER CREATIU EN
21.00 h
ANGLÈS “WHERE IS KEVIN” TEATRE:
A la Chisholm School
EL SOPAR DELS IDIOTES
TALLER DE TAST DE VINS Orfeó Martinenc
I CAVES AL VINALIUM
Av. Meridiana, 97
C. Sèquia Comtal, 15
tel. 931 654 111
21.30 a 3.00 h
BARRAQUES DEL CLOT 13.00 h
CAMP DE L’ARPA
TALLERS DE FESTA MAJOR
Fossar del Parc del Clot
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT
TALLER CREATIU EN
22.00 h
ANGLÈS “WHERE IS KEVIN?” V TORNEIG DE PÒQUER
A LA CHISHOLM SCHOOL
DE FESTA MAJOR
Rbla. Guipúscoa, 11
Ateneu del Clot
tel. 932 662 184
C. Muntanya,16 bis
Inscripció: 10€/ pers.
17.00 h
(consumició inclosa)
TALLERS DE FESTA MAJOR
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT
TALLER DE TAST DE XOCOLATA

DIUMENGE
6 DE NOVEMBRE
11.30 h
XXXIX CERCAVILA
DE GEGANTS I 20È
ANIVERSARI DELS
GEGANTS MELIS I CLOTUS
Recorregut: FresserRogent, Rogent, Sèquia
Comtal, Clot, Escoles,
Municipi i final a la pl.
Valentí Almirall.

18.00 h
XOCOLATADA
Pl. Can Robacols
18.30 h
MOSTRA DE DANSA
Escenari fix de Festa Major
C. Rogent / Bassols
20.00 h
BALL DE RAMS DE SANT MARTÍ
Església Sant Martí del Clot
Pl. Canonge Rodó, s/n

20.00 a 02.00 h
CERCAENTITATS
12.00 h
3R BALL DE RAMS POPULAR Inici: C. Provença / Rogent
Pl. de Valentí Almirall
Final: Esplanada del CCFC
13.00 h
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Pl. de Valentí Almirall

Gran Via de les Corts Catalanes, 837

DISSABTE
12 DE NOVEMBRE

13.30 h
VERSOTS INFERNALS
Pl. de Valentí Almirall

9.00 a 21.00 h
FIRA D’ARTESANS
C. Rogent entre Mallorca i València

13.45 h
VERMUT I IV BOTIFARRADA
DE FESTA MAJOR
Pl. de Joan Casanellas

10.00 a 14.00 h
TROBADA D’INTERCANVI
DE PLAQUES DE CAVA
Cafeteria i sala d’actes de
La Formiga Martinenca
C. Mallorca, 580

18.00 h
TEATRE: EL SOPAR
DELS IDIOTES
Orfeó Martinenc
Av. Meridiana, 97

11.00 a 14.30 h
MATÍ INFANTIL
A L’ATENEU
Ateneu del Clot
C. Muntanya,16 bis

18.00 h
“VARIETÉS” DE FESTA MAJOR
Sala d’Actes de La Formiga 11.00 h
Martinenca C. Mallorca, 580 TALLERS DE FESTA MAJOR
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT
18.00 h
TALLER DE PASTÍS A LA
TEATRE: MARIBEL I
PASTISSERIA LA PALMA
L’ESTRANYA FAMÍLIA
C. Clot, 72 – whatsapp
Foment Martinenc C.
640 587 925 o mail info@
Provença, 591
pastisserialapalma.com
Socis/es 7 € - no socis/es 8 € TALLER D’ADOLESCÈNCIA
AMB CONSCIÈNCIA AL
DILLUNS
CAMÍ DE SALUT
7 DE NOVEMBRE
C. Mallorca, 545 - tel. 934 363 374
TALLER DE TAST DE VINS
17.30 h
I CAVES AL VINALIUM
CLASSES OBERTES I
C. Sèquia Comtal, 15
MOSTRA DELS TALLERS DE tel. 931 654 111
DANSA DE LA FARINERA
TALLER D’ELABORACIÓ
DEL CLOT I DE L’EAMP
DE PIZZES A LA
Escenari fix de Festa Major CLOTENCA
al C. Rogent / Bassols
C. Clot, 49 - tel. 932 653 544
TALLER DE PINTURA
DIMARTS
SOBRE VIDRE A
8 DE NOVEMBRE
L’ILUSIÓNAME REYES
C. Rogent, 74 - tel. 936 337 471
18.00 h
TALLER DE FOTOGRAFIA
FESTA INFANTIL
A L’ILUSIÓNAME REYES
Escenari fix de Festa Major C. Rogent, 74 - tel. 936 337 471
al C. Rogent / Bassols
TALLER D’EMBOLICAR
REGALS AL PAPER GROC
C. Clot, 51 - tel. 932 329 166
DIMECRES
TALLER DE DIBUIX AL
9 DE NOVEMBRE
MERCAT DEL CLOT
Pl. del Mercat, 26 - tel. 932
17.30 h
659 090
HAVANERES AMB LA
TALLER DE MANUALITATS
CASA DE CUENCA
AMB MATERIAL RECICLAT A
Escenari fix de Festa Major LA LLAR D’INFANTS TER VINT
al C. Rogent / Bassols.
C. Ter, 18-20 - tel. 932 326 409

