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exemplar gratuït
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Cicle de Música d’Hivern

Del 21 de gener a l’11 de març
(pàg. 3)

DOCUMENTALMENT
UNA NOVA
FINESTRA DE
REALITAT A L’EAMP
L’EAMP presenta un nou
cicle en el que s’exhibiran
un divendres al mes
documentals de diferents
temàtiques.
Pàg. 3

NOVES
CONVOCATÒRIES
DE SUPORT A LA
CREACIÓ

Durant els mesos de
gener i febrer la Farinera
promou i participa en
diferents concursos que
promouen la creació en
els camps de les arts.
Pàg. 3

CARNAVAL
2017

El Rei Carnestoltes XXXè
arriba al Clot-Camp de
l’Arpa el divendres 24 de
febrer i donarà pas a la
festa més esbojarrada
de l’any
Pàg. 4
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Troba el teu espai

Ed.
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CRÈDITS

Han col·laborat en aquest
número:
Biblioteca del Clot – Josep
Benet, Elvira Cardos, Dani
Celma, Carme Gual, Came
Lucas, Secció de Dones
del Foment Martinenc,
Laia Serra, Roser Navarri,
Manuela Pérez, Joan
Pernil, Eugeni Renom,
Taller d’Història del Clot-

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
Dilluns de 9h a 22h
Dimarts i dijous de 9.30h a 24h
Dimecres i divendres de 9h a 24h
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h
Fins el 16 de setembre el Cente tancarà cada dia a les 22h, a partir del 19 es mantindran els
horaris habituals (vegeu més amunt). Els dissabtes 3 i 7 de setembre el Centre romandrà tancat
Serveis del CCFC
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Sala d’exposicions
Sala d’actes/teatre
Sala de suport a les entitats de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Tallers i sales de reunions
Servei de cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Entitats a CCFC
Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa
Associació Teatral el Partiquí
Associació Musical Gèrminans
Asociación para Vencer el Autismo
Banc del Temps

Camp de l’Arpa i Cesc Vilà
Coordinació tècnica:
Roser Navarri
Coordinació:
Elvira Cardos
Disseny i maquetació
www.karmentxu.cat
Impressió
Impressions
Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
3.000 exemplars

El Clic no es
responsabilitza del
contingut dels articles

Inaugurem el 2017 amb moltes novetats als dos equipaments gestionats per la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa: el Centre Cultural la Farinera del
Clot i el Casal de barri Espai Antoni Miró Peris.
Una de les més importants és la renovació del conveni
de gestió de la Farinera amb l’administració per als propers 4 anys, amb una millora de les condicions econòmiques respecte a l’anterior i amb l’aplicació de les bases
de gestió cívica aprovades a l’abril de 2015. L’aprovació i
aplicació d’aquestes, suposa un gran pas per a moltes de
les entitats de la ciutat que des de fa molt de temps gestionen equipaments públics amb contractes similars als de
les empreses de serveis o a través del model de subvenció
publica; fet que ha dificultat en excés el desenvolupament
de la majoria dels projectes. Cada barri és diferent i cada
projecte singular. No es tracta d’homogeneïtzar, sí de
funcionar amb unes regles de joc mínimament igualitàries i consensuades i que a la vegada tinguin en compte la
naturalesa i finalitat del tipus de gestor. Això suposa un
avenç per a les associacions que entomen el gran repte i
responsabilitat que suposa gestionar serveis públics i seria
molt interessant continuar treballant plegats en aquesta
mateixa línia perquè encara queda molta feina a fer. La
Farinera ha estat un dels equipaments pioners pel que fa
a la gestió ciutadana. Des dels inicis i malgrat els canvis
polítics, d’organització institucional i tècnica, sempre s’ha
considerat privilegiada en quant a les condicions pactades
pel seu funcionament. Malgrat això i les retallades aplicades durant els darrers anys, s’ha sabut trobar la fórmula
per adaptar el projecte mantenint-lo en un alt nivell i
continuar sent un referent a la ciutat. Ara s’inicia una nova
etapa, amb la incertesa que això sempre suposa, però
amb la confiança que les noves normes reguladores de la
gestió no l’acabaran condicionat en excés i continuaran
facilitant el creixement del projecte.
Pel que fa al Casal de barri Antoni Miró Peris, es renova per un any més el conveni signat al 2016, també amb
una petita millora pel que fa a l’assignació pressupostària. Si més no, aquest augment permetrà que el balanç
anual de l’equipament no sigui deficitari i s’hagi d’assumir amb els recursos propis generats per l’entitat
gestora a través d’altres projectes que lidera al barri. A
la planificació anual de l’equipament es contempla el
desenvolupament de nous projectes de millora de la
visualització de l’espai a l’entorn immediat; així com,
l’ampliació de la vessant educativa de l’espai de jocs
entre d’altres.
Com sempre podreu seguir totes les novetats
a través del Clic i a www.farinera.org o bé participar activament contactant-nos directament a
qualsevol dels dos equipaments.

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Dimecres de 10.30h a 13.30h
De dilluns a divendres de 16.30h a 21.00h
Serveis de l’EAMP
Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i Internet
Servei de WI-FI
Taller i sala de reunions
Espai expositiu
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Taulell d’anuncis laborals
Espai jocs
Grups al EAMP
Les Blogueres de Sant Martí
Esplai Kasperle

El racó

JAUME SISTERNA I MONTCADA

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
@espai.amp

@espaieamp

del Taller d’Història

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

El Clot, 7 de novembre de 1930 – Barcelona 14 de novembre de 2013
Jaume Sisterna va néixer al carrer Sant Joan de Malta a tocar del de la Verneda.
Poeta i dramaturg de llarga trajectòria molt vinculat al teatre, va ser també un
gran dinamitzador cultural.
Format a l’Institut del Teatre, va treballar a la primera La Pipironda, d’Àngel
Carmona i Jordi Grau, a l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, al Teatre Experimental Català i al Camaleó.
Entre les seves obres destaquen Els autobusos porten a l’infinit, Feines de no gaire
i Home enlloc. Va rebre el premi Marià Manent (1988) per Novembre del meu any
de néixer i de morir i com a dramaturg, van ser representades les seves obres
Era un noi tímid i innocent (1987) i L’arribada de la primavera (1992).
Va participar i presentar l’homenatge al mestre Josep Vila Arcelòs, del qual en
va ser deixeble. El seu parlament començava: “Perquè vindran destrals i m’estellaran portes, taules i bancs ....”, en referència a l‘immediat esbudellament del
Clot per soterrar el tren de Girona.
Algú va definir els seus poemes com una carícia que de mica en mica s’anava
convertint en un duríssim cop de puny a l’ànima.
|||Eugeni Renom Cucurella
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

LA 2a EDICIÓ
DEL CALIU
TORNA AMB TRES
CONCERTS ELS
PRIMERS MESOS
DE L’ANY
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El Centre Cultural la Farinera del Clot
comença l’any 2017 amb la segona
edició del Cicle de música d’hivern
CALIU. De la mateixa manera que l’any
passat, durant els mesos de gener,
febrer i març gaudirem de tres propostes musicals íntimes, acollidores i totes
elles molt diferents. Estem segurs que
l’espectador se sentirà com a la saleta
d’estar de casa seva.
El cicle s’inicia el dissabte 21 de gener
a les 21h amb la BCN Gay Men’s Chorus
que ens presentarà, Ànima, el seu darrer
i sorprenent espectacle. Un show de música coral per a tots els públics en el qual
la formació ofereix un programa replet
de grans temes musicals, enllaçats amb
profunds pensaments sobre l’amor, la vida
i els camins que en ella trobem.
Al mes de febrer, el dissabte 11,
rebrem la visita De la Carmela. El duet
barceloní va néixer l’any 2014, de la mà
de Daniel Felices (guitarrista, compositor i veu del grup D’Callaos) i Queralt
Lahoz (veu i compositor de Pokas Luces,

cantaora a la companyia de flamenc Los
Mulero i vocalista de la Latin Band Hits the
town). Recuperant cançons d’intèrprets
tan diferents com Mercedes Sosa, Diego
el Cigala, Manuel Molina o Toni Zenet
crearan un viatge ple d’emocions, una
bonica lluita entre l’alegria i la nostàlgia.
Serà un espectacle càlid i proper que, sens

dubte, es convertirà en un veritable tribut
a l’elegància i la bellesa.
Per acabar d’arrodonir el Caliu, dissabte 11 de març, V.O. Quartet ens proposarà un espectacle de música de cambra
provocadora i evocadora per encendre la
imaginació. Més enllà de la formació clàssica de quartet, les dones del V.O. Quartet

són famoses per les seves composicions
intimistes i interpretacions picants. Amb
l’ús de tècniques virtuosístiques i folklòriques, la veu, el moviment escènic i la seva
visió femenina, les seves actuacions són
plenes d’energia i d’humor.

NOVES CONVOCATÒRIES DE
SUPORT A LA CREACIÓ
Durant els mesos de gener i febrer la Farinera promou i participa en diferents concursos que promouen la creació en els camps de les arts.

AMPLIFICA’T

DOCUMENTALMENT
UNA NOVA FINESTRA
DE REALITAT A
L’EAMP
Un documental és una aproximació
artística a la realitat. A l’EAMP, a través
del mitjà audiovisual volíem apropar-nos a les tantes i tantes realitats
que hi ha al món i al nostre entorn més
immediat i que a vegades no arribem a
copsar. Deixar un espai per la reflexió,
per deixar-nos tocar per milers d’històries explicades que volen ser escoltades
i conegudes i que ens permetin obrir la
ment. Això vol ser Documentalment, un
nou espai mensual a l’EAMP per descobrir històries reals. El tercer divendres
de cada més,a les 19h, proposarem
documentals de diferents temàtiques.
Quan es pugui, ens acompanyaran els
realitzadors del documental o persones
expertes en la temàtica per presentar
i poder fer un debat obert arrel del
documental.

Els primers documentals programats pel
primer trimestre del 2017 són:
d Divendres 20 de gener, 19 h: Under
the dome (2015) de Jai Ching: Presenta
una investigació d’un any sobre les
causes de la contaminació atmosfèrica a la Xina i obre un debat sobre
les accions a prendre. Va tenir més
de 150 milions de visites en tres dies
a la plataforma Tencent, per després
desaparèixer a Xina. (Debat posterior
conduit per Laia Serra, doctora en
relacions internacionals especialista en
medi ambient).
d Divendres 17 de febrer, 19 h: Badia
Rock City (2016) de Nando Caballero:
El rock entès com a via d’escapament
de la grisor i la monotonia del dia a dia,
i de microescenes musicals que anaven
estretament lligades als moviments associatius i veïnals . (Presència de l’autor,
músic, crític musical i activista cultural).
d Divendres 17 de març, 19 h: Temps
d’Écoute (2016) un documental de Farmamundi, dirigit per Pol Penas (2016):
Presenta el gènere com a condicionant
a la salut, trencant amb el clixé de les
dones i societats africanes vistes com
a passives, pobres i sense iniciativa.
(Debat posterior conduït per Laia
Pibernat-Mir, tècnica de Farmamundi,
coordinadora de Temps d’Écoute).
Que comenci la sessió. T’esperem el tercer
divendres de cada més a les 19h a l’EAMP!