17.00 h
TALLERS DE FESTA MAJOR
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT
TALLER DE TAST DE TE AL
SÍENTE: TES, INFUSIONS I
ESPÈCIES
C. Rogent, 96 - tel. 934 508 858
TALLER DE DIBUIX
(TAMBÉ FARAN
BERENAR) A LA GEMMA
MODES I COMPLEMENTS
C. Provença, 598
tel. 933 607 923
TALLER DE CÒCTELS I
COMBINATS A L’HOTEL
CATALONIA SAGRADA
FAMÍLIA
C. Aragó, 569 - tel. 932
458 905
TALLER D’ELABORACIÓ
DE PIZZES A LA
CLOTENCA
C. Clot, 49 - tel. 932 653 544
TALLER DE PINTURA
SOBRE VIDRE A
L’ILUSIÓNAME REYES
C. Rogent, 74 - tel. 936 337 471
TALLER DE FOTOGRAFIA
A L’ILUSIÓNAME REYES
C. Rogent, 74 - tel. 936 337 471
TALLER D’ACOLORIR A
L’ANAGERIE FORN DE PA
C. Rogent, 92 - tel. 930 189 497
TALLER DE TAST DE CAFÈ A
L’ANAGERIE FORN DE PA
C. Rogent, 92 - tel. 930 189 497
TALLER CREATIU EN
ANGLÈS WHERE IS KEVIN?
A LA CHISHOLM SCHOOL
Rbla. Guipúscoa, 11
tel. 932 662 184
TEST D’AGUDESA VISUAL
A L’ARMAND ÒPTICS
C. Clot, 66 - tel. 932 452 155
17.00 h
MOSTRA DE DANSA
Teatre Jesuïtes del Clot
C. València, 680
17.30 h
SARSUELA: CANÇÓ
D’AMOR I DE GUERRA
Orfeó Martinenc
Av. Meridiana, 97

11.00 h
BOTIFARRADA
CATALANA/ARGENTINA
Orfeó Martinenc, Bar “La
bruixa baldufa”
Av. Meridiana, 97

16.30 h
VETLLADA ARTÍSTICA
Casal de Gent Gran Parc
del Clot
Pl. Joan Casanelles, 1

12.00 a 15.00 h
DIADA CASTELLERA
Pl. de Valentí Almirall

19.30 a 22.00 h
HAVANERES AMB EL
GRUP PEIX FREGIT
Pl. Carme Monturiol

18.30 a 20.30 h
12.00 h
WRESTLING DE FESTA
CROMÀTIC
MAJOR A L’ATENEU
Teatre Jesús Concernau del CCFC Ateneu del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837 C. Muntanya, 16 bis

17.30 h
SARSUELA: CANÇÓ
D’AMOR I DE GUERRA
Orfeó Martinenc
Av. Meridiana, 97
18.00 h
“VARIETÉS” DE FESTA MAJOR
Sala d’actes de la Formiga
Martinenca
C. Mallorca, 580

14.00 h
DINAR POPULAR DE
FESTA MAJOR
Pl. de l’Oca

20.00 a 20.30 h
TABALADA
Inici: Orfeó Martinenc
Av. Meridiana, 97

DIMECRES
16 DE NOVEMBRE

20.30 a 23.30 h
XLÈ. CORREFOC DE FESTA MAJOR
Recorregut: C. Rosselló/
19.00 h
Rogent, Rogent, Sèquia
XERRADA: “EL SISTEMA
Comtal, Clot, Escoles, Escultor
PÚBLIC DE PENSIONS TÉ Claperós, Rossend Nobas i pl.
SOLUCIONS (SI ES VOLEN del Mercat del Clot.
TROBAR)”
Pl. del Mercat del Clot
21.00 h
37È RECITAL DE MÚSICA
20.00 h
I DANSA FOLKLÒRICA
ACTE DE LLIURAMENT DE RELIGIOSA
PREMIS VII CONCURS DE Parròquia de Sant Martí
FOTOGRAFIA MEMORIAL del Clot
MANEL PÉREZ
Pl. Canonge Rodó s/n
Teatre La Formiga
Martinenca C. Mallorca, 580 DIUMENGE
20 DE NOVEMBRE
DIJOUS
17 DE NOVEMBRE
10.00 a 14.00 h
XXIV FIRA BOJA
21.30 h
Mostra d’Entitats i
CONCERT: INGENIERIA
col·lectius del barri.
TROPICAL (CÚMBIA)
Fira d’Artesans.
Cafè La Farinera del CCFC Parc del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837

DIVENDRES
18 DE NOVEMBRE

17.30 h
ESCACS: TORNEIG DE
RÀPIDES DE FESTA MAJOR 10.30 h
Foment Martinenc C.
MATÍ DE FESTA MAJOR
Provença, 591
AMB LES ESCOLES
Fossar del Parc del Clot
17.30 a 19.30 h
BALLADA DE SARDANES 16.30 h
Escenari fix de Festa Major RENOVA LA TEVA ROBA:
al C. Rogent / Bassols.
ESPAI D’INTERCANVI
“MERCADILLO”
18.00 h
Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris
CONCERT DE FESTA MAJOR Pl. De Carme Monturiol, 10
Església de Sant Martí del Clot
18.00 h
20.00 h
CAFÈ TERTÚLIA
FESTA DEL FOC 2016.
Foment Martinenc
PODRIES SER TU...
C. Provença, 591
Fossar del Parc del Clot
18.00 h
22.00 a 3.00 h
IX TROBADA DE CORALS
SANT MARTÍ BALLA!!!
DE GENT GRAN DE SANT
DIJOUS
12.00 h
Ball de Festa Major del
MARTÍ DE PROVENÇALS
10 DE NOVEMBRE
TALLERS DE FESTA MAJOR
Clot-Camp de l’Arpa i
Orfeó Martinenc
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT Verneda.
18.00 a 19.30 h
TALLER DE PASTÍS A LA
Amb Doble Cara,
19.00 h
FESTA INFANTIL
PASTISSERIA LA PALMA
Hotel Cochambre i
HAVANERES A CÀRREC
SOLIDÀRIA
C. Clot, 72
DisCochambre
DEL GRUP L’HARMONIA
Espai Alchemika C. Sant
whatsapp 640 587 925
C. Guipúscoa, entre C.
DE L’ATENEU DEL CLOT
Antoni Maria Claret, 358
TALLER MUSICAL
Espronceda i C. Bac de Roda Pl. del Mercat del Clot
percussió, guitarra, ritme i
18.00 a 21.00 h
coordinació a l’Hangar 05 DIUMENGE
19.00h a 02.00 h
TARDA DE MÚSICA
Producciones Artísticas
13 DE NOVEMBRE
TARDA-NIT MUSICAL I DJ
18:00: Kamikaces
C. Bassols, 5 - tel. 931 635 648
DEL BARRAQUITO
19:00: Mai Star
8.00 a 10.00 h
Esplanada del CCFC
20:00: Llamalo Bridge
13.00 h
MATINADES CASTELLERES Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Escenari fix de Festa Major TALLERS DE FESTA MAJOR
Diversos carrers del barri
al C. Rogent / Bassols.
ALS COMERÇOS DE L’EIX CLOT Sortida: pl. Valentí Almirall DISSABTE
TALLER DE PASTÍS A LA
19 DE NOVEMBRE
DIVENDRES
PASTISSERIA LA PALMA
10.00 a 11.00 h
11 DE NOVEMBRE
C. Clot, 72 – whatsapp 640 587 925 CERCAVILA DE CULTURA 10.30 a 14.00 h
TALLER ESPORTIU AL
POPULAR
2A JORNADA DE JOCS
9.00 a 21.00 h
CEM BAC DE RODA
Recorregut: Pl. del Mercat, INTERGENERACIONALS
FIRA D’ARTESANS
Rbla. Guipúscoa, 25
C. Rossend Novas,
Edifici del Disseny HUB Barcelona
Pl. del Mercat del Clot
tel. 932 663 445
C. Municipi i pl. Valentí Almirall Pl. Glòries, 37
17.30 h
DESCOBREIX ELS JOCS
DE L’EAMP: CONTES AMB
VALOR AMBIENTAL
Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris
Pl. Carme Monturiol, 10

20.00 h
COMÈDIA DE TEATRE MUSICAL:
“ETERNAMENT JOVES”
Sala d’Actes de La Formiga
Martinenca C. Mallorca, 580

10.30 a 13.30 h
IX FIRA D’INTERCANVI
DE JOGUINES
Parc del Clot
11.00 a 12.00 h
CERCAVILA BATUCADA
AMB ESCUELA
FORTALEZA
Pl. del Mercat del Clot i
parc del Clot (Fira Boja)
11.00 a 14.00 h
XIV STRAMBÒTIC PRIX
Fossar del Parc del Clot

12.00 a 15.00 h
VERMUT MUSICAL AMB
EL GRUP “PALIAN”
Av. Meridiana, 97
13.00 h
EXHIBICIÓ/MASTERCLASS
DEL CEM BAC DE RODA
Fossar del Parc del Clot
17.00 h
CONCURS DE DIBUIX
RÀPID A L’ATENEU
Ateneu del Clot C.
Muntanya, 16bis