Torna el concurs musical més esperat per a
grups novells de tot Barcelona: l’Amplifica’t!
Si tens menys de 22 anys i formes part d’un
grup de música no dubtis en presentar la
teva maqueta.
Consulta les bases i envia la fitxa completa i passaràs a formar part de la selecció
del concurs. Per participar-hi, cal enviar una
maqueta o link que inclogui un mínim de
tres temes propis a més de la fitxa d’inscripció i una imatge del grup, al correu:
amplificatstmarti@gmail.com. La convocatòria s’obre el 9 de gener i es poden enviar

PROJECTES ESCÈNICS
Aquesta convocatòria està adreçada a
totes aquelles companyies i associacions
que treballin, ja sigui de forma amateur,
semi-professional o professional qualsevol
disciplina teatral i escènica (musical, experimental, clàssica,…). En queden excloses les
companyies estrictament de dansa per la
falta d’espais adequats.
La Farinera del Clot obre termini del
dilluns 23 de gener al diumenge 19 de fe-

maquetes fins el 31 de gener del 2017. Els
premis seran per invertir en material musical: si obtens el primer premi, guanyaràs
1.000 €, el segon premi n’obtindrà 200 €.
Amplifica’t és un projecte en xarxa de
tots els centre cívics del Districte de Sant
Martí (CC Besós, CC Sandaru, CC Sant Martí,
CC Can Felipa, Centre Cultural la Farinera
del Clot) amb el recolzament de la direcció
de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.
Més informació a:
https://amplificatstmarti.wordpress.com

brer per rebre projectes que optin a una de
les 3 places de contraprestació en el camp
de les arts escèniques dirigides tant a públic
adult com familiar. Les propostes es podran
entregar per mail a ccfarinera@gmail.com.
El Centre ofereix a les companyies 3
mesos d’assaig (de febrer a maig), l’estrena
de l’espectacle a l’auditori de l’equipament,
un tant per cent del taquillatge i assessorament tècnic.
Consulteu totes les condicions a:
www.farinera.org/arts-esceniques

CARNAVAL 2017

CLIC ENTITAT
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El divendres 24 de febrer ARRIBA Sa Majestat el Rei Carnestoltes XXXè

Ja teniu a punt la vostra
disfressa? No val a badar,
els dies passen i quan menys
us ho espereu haurà arribat
la festa més esbojarrada de
l’any: el Carnaval. Des de fa
dies les entitats i veïns i veïnes del barri ja s’organitzen
i coordinen per tal que el del
2017 sigui el més sonat, si és
possible, dels darrers temps.
No s’escatimarà en res i se ce-

lebraran totes i cada una de les
cites que el Carnaval exigeix.
El divendres 24 de febrer
als volts de les 19.02 h s’iniciarà
l’arribo de Sa Majestat el Rei
Carnestoltes XXXè amb la sortida
del seguici d’ambaixadors. Cap a
les 19.33 h ell mateix, el molt honorable Carnestoltes, donarà per
encetada la festa amb el seu sempre memorable pregó. L’endemà
serà el torn de tots els ciutadans

i ciutadanes del Clot-Camp de
l’Arpa. El dissabte 25 de febrer
a les 17.03 h grans i petits veniu
ben disfressats perquè tindrà lloc
la rua, que acabarà com sempre
amb una festa infantil. Els adults
no us desespereu, si voleu ballar,
per la nit serà el vostre torn al
gran ball de Carnaval.
El dimecres 1 de març
prepareu els mocadors que a
les 19.01 h començarà el seguici
funerari del XXXè Rei Carnestoltes, que acabarà com de costum
ben enterrat conjuntament amb
la gran sardina. Després, podreu
menjar sardines i lamentar-vos
de que el Carnaval s’ha acabat.
Estigueu atents a la web
www.farinera.org que tan
bon punt com estiguin definits
tots els detalls s’hi publicarà el
programa de la festa.
|||Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