18.00 h
COMÈDIA DE TEATRE MUSICAL:
“ETERNAMENT JOVES”
11.00 h
11.30 h
Sala d’Actes de La Formiga
ACTUACIÓ DELS FALCONS CERCAVILA BALL DE BASTONS Martinenca C. Mallorca, 580
DE BARCELONA,
Recorregut: Pl. de l’Oca,
MOIXIGANGA DE
Rogent, Sèquia comtal,
21.15 h
BARCELONA I DEL BALL
pl. del Mercat del Clot,
GRAN CASTELL DE FOCS
DE BASTONS DEL CLOT
Clot, Escoles, Municipi i pl. ARTIFICIALS
Pl. Valentí Almirall
Valentí Almirall
Parc del Clot
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Arts escèniques

PETITES DONES
A càrrec de la cia.
Dissonants

Exposició

EL CLOT-CAMP DE L’ARPA
INDUSTRIAL I FABRIL
A càrrec del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa

L’exposició explicarà
l’activitat industrial i fabril des
dels inicis, amb l’aparició dels
prats d’indianes i la conversió
dels molins en farineres;
l’establiment de grans
empreses en el territori, i
el desmantellament final,
a la dècada de 1970, amb
la posterior reconversió
d’alguns dels edificis en
altres usos.
(Activitat en el marc de la Festa
Major del Clot-Camp de l’Arpa)

d Inauguració dijous 3 de

novembre, 19.30 h
d Del 3 al 19 de novembre
d Sala d’exposicions Joan

Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Itinerari

ITINERARI PER
L’ANTIGA FARINERA
SANT JAUME

A càrrec del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa

El Centre Cultural la
Farinera del Clot està
emplaçat en un dels
edificis de l’antiga Farinera
Sant Jaume. Tot i la
rehabilitació com a espai
cultural, queden vestigis
ben conservats de part de
la maquinària emprada
en el procés de fabricació
de la farina i d’altres
derivats del gra. Es farà un
recorregut per les diferents
plantes de l’edifici.
(Activitat en el marc de la Festa
Major del Clot-Camp de l’Arpa)

d Dissabte 5 de novembre, 11 h
d CCFC
d Entrada gratuïta
d Inscripció prèvia a

Concert de Festa Major
al Cafè la Farinera

INGENIERIA
TROPIKAL

Ingenieria Tropikal ens
convida a ballar i cantar
cançons populars,
d’Amèrica Llatina i del
món, versionades amb el
seu estil electro cumbia,
passant per temes de
bandes conegudes com
Karamelo Santo, Los
Abuelos de La Nada,
Radiohead, Kapanga,
Los Piojos i Pink Floyd.
Un quartet explosiu i
amb molta energia, que
proposa una festa amb
aquests covers abans de la
presentació del seu primer
disc a finals d’any.
(Activitat en el marc de la Festa
Major del Clot-Camp de l’Arpa)

Taller

AUTODEFENSA

A càrrec de Karin Konkle

La calma, la intuïció, l’autoestima, l’autoconeixement, la consciència de l’espai, la percepció, la
força física... aquestes són les nostres eines per a protegir-nos i viure amb seguretat.
En aquest taller trobaràs un espai on augmentar la consciència de tu mateixa i de
l’espai, per així potenciar la seguretat física i emocional.
d Dimecres 23 de novembre, de les 18 a les 21 h
d CCFC
d Entrada gratuïta (inscripció prèvia trucant al PIAD Sant Martí 932918069)

literari Little Women de l’escriptora
nord-americana Louisa May Alcott.)

d Divendres 2 de des. 22 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d5€

Arts escèniques

A càrrec de Fresquita Montes

A càrrec de la cia. Escena Creativa

ESCENES D’UNA VIDA
AMB HÀMSTERS

5 històries independents. 5
moments vitals diferents.
1 dilema: Vull o no vull
tenir hàmsters?
d Divendres 18 de nov. 22 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d5€

Els materials que es
presenten són el resultat
d’un projecte impulsat des
de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
en col·laboració amb el
Districte de Sant Martí en
el marc de la Campanya
de Reis. Els primers
d’una col·lecció a través
de la que es treballa la
interculturalitat al barri
afavorint el coneixement i
la divulgació de les diferents
tradicions que hi conviuen.
(Activitat en el marc de la Festa

Edat: de 0 a 6 anys

Major del Clot-Camp de l’Arpa)

Activitat en el marc de la Festa

d Dimarts 22 de nov. 19.30 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada gratuïta

d Diumenge 13 de nov. 12 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta (inscripció prèvia trucant al PIAD Sant Martí 932918069)

(Adaptació teatral basada en el clàssic

Teatre gestual per a tots
els públics

Organitza Federació
d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa
i Districte de Sant Martí

Major del Clot-Camp de l’Arpa

Deepdance és una activitat de cos i moviment lliure on es convida a les assistentes a
moure’s amb espontaneïtat i explorar els seus propis ritmes. També és una eina de
creixement personal, una manera de posar-nos en forma i desbloquejar el nostre
cos mitjançant el ball i la diversió, en un context grupal que facilita la sensació
d’unitat i companyia.
És un espai que promou la relació amb l’altra des d’un punt lúdic i no competitiu,
un entorn de seguretat on gaudir de la llibertat de mostrar-nos tal com som,
íntegrament amb el nostre cos, cor i ment.
d Dimarts 22 i dijous 24 de novembre, de les 10 a les 13 h
d Casal de Joves la Traca

A càrrec d’Anna Rodríguez

EL DIA DE REIS I CARTA
DE REIS DEL CLOTCAMP DE L’ARPA

A partir del color, la llum
i la cultura urbana neix
l’espectacle musical
Cromàtic, on els músics
juguen a imaginar sense
límits, jugant com nens.
Un animal es converteix en
una cançó, un tamboret en
un cotxe i una barra de pa
en un instrument! Aquí tot
és possible!

A càrrec de Carol Villalón

PROJECTE MIRALLS

Presentació conte i vídeo

A càrrec de la cia. Com Sona

DEEP DANCE-ART

Exposició

932918080 del 31 d’octubre al 4 de nov.

CROMÀTIC

Taller

d Dijous 17 de nov. 21.30 h
d Cafè la Farinera del CCFC
d Entrada gratuïta

informacio@farinera.org o al

Teatre i música per a
tots els públics

Ambientada a Concord,
l’obra narra la vida de
quatre germanes enmig
d’un període de guerra, la
Guerra Civil Americana,
la qual es veu afectada
per aquestes noves
circumstàncies.
La vida domèstica, el
treball i l’amor verdader
són els grans pilars
temàtics de l’obra, sent
necessaris per l’assoliment
de la identitat individual de
les nostres protagonistes.
No es tracta només
d’una obra romàntica
o d’un drama familiar,
sinó que per a les dones
representa qüestionar-se
el seu paper a la història,
un plantejament del rol
femení des d’una altra
perspectiva que a banda
de tenir trets feministes és,
per sobre de tot, humana.

MUSES

5è Cicle de dones creadores
Del 22 al 26 de novembre

FABOO, L’ENCANT DE
LA IMAGINACIÓ

Només calen un cos humà,
uns elements quotidians
i una dosi de creativitat
perquè neixi Faboo, un ésser
singular que s’expressa
a través de gestos i sons,
de manera innocent i
espontània, amb una
imaginació desbordant capaç
de captivar espectadors/es
de qualsevol edat.
Espectacle de teatre gestual
caracteritzat per la seva
simplicitat i expressivitat
que estimula la imaginació i
creativitat d’infants i adults.

Projecte Miralls és una proposta artística dirigida per la fotògrafa Anna Rodríguez on
un grup de dones del Prat de Llobregat amb diversitat cultural i generacional realitzen
un taller de fotografia creativa gens convencional. A través d’aquesta eina artística es
treballem aspectes que ens preocupen, motiven i apropen com a dones.
Aquestes imatges reflecteixen fragments de vida de les dones que han participat a
Miralls. Imatges que representen les seves realitats, veritats i mirades.
d Inauguració dijous 24 de novembre, 19.30 h
(del 24 de novembre al 17 de desembre)
d Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Concurs

3r CONCURS DE MONÒLEGS MUSES
A càrrec del CCFC

Després de l’èxit de la primera i la segona edició, enguany celebrem la tercera final
del Concurs de Monòlegs de dones. Les finalistes del certamen ens mostraran la seva
proposta d’entre les que s’escollirà la guanyadora. Al final de l’acte comptarem amb
la sessió d’una dj que amenitzarà la nit.
Per participar i convertir-se en monologuista es podran consultar les bases a www.farinera.org
d Divendres 25 de novembre, 22 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada gratuïta

(Edat: + 4 anys)

d Diumenge 4 de des.12 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 4,50 €

Arts escèniques espectacle de Nadal

CONVERSES

A càrrec de l’AT el Partiquí

A l’autobús, a la
perruqueria, al taxi, en un
bar, fent fúting, a qualsevol
lloc, podem sentir
fragments de converses.
Converses sense context.
Converses de desconeguts.
A l’espectacle de Nadal
volem convertir fragments
de converses en fragments
de vida.
d Dissabte 17 de des. 21 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada: una joguina nova per
a la Campanya de Reis 2017

Teatre

ABANDÓNATE MUCHO
A càrrec de les XL

Espectacle musicoteatral que desconstrueix el mite
de l’amor romàntic. En un viatge sincer i divertit ens
descobrim com a princeses, cupletistes, ionquis,
meditadores, seductores… totes i cap d’elles. Des de la
comprensió de la incomprensió. Amor sense fi!
d Dissabte 26 de novembre, 21 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada: taquilla inversa

Música

MIMA

Mima és un projecte
musical format per Mati
Pando (veu) i Miguel Aranda
(guitarra) que presenta un
repertori obert de cançons
d’arrel andalusa, flamenca i
llatina des de la tendresa i la
delicadesa. La seva actuació

ofereix la seva personal
interpretació d’autors de la
copla, el flamenc, la cançó
tradicional, el bolero o el
tango.
d Dijous 22 de des. 21.30 h
d Cafè la Farinera del CCFC
d Entrada gratuïta

Les entrades es poden reservar per telèfon al 932918080, a partir del dilluns anterior a la data de cada espectacle. L’aforament de la sala del teatre és limitat a 180 localitats.