(entorn) (glòries)
UN VIATGE PEL TEMPS I L’ESPAI DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES
La plaça de les Glòries acull l’exposició anomenada (entorn) (glòries)
dedicada a la memòria històrica d’aquest emblemàtic i complex espai.
El 2016 s’ha acabat amb una nova exposició a la plaça de les Glòries.
S’hi han instal·lat, distribuïts en diversos punts de la plaça, 7 cubs
metàl·lics de gran format que permeten mostrar fotografies, documents i testimonis sobre la història viscuda pel veïnat d’aquesta zona.
L’exposició es configura com un itinerari, materialitzat a través
de 7 volums, que permeten relligar un relat d’història social, mitjançant tot tipus de materials recopilats i triats per les entitats dels
barris que conflueixen a la plaça: Clot - Camp de l’Arpa, Fort Pienc
i Poblenou. Aquesta tasca de recuperació i creació de referències,
socials, culturals, històriques i econòmiques ha estat coordinada
per l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ). Les diverses imatges
i relats redefineixen i actualitzen espais emblemàtics que avui ja
no existeixen i els relaciona amb el paisatge urbà actual. Ha estat
fonamental en la creació del relat la participació activa de les entitats que treballen en la recerca de la memòria local, la més viscuda,
la del dia a dia: el Taller d’Història del Clot i Camp de l’Arpa, l’Arxiu
Històric Fort Pienc i l’Arxiu Històric de Poblenou.
Per tal de donar la màxima rellevància i difusió, i generar nous
nexes d’unió i trobada a partir de la recuperació de la memòria
històrica, està previst realitzar diverses visites guiades que permetin
a veïnes i veïns explicar en primera persona el significat d’allò que
s’hi exposa. Els materials s’han ordenat sota diversos títols: la plaça,
encants vells, pas a nivell, avinguda meridiana, la farinera del clot, entitats veïnals, barraques i hispano olivetti. Als diversos equipaments de
l’àrea podreu trobar el Diari sobre l’exposició, que conté la informació desplegada als cubs.
|||http://ajuntament.barcelona.cat/glories/

RELATS PER A LA IGUALTAT
36a EDICIÓ DEL PREMI DE RELATS CURTS NO SEXISTES
Dones del Foment Martinenc,
amb més de 50 anys d’experiència de treball, amb i per
les dones al barri del Camp de
l’Arpa, ens hem proposat fer un
salt qualitatiu en la creació del
pensament feminista. Volem
fer servir l’escriptura com una
eina que pot aportar una altra
mirada vers la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i
avançar cap a la consecució dels
drets de les dones. És una forma
molt interessant de contribuir a
construir una societat més justa

i humanament més sostenible.
És per tot això que convoquem
la 36a edició del PREMI DE RELATS
CURTS NO SEXISTES sota el lema
“una mirada de gènere”.
Proposem com a objectiu:
d’una banda, conscienciar la
ciutadania de la importància de
valorar la igualtat de gènere com a
estratègia i d’altra banda, provocar
una reflexió sobre aquelles accions que es puguin dur a terme per
aconseguir-ho. D’aquesta manera
donem prioritat a la promoció de
valors d’igualtat i a la consolidació

d’uns conceptes culturals a través
de la literatura que contribueixin a
un canvi de mentalitat a la nostra
societat. Amb la utilització d’un
llenguatge no sexista es pretén
també evitar tots aquells models
discriminatoris i estereotipats que
massa sovint ho dificulten.
Bases del Premi a: http://www.
fomentmartinenc.org/seccions/
dona/ (link “Certamen literari”)
|||Dones del Foment
Martinenc

LA FEDERACIÓ
D’ENTITATS DEL
CLOT – CAMP DE
L’ARPA AL SERVEI
DE LES ENTITATS I
DEL BARRI
L’Ajuntament de Barcelona reconeix la tasca de la
Federació aportant més recursos per la gestió dels
seus projectes
La Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa és
l’organisme aglutinador de la majoria d’associacions
del barri. És, per tant, una entitat de segon grau
diversa i multidisciplinària per les diferents tipologies
d’associacions que hi formen part. Un dels seus
objectius inicials i principals és l’afany d’enriquir i
cohesionar el teixit associatiu del barri.
La Federació neix als anys 80, tot i que es crea
formalment al 1998. Aleshores tenien la necessitat de
reivindicar equipaments, de millorar urbanísticament
el Clot-Camp de l’Arpa, organitzar el calendari festiu
i popular, així com d’exigir espais de participació i de
producció cultural a l’administració. Tot plegat ho van
assolir amb escreix.
Des d’aleshores, per les fites que han assolit, el
nivell d’organització aconseguit i totes les tasques
assumides, els objectius de la Federació han anat
augmentant i actualment els mou l’afany de dinamitzar
socioculturalment el barri i de crear espais de
participació. La meta final és en definitiva la millora del
territori i de la qualitat de vida del veïnat.
La llista de projectes que coordina o en els que
participa és llarga. Hi ha, però, dos aspectes que
marquen la diferència. La Federació és l’organisme que
encapçala la coordinació de tot el calendari festiu i
popular del Clot-Camp de l’Arpa. Des de fa anys que
assumeixen i autogestionen totes les festes del barri.
D’altra banda, cal destacar la gestió que fa la Federació
de dos equipaments municipals: el Centre Cultural la
Farinera del Clot i el Casal de Barri Espai Antoni Miró
Peris (EAMP). Seguint un model de gestió ciutadana la
Federació estableix un conveni amb l’Ajuntament. En el cas
de la Farinera la renovació d’aquest acord sol ser cada 4 anys.
A finals del 2016 es van negociar de nou les condicions per
mantenir la gestió per als propers 4. Després de les retallades
que va patir el projecte l’any 2012, l’Ajuntament diposita de
nou la confiança en la Federació per continuar amb la tasca
que ha desenvolupat fins ara. Després d’unes negociacions
senzilles, l’Ajuntament ha estat facilitador i s’han aconseguit
alguns dels propòsits que l’entitat s’havia marcat.
Per un costat, s’ha aprovat la contractació d’unes
hores d’una figura alliberada com a tècnica de la
Federació d’Entitats. Des del nou mandat de Barcelona
en Comú, l’Ajuntament va fer un estudi en el qual
s’avaluava la despesa cultural i associativa dels diferents
barris del Districte de Sant Martí. De l’estudi es va extreure
que el Clot-Camp de l’Arpa era un dels barris més actius
i en el que l’Ajuntament hi destinava menys recursos. El
nivell tasques que s’han assumit des del voluntariat és
molt elevat i moltes vegades les rutines administratives
han superat el que les persones voluntàries poden
assumir. L’administració ha estat conscient de tota la feina
portada a terme i per aquest motiu s’ha complementat el
projecte amb aquesta nova figura.
D’altra banda, el Centre Cultural la Farinera del Clot
ha anat creixent pel que fa activitat i també a nivell
d’implicació amb diferents projectes del territori que
s’han sumat a la tasca cultural pròpia del Centre i a la
doble coordinació de dos equipaments. Per tot plegat
dins del nou conveni també es contempla l’augment
d’hores a una figura per a portar temes de gestió.
El Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris té un
conveni anual que s’ha renovat de nou. S’ha aconseguit
augmentar la dotació econòmica per tal d’aconseguir
que el projecte no sigui deficitari econòmicament. Una
ajuda, tot i que encara insuficient, per l’activitat que es
du a terme i promou l’EAMP.
No tots els barris de Barcelona gaudeixen d’una vida
associativa com el del Clot-Camp de l’Arpa. La Federació
d’Entitats i les seves persones voluntàries són el motor
per fer-ho possible. Calen moltes mans i molts cops
es veuen sobrepassats per tota la tasca que encaren.
Sembla que la crisis de voluntariat és genèrica, però
esperen que amb perseverança i motivació se superi
per continuar avançant i creixent cap a un Clot-Camp
de l’Arpa encara millor.
|||Roser Navarri