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació novembre-desembre
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Altres

RENOVA
LA TEVA ROBA

Dins de la setmana
europea per la prevenció
de residus ens afegim a
la iniciativa de renova la
teva roba. Participem
en aquesta activitat que
es promou per tota la
ciutat. Podràs portar
les teves peces de roba
i intercanviar-les per
qualsevol altra peça en
qualsevol altre punt de la
ciutat.
(Activitat en el marc de la Festa
Major del Clot-Camp de l’Arpa)

d Recollida de roba: del 2 al

15 de novembre en horari d’obertura de l’EAMP
d Espai intercanvi (mercadillo): divendres 18 de
novembre, de les 16.30
a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Altres

LA BUFANDA DE LA IAIA

A càrrec d’Amics de la gent gran

Acció que promou i facilita
la socialització de la gent
gran amb el barri tot teixint.
Tenen cabuda persones
de totes les edats, perquè
tothom pot teixir una
bufanda, regalar-la a l’entitat
perquè sigui etiquetada i
posteriorment venuda.
d Divendres 4 de nov. de
les 16.30 a les 18.30 h
d Espai Antoni Miró Peris

A través d’una lectura
dinamitzada descobrirem
els contes de l’espai de
jocs amb valor ambiental.
(Activitat familiar)
d Divendres 11 de novembre, de les 17.30 a les
18.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada

QUAN ÉREM PIONERS.
L’ESCOLA MUNICIPAL
DE SORDS-MUTS DE
BARCELONA
(1800-1823)
A càrrec de l’Antonio Gascón
Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa

A gran diferència de
Madrid, a Barcelona a
principis de l’any 1800,
es va iniciar una nova
experiència educativa que
no comptava per a res
amb el suport de la Corona
d’Espanya. Únicament
comptava amb la bona
voluntat i els diners del
propi mestre i un temps
més tard amb un cert
reconeixement, en principi
més moral que econòmic,
per part de l’Ajuntament
de la ciutat, donant lloc a
la primera i pionera Escola
Municipal de Sords-Muts
de Barcelona.
d Dilluns 14 de nov. 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Exposició

SOVINT ÉS GENT. RETRATS RETALLABLES.
A càrrec de Paula Iglesias

Sèrie d’imatges basada en el joc de retallar,
descontextualitzar i redimensionar persones i objectes
per crear un petit moment d’il·lusió. Recrear escenaris o
petits móns conformats per cadascun dels personatges,
híbrids de la realitat, l’imaginari i el fantàstic. “Lo serio se
puede negar; el juego no” (J.Huizinga)
d Inauguració dilluns 7 de novembre, 19 h
d Del 7 de novembre al 16 de desembre
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

MESURES PER A LA
MILLORA ENERGÈTICA
DE LA LLAR
Tallers a càrrec de la
campanya Carrega’t
d’Energia

Has mesurat mai
l’eficiència energètica de
casa teva? Tinc la casa ben
aïllada tèrmicament? Com
puc actuar per aprofitar
millor l’energia? Coneixes
les ajudes públiques
per a la rehabilitació
energètica d’edificis?
Segons l’Institut Nacional
d’Estadística, el 60% dels
habitatges estan construïts
sense criteris d’eficiència
energètica i el 13% de la
població catalana no pot
mantenir casa seva a una
temperatura confortable.
Taller per conèixer
l’eficiència energètica d’un
habitatge i per descobrir
intervencions de baix cost
per a millorar-la.
d Dilluns 21 de novembre,
de les 19 a les 20.30 h
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon al 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Espai Antoni Miró Peris

Monogràfics

IN-SIDE-OUT. DE
LA RESPIRACIÓ AL
MOVIMENT
A càrrec d’Uma Maraval

Aprèn com podem utilitzar
la respiració per estar
més presents en nosaltres
mateixos i a partir d’aquí
donar llibertat al nostre
moviment espontani i més
autèntic. Ens endinsarem
a un espai de cura on
poder redescobrir-nos i
expressar lliurement.
d Dilluns 28 i dimecres 30
novembre de les 19.00 a
les 21.00 h
d Inscripcions: del 12
de setembre al 21 de
novembre presencialment o on-line a www.
farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d 18,73 € (4 h)

Altres

RENOVA LES TEVES
JOGUINES

A càrrec de Reparat Millot

Al desembre tornem a
participar a la iniciativa
Renova les teves Joguines.
Aconseguim joguines a
canvi de donar-ne unes
altres que els nostres
infants ja no fan servir.
d Recollida de joguines:
de l’1 al 14 de desembre
en horari d’obertura de
l’EAMP
d Espai intercanvi (mercadillo): dilluns 19 de
desembre, de les 17 a
les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris

Que Nou

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Tallers Reparat Millor que Nou

COSTURA CREATIVA
2: AMB PECES VELLES,
FEM COMPLEMENTS
NOUS

Ensenyarem tècniques
per transformar peces de
roba en complements.
És convenient que els/
les assistents portin
peces de roba on fer les
transformacions.
d Divendres 25 de novembre, de les 18 a les 20.30 h
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon al 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta
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Xerrada

GASTRONOMIA I
CICLE FESTIU CATALÀ
A càrrec de Jordi Morell
Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa

Gastronomia i cicle festiu
van molt lligats a casa
nostra, de manera que
tota festa té la seva menja.
Farem una repassada als
àpats i les menges més
tradicionals catalanes i als
menús de les festes més
assenyalades.
d Dilluns 12 de des. 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Tallers Reparat Millorque Nou

PER NADAL, FEM
MENYS RESIDUS:
EMBOLCALLS I
NADALES AMB
MATERIALS
REUTILITZATS

A càrrec de Reparat Millor
Que Nou

Fes les teves postals de
Nadal amb materials
reutilitzats i preparat per
aprendre tècniques per
embolicar regals d’una
manera divertida tot
evitant residus.
d Divendres 16 de desembre, de les 18 a les 20.30 h
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon al 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Medi ambient
Espai de Jocs

ACTIVITATS
OBERTES
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa

Aquí trobareu un espai per
a compartir l’experiència
lectora. Llegirem i
comentarem tot un seguit
de llibres per gaudir de les
històries i compartir les
nostres impressions.
d Dimecres 9 i 23 de nov.
de les 19 a les 20.30 h
d Dimecres 14 de desembre, de les 19 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

COSTURA I
MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases

Necessites un arranjament
i no saps com fer-ho? Al
taller de costura mantenim
la tradició de cosir perquè
puguis aprendre allò més
bàsic o ensenyar a fer
noves creacions. També
ens aventurem a fer
manualitats.
Recorda: porta la peça de
roba que vulguis arreglar,
fil, agulla i tot allò que
necessitis per la costura.
d Divendres 4 de novembre, 17 h (en el marc de
l’activitat “La bufanda de
la iaia”)
d Divendres 2 de des. 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

JOCS DE TAULA AMB
VALOR AMBIENTAL

REIKI PER A TOTHOM

Activitat oberta i
participativa, on
s’ensenyaran els nous
jocs de taula amb valor
ambiental: Catan, Fauna,
Terra, Story Cubes,
Boletaires o Findevier entre
d’altres. Vine a jugar!!!
d Dijous 22 de desembre,
de les 17 a les 20 h
d Espai Antoni Miró Peris

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 4 de novembre, 19 h
d Divendres 2 de des. 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

d Entrada gratuïta
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CONTES AMB VALOR
AMBIENTAL

Medi ambient
Taller obert

A càrrec de Paquita Marsal

d Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN
Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que entre tots i totes
crearem.
d Dimecres 16 de nov.
19.30 h
d Dimecres 21 de des.
19.30 h (especial Nadal)
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

LITERATURA EN
VEU ALTA
A càrrec de les Blogueres
de Sant Martí

Activitat oberta i participativa,
on llegirem i comentarem
diferents lectures.
d Dimarts 29 de nov. de
les 10.30 a les 12.30 h
d Dimarts 20 de des. de
les 10.30 a les 12.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació novembre-desembre

Medi ambient
Espai de Jocs

LES XL REVOLUCIONEN
LA FARINERA AMB
HUMOR, TEATRE,
MÚSICA I AMOR

Del 22 al 26 de novembre torna el Cicle de dones creadores
Muses. Com sempre en aquesta època de l’any la Farinera
vol donar a la dona la importància que es mereix en tots
els àmbits de la vida social i més concretament en el món
cultural i de les arts. Amb aquesta intenció es programen
tallers, exposicions, un concurs de monòlegs, concerts o teatre. Els rols i convencions socials establertes, els estereotips
o bé la mirada masculina de la societat han portat a la dona a

jugar un paper secundari en els cercles artístics; però la seva
capacitat creativa ha estat sempre i continua estant a primera
línia, malgrat no se’ls hi ha donat la visibilitat que es mereixen.
Les XL venen a la Farinera el dissabte 26 de novembre a defensar precisament això. El seu espectacle diu les coses sense
embuts, tal com les viuen i les senten. Venen a demostrar com
són les dones reals i a alliberar-nos de complexos i prejudicis
des de l’humor, la interpretació i la música.