Període d’inscripcions CCFC
d Del 9 al 18 de gener de 2017.
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos de gener, febrer i
març de 2017.
d Preinscripcions presencials
pels alumnes que han cursat el
trimestre d’octubre-desembre
2016: del 12 al 16 de desembre
de 2016.
Inscripcions presencials
d A Gran Via de les Corts
Catalanes, 837 – 08018,
Barcelona.
d De dilluns a divendres de 10.00
a 22.00 h.
d Pagament amb targeta
bancària. En cas de no disposar
de targeta, el pagament es
podrà fer a les oficines de
l’entitat que s’indicarà.
d Si es paga amb targeta caldrà
presentar el DNI del titular. Si
el pagament es fa a través de
les oficines de l’entitat bancària
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim
de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.
Inscripcions on-line
d A www.farinera.org del 9 al 18
de gener de 2017.
d Pagament amb targeta bancària.
Inscripcions al Palau de la Virreina
d Del 9 al 18 de gener de 2017
també es poden realitzar
inscripcions presencials de
dilluns a diumenge de 10
a 20.30 h a l’Oficina Ticket
Rambles del Palau de la
Virreina (Les Rambles, 99 –
08001, Barcelona).
Condicions de la matrícula
d Tots els cursos de la Farinera
són per a persones majores de
18 anys.
d Un cop matriculat al curs, no
es retornaran en cap cas els
diners de la matrícula. Només
es retornaran els diners si el
curs queda anul·lat.

ZUMBA
A càrrec de Sandra
Rodríguez, instructora
oficial de Zumba
Atreveix-te amb aquesta
activitat cardiovascular
que combina exercicis de
tonificació amb passos de
balls llatins!
GRUP A: dimarts de les
18.45 a les 19.45 h del 24 de
gener al 28 de març
COS
GRUP B: dimecres de les
18.00 a les 19.00 h del 25 de
IOGA
gener al 29 de març
A càrrec de Lisa Howe
GRUP C: divendres de les
Exercita aquesta tècnica
18.00 a les 19.00 h del 27 de
mil·lenària beneficiosa per al gener al 31 de març
teu cos i ment.
Sessions: 10
GRUP A: dilluns de les
Preu: 46,83 € (10 h)
17.30 a les 19.00 h del 23 de
gener al 27 de març
TREBALLA EL SÒL PELVIÀ
GRUP B: dilluns de les
A càrrec de Naiara
19.00 a les 20.30 h del 23 de Celades, llicenciada en
gener al 27 de març
CAFE i instructora del
GRUP C: dimecres de les
mètode hipopressiu.
10.00 a les 11.30 h del 25 de Pren consciència del teu cos,
gener al 29 de març
aprèn i practica els exercicis
GRUP D: dimecres de les
que et faran enfortir el sòl
18.30 a les 20.00 h del 25 de pelvià.
gener al 29 de març
GRUP A: dimarts de les
GRUP E: dimecres de les
20.00 a les 21.00 h del 24 de
20.00 a les 21.30 h del 25 de gener al 28 de març
gener al 29 de març
GRUP B: dijous de les 20.00
Sessions: 10
a les 21.00 h del 26 de
Preu: 70,24 € (15 h)
gener al 30 de març
Sessions: 10
PILATES
Preu: 46,83 € (10 h)
A càrrec de Keops
Guerrero
TXI-KUNG TAI-TXI
Entrenament físic i
A càrrec d’Alícia López
estiraments seguint el
Txi-kung i tai-txi amb
mètode Pilates.
moviments suaus i exercicis
GRUP A: dilluns de les
de respiració.
18.30 a les 20.00 h del 23 de Dimecres de les 18.15 a les
gener al 27 de març
19.45 h del 25 de gener al
GRUP B: dilluns de les
29 de març
20.00 a les 21.30 h del 23 de Sessions: 10
gener al 27 de març
Preu: 70,24 € (15 h)
GRUP C: divendres de les
17.30 a les 19.00 h del 27 de
gener al 31 de març
GRUP D: divendres de les
19.00 a les 20.30 h del 27 de
gener al 31 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
d El Centre Cultural la Farinera
del Clot es reserva el dret
d’admissió cap aquelles
persones que no respectin la
feina dels talleristes i el procés
d’aprenentatge de la resta de
persones usuàries.
d Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.