LA COMPANYIA
La companyia Les XL són la Nía Cortijo i la Marta Sitjà, dues
noies actrius amb un llarg recorregut en el món de les arts
escèniques. Els seus camins es van unir a Granada on van
col·laborar plegades en diferents projectes, però a més, totes
dues han treballat professionalment en diferents companyies.
Les XL les ha unit de nou. Un projecte comú que sorgeix de
la reflexió, d’una necessitat d’exterioritzar el seu bagatge
personal i vivencial i que entenen que no només elles comparteixen. Sota aquesta premissa l’any 2012 van començar
a treballar el que és el seu primer i de moment únic espectacle l’Abandónate mucho. Fartes de viure com imposen a la
dona una manera de ser i de comportar-se; de veure com el
cànon occidental de bellesa fa que noies joves i no tant joves
pateixin trastorns alimentaris; que siguin esclaves d’un patró
establert... decideixen denunciar-ho a través del que saben
fer: música i teatre, i sobretot, molt d’humor.

d’altres, i l’espectacle neix de les seves pròpies experiències,
de reflexions amb amigues, de parlar del que sempre s’acaba
parlant, de l’amor. Potser vist així, sembla un tema recurrent
i infinitament tractat, però Les XL donen la volta al concepte,
intentant desmitificar l’amor romàntic, aquell que ens venen a
les cançons o al cinema; el que ha ensenyat a les dones a ser
passives i a patir per amor.
L’espectacle fa una reflexió sobre el tema a través de la interpretació de cançons que han treballat i adaptat, per arribar
des de l’humor a transmetre la seva realitat. És un espectacle
sense complexos, que fa una crida a l’amor propi i a la llibertat
personal de cada dona. Una crítica a la idea de dona perfecta,
la que s’ha de depilar, la que ha de fer exercici, la que no pot
tenir panxa, la que ha de ser emocionalment estable, la que
no pot ser grollera al parlar... Les XL diuen prou a tot això,
canten a la rebel·lió, a que cada una faci el que vulgui sense
judicis propis ni externs. El valor de l’espectacle rau en el
missatge que es transmet, sumat a una posada en escena en
la que les dues actrius ho donen tot.

està tenint molt bona rebuda. Una de les claus de l’èxit pot
ser el fet que tothom s’hi pot sentir identificat en un moment
o altre dels 50 minuts que dura.
A inicis del 2016 van participar al programa de televisió de TeleCinco: Got Talent. Les XL expliquen que els va resultar molt
interessant poder transmetre el seu missatge per un canal de
televisió que és tot el contrari als valors que elles promouen.
I el resultat va ser molt positiu, les van veure més de 5 milions
de persones, els hi va donar molta visibilitat i van rebre el
feedback de moltes persones que els van agrair el seu pas pel
programa. Conclusió, el missatge va arribar.
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L’ESPECTACLE
Elles mateixes defineixen Abandónate mucho com una deconstrucció de l’amor romàntic. Qui no ha viscut mai fracassos
constants amb les relacions de parella? Elles sí, com moltes

REPERCUSSIÓ
Abandónate mucho ja fa tres anys que corre pels escenaris i

MUSES
L’Abandónate mucho és un espectacle fet a mida pel Cicle de
dones creadores Muses. Les XL són dones, actrius, creadores
i defensores de la visualització de les dones en una societat
encara molt patriarcal. La Mia, la Marta i el seu espectacle
reuneixen tots els valors pels quals la Farinera i el Punt d’Informació i Atenció a les Dones organitzen cada any el Muses.
Així doncs, el 26 de novembre, sigueu dones o sigueu homes,
teniu una cita a les 22 h al Centre Cultural la Farinera del Clot.

CLIC LLETRES

Diverses autores
Traduït per Annalisa Marí Pegrum
BEAT ATTITUDE:
Antología de mujeres poetas de la generación beat
Bartleby Editores, 2015
Hi va haver dones, relegades a un segon o tercer pla per un
cànon crític que, fins i tot en els nostres dies, segueix mitificant a les figures masculines del moviment. Les escriptores
de la generació beat no es van limitar a ser meres amants,
esposes o amigues: també van ser escriptores prolífiques
que, en nombroses ocasions, no van obtenir el suficient
reconeixement.
Beat Attitude ve a cobrir, en bona mesura, aquest buit amb
una selecció que inclou els poemes de Elise Cowen, Joanne
Kyger, Lenore Kandel, Diane di Prima, Denise Levertov, Ruth
Weiss, Janine Pommy Vega, Hettie Jones, Anne Waldman i
Mary Norbert Korte.
|||Anna Hernández
Biblioteca El Clot-Josep Benet

Gran Via de les Corts Catalanes, 837. T 932 324 423