Cursos i tallers
INSCRIPCIONS

Condicions de la matrícula
d Els cursos de l’EAMP són per
a persones majors de 18
Període d’inscripcions de l’EAMP
anys (excepte en els cursos
d Del 9 al 18 de gener de 2017.
específics per a infants i/o
d Els cursos s’impartiran durant
familiars).
els mesos de gener, febrer i
d Un cop matriculat al curs, no
març de 2017.
es retornaran en cap cas els
d Preinscripcions presencials
diners de la matrícula. Només
pels alumnes que han cursat el
es retornaran els diners si el
trimestre d’octubre-desembre
curs queda anul·lat.
2016: del 12 al 16 de desembre
d El Casal de Barri Espai Antoni
de 2016.
Miró Peris es reserva el dret
d’admissió cap aquelles
Inscripcions presencials
persones que no respectin la
d A plaça de Carme Monturiol,
feina dels talleristes i el procés
10 – 08026, Barcelona.
d’aprenentatge de la resta de
d Dimecres de 10.30 a 13.30 h i
persones usuàries.
de dilluns a divendres de 16.30
d Els preus totals de cada curs que
a 21.00 h.
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
d Pagament amb targeta
bancària. En cas de no disposar d Hi ha cursos amb un cost extra
de material que no s’inclou
de targeta, el pagament es
al preu total del taller. En
podrà fer a les oficines de
cada cas s’especifica l’import i
l’entitat que s’indicarà.
s’haurà de pagar el primer dia
d Si es paga amb targeta caldrà
del curs.
presentar el DNI del titular. Si el
pagament es fa a través de les
oficines de l’entitat bancària,
caldrà presentar el comprovant
COS I MENT
de l’ingrés en un termini màxim
de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.
INTRODUCCIÓ
d Pels tallers familiars la
A LA MEDITACIÓ
inscripció és a nom de l’adult
A càrrec de Daniel J. Hayes
que participarà amb l’infant a
Aprendrem la història i els últims
l’activitat. El preu de l’activitat
coneixements neuropsicològics
inclou la matrícula de l’infant i
sobre l’impacte de la pràctica
la de l’adult.
meditativa a la nostra salut.
Tastarem diferents estils de
Inscripcions on-line
meditació amb arrels tan
d A www.farinera.org del 9 al 18
orientals com occidentals amb
de gener de 2017.
l’objectiu que cada participant
d Pagament amb targeta
trobi la manera de meditar que li
bancària.
funcioni millor.
d A es inscripcions on-line als

nou!

tallers infantils i/o familiars
s’ha d’inscriure només l’adult
responsable de l’infant. En el
cas de les activitats familiars el
preu inclou infant i adult.

Dimarts de les 19.00 a les
20.30 h del 24 de gener al
28 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

PATINATGE INLINE
A càrrec de Roller Grind
(Cal dur els patins en línia i
serà obligatori fer el taller
amb proteccions de colzes,
mans i genolls i casc)
INICIACIÓ: Tens uns patins
en línia i no t’atreveixes
a trepitjar l’asfalt? Vols
aprendre’n en grup?
Dimecres de les 20.00 a les
21.30 h del 25 de gener al
29 de març
INTERMIG: Per a aquelles
persones que han realitzat
el curs d’iniciació.
Dimarts de les 20.00 a les
21.30 h del 24 de gener al
28 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

DANSA
SALSA
A càrrec de Marc Riera
Ball típic del Carib que
neix de la fusió dels ritmes
africans i europeus en
aquesta zona. D’aquests
ritmes en sorgiran d’altres
com el son, la guaracha i la
rumba que posteriorment
donaran lloc a la salsa. No
cal inscriure’s en parella. (El
Centre no pot garantir la
paritat entre homes i dones
al taller)
INICIACIÓ: Dilluns de les
19.00 a les 20.30 h del 23 de
gener al 27 de març
INTERMIG I AVANÇAT:
(cal haver realitzat Salsa
Iniciació)
Dilluns de les 20.30 a les
22.00 h del 23 de gener al
27 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

COUNTRY
A càrrec de Blanca Cadena
NIVELL OBERT: Vine a gaudir
i a aprendre els passos
d’aquest popular estil
musical sorgit als anys 20
del s. XX a les regions rurals
del sud dels Estats Units i
les províncies marítimes del
Canadà.
Dimarts de les 20.00 a les
21.30 h del 24 de gener al
28 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
BOLLYWOOD FITNESS
A càrrec de Polly Casson
Nova creació que combina
balls coreogràfics amb
música hindú, a l’estil
Zumba. Aeròbic i dinàmic,
aquest curs t’ofereix una
bona oportunitat de fer
esport sense adonar-te de
l’esforç que estàs realitzant!
Dimecres de les 19.00 a les
20.30 h del 25 de gener al
29 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
SWING SOLO
A càrrec Montse Calvo, del
Temple del Swing/Swing
Barcelona
NIVELL OBERT: Aprendràs
moviments i passos per
gaudir del swing sense
haver-ho de fer amb una
parella. Les classes són
divertides i molt dinàmiques,
ideals per carregarse d’optimisme i bona
energia i alhora millorar
la coordinació, l’agilitat i la
rapidesa de moviments.
Divendres de les 20.30 a les
21.30 h del 27 de gener al
31 de març
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)

ART I CREACIÓ

el nivell 1)
Dimarts de les 19.30 a les
21.00 h del 24 de gener al
PINTURA PER A TOTHOM
A càrrec de Montserrat Pérez 28 de març
NIVELL OBERT: Coneix
Sessions: 10
la forma, la composició
Preu: 70,24 € (15 h)
i el color a través de la
ESCRIU LA TEVA PRIMERA
pintura, experimentant
amb diferents tècniques i
OBRA DE TEATRE
explorant la teva creativitat. A càrrec de David Mallols
Dimarts de les 12.00 a les
El taller està destinat a
14.00 h del 24 de gener al
totes aquelles persones que
vulguin treballar les eines
14 de març
bàsiques per a la construcció
Sessions: 8
Preu: 74,92 € (16 h)
d’un text teatral.
Dilluns de les 19.00 a les
PATRONATGE COSPLAY
20.30 h del 23 de gener al
A càrrec de Montserrat Pérez 27 de març
Sessions: 10
NIVELL OBERT: Aprèn a
realitzar patrons bàsics i
Preu: 70,24 € (15 h)
transformar-los en el vestit
del teu heroi o malvat favorit.
HABILITATS I CONEIXEMENTS
Dimarts de les 10.00 a les
12.00 h del 24 de gener al
14 de març
INICIACIÓ A LA
Sessions: 8
FOTOGRAFIA
A càrrec de Carolina Garcia
Preu: 74,92 € (16 h)
Perd por a la càmera i al
PATRONATGE
mode manual, mentre
A càrrec de Montserrat Pérez aprofundim en la llum i
NIVELL OBERT: Un curs per a la composició. Aprèn a
aprendre a dissenyar la teva
expressar-te en llenguatge
roba i a confeccionar patrons. fotogràfic. Curs eminentment
Dimarts de les 19.30 a les
pràctic que inclou una
21.30 h del 24 de gener al
sortida pràctica en dissabte
14 de març
(cal dur la càmera digital).
Sessions: 8
Dilluns de les 19.00 a les
Preu: 74,92 € (16 h)
20.30 h del 23 de gener al
27 de març
Sessions: 10
TEATRE
Preu: 70,24 € (15 h)
INICIACIÓ AL TEATRE
A càrrec de Mireia Jerez
El curs d’Iniciació al teatre va
dirigit a persones sense
experiència o gairebé sense.
L’ objectiu del curs és fer un
tast de les eines bàsiques
necessàries per a la
interpretació teatral per tal
d’establir un primer contacte
amb el món del teatre.
Nivell 1: Dimarts de les
18.00 a les 19.30 h del 24 de
gener al 28 de març
Nivell 2: (cal haver realitzat

gener, febrer i març de 2017
Espai Antoni Miró Peris (EAMP)

PILATES
A càrrec de Marisol
Robertson

nou!

Tonifica i modela el teu cos
tot millorant la salut de la
teva esquena i els teus hàbits
posturals. Treballarem l’equilibri
entre ment i cos, l’elasticitat, la
respiració, la concentració i la
relaxació.

Dimecres de les 10.30 a les
11.30 h del 25 de gener al
29 de març
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)

nou!

IOGA
A càrrec de Lisa Howe

Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.

Dijous de les 18.30 a les
20.00 h del 26 de gener al
30 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

PETITS MÚSICS
A càrrec de M. José Anglès

IOGA EN FAMÍLIA
A càrrec de Lisa Howe

Ens aproparem a la música
escoltant, ballant, cantant, tocant
i construint els nostres propis
instruments! (Taller familiar
dirigit a pares, mares i infants)

A través del joc, la relació familiar
i el treball en equip aprendrem
les principals postures del
ioga. Es treballarà la respiració,
l’equilibri, la flexibilitat, la
coordinació, la relaxació i una
bona posició corporal.
(Dirigit a famílies amb infants de
6 a 11 anys.)

GRUP A: Dimarts de les
17.00 a les 18.00 h del 24 de
gener al 28 de març (Dirigit
a famílies amb infants d’1
als 2 anys i mig)
GRUP B: Dimarts de les
18.00 a les 19.00 h del 24 de
gener al 28 de març (Dirigit
a famílies amb infants de 2
i mig als 4 anys)
Sessions: 10
Preu: 64,37 € (10 h) - El preu
inclou infant i adult

DANCING KIDS
A càrrec d’ Ona Sallas
Diverteix-te, balla, juga,
descobreix el teu cos i el teu
ritme amb música i anglès!
(Dirigit a infants dels 4 als 5 anys.)

GRUP A: dimecres de les

INFANTILS /FAMILIARS 17.00 a les 18.00 h del 25 de
MOVIMENT
I EXPRESSIÓ nou!
CORPORAL
A càrrec d’Ona Sallas
Aprèn a expressar-te amb el
teu cos d’una forma divertida.
Explicarem ballant i ballarem
explicant! (Dirigit a infants de 7
a 10 anys.)

Dilluns de les 17.00 a les
18.00 h del 23 de gener al
27 de març
Sessions: 10
Preu: 32,19 € (10 h)

gener al 29 de març
GRUP B: dimecres de les
18.00 a les 19.00 h del 25 de
gener al 29 de març
Sessions: 10
Preu: 32,19 € (10 h)

Dijous de les 17.30 a les
18.30 h del 26 de gener al
30 de març
Sessions: 10
Preu: 64,37 € (10 h) - El preu
inclou infant i adult

PILATES POST-PART
AMB NADÓ
A càrrec de Marisol
Robertson

nou!

El treball del sòl pelvià i les
abdominals permet prevenir
lumbàlgies i altres dolors
d’esquena produïts per males
postures o pel mateix canvi del
cos després de l’embaràs. Farem
els exercicis amb el nadó que
permetrà reafirmar el vincle
mare-fill. (Dirigit a mares amb
nadons a partir dels 4 als 12
mesos)

Dimecres de les 12.00 a les
13.00 h del 25 de gener al
29 de març
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)

IDIOMES
ANGLÈS DES DE ZERO:
continuem
A càrrec de Beatriz Benet
Si saps els números i poca cosa
més que hello, aquest és el teu
taller.

Dimarts de les 19.00 a les
20.30 h del 24 de gener al
28 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

ANGLÈS DE MICA EN MICA
A càrrec de Ramon Codina
Si tens uns mínims coneixements
bàsics, aquest és el teu taller
(nivell bàsic).

Dimecres de les 12.00 a les
13.30 h del 25 de gener al
29 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
A càrrec de Ramon Codina
Si tens un nivell mig, fes un pas
endavant i vine a millorar el teu
nivell (nivell lower-intermediate).

Dimecres de les 10.30 a les
12.00 h del 25 de gener al
29 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

FRANCÈS
A càrrec de Séverine
Mahaut

nou!

Ha estudiat o parlat francès en
algun moment i ja no recordes
l’estructura gramatical? Vine a
tornar a activar el teu francès!

Dijous de les 19.30 a les
21.00 h del 26 de gener al
30 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

FOTOGRAFIA DE RETRAT
A càrrec de Carolina Garcia
Com treure-li el màxim partit
a la fotografia de persones.
Aprèn tècniques, trucs i nous
recursos. Domina el retrat
històric, l’autoretrat, el retrat
editorial, la moda, el retrat
de família i els diferents
usos dels mateixos.
Dijous de les 19.00 a les
20.30 h del 26 de gener al
30 de març
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
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gener, febrer i març de 2017
Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC)

Exposició

COMIC’S I MUNTANYA
De Xavi Mountain, Edu Català,
Sergi Diez i Xavi Socias

En aquesta exposició
podreu veure els treballs
de 4 escaladors que
dibuixen, amb bon humor
i estils ben diferents,
situacions surrealistes o
imatges entranyables, des
d’un gran coneixement
dels esports de muntanya,
l’escalada i l’alpinisme.
d Inauguració dijous 12 de
gener, 19.30 h
(del 12 al 28 de gener)
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del Centre Cultural
la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

Música

MON CASINO
CASAMOR

Mon Casino Casamor
estan en guerra. Són
també coneguts com a
MCC 8, un nou model
d’avió ple de ritmes i sons,
ultrasònics i curatius,
especials per destronar
la tristesa, enllaçar
abraçades i rabiar de
gustera. Les seves lletres
són històries que es poden
degustar cada una com
a plat únic i les seves
músiques són generadores
d’empaties balladores.
Venen des de Barcelona
i cap al món, presentant
La màgia dels éssers
imperfectes, ple de funk,
rumba, polka i molt més.
d Divendres 13 de gener,
22 h
d Teatre Jesús Concernau
del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d 7 € (l’entrada inclou un EP)

Teatre i música per a
tots els públics

ROCU I EL MAR DELS
INVISIBLES
A càrrec de la cia. Nuri
Total

La història de la trobada
entre en Rocu, un nen
amb cap de roca que està
molt avorrit a la platja, i
la Meda, una tortuga que
ha perdut l’esperança
de trobar algú de la
seva espècie, són el fil
conductor d’un espectacle

amb un important caràcter
educatiu. Cinquanta
minuts de música, cançons
i personatges marins que
descobreixen al públic més
menut els animals del
mar Mediterrani més
desconeguts i en perill
d’extinció.
(Per a totes les edats)
d Diumenge 15 de gener, 12 h
d Teatre Jesús Concernau
del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d 4,50€

Música

MEÏA

Meïa ens presenta el seu
darrer disc Lighthouse,
gravat als estudis de la
Bucbonera (2016). El disc
conté nou temes en castellà,
anglès i català que destil·len
denúncia social, poesia i
sensualitat. Totes les cançons
han estat compostes i
escrites per Meïa, a excepció
de Pierre, tema compost
i escrit per la cantautora
francesa Barbara.
Lighthouse és un àlbum
que barreja el pop d’autor
amb la world music i on
la base del so són les
interpretacions de veu,
guitarra i els arranjaments
de corda.
d Dijous 26 de gener,
21.30 h
d Bar la Mola del Centre
Cultural la Farinera del Clot

CALIU

Cicle de Música d’Hivern
Del 21 de gener a l’11 de març
Música

CANCIONES MUERTAS
Exposició

RASTRES D’UN
MISSATGE

A càrrec de Joan Ramell

A les parets dels carrers hi
trobem anuncis enganxats
amb cola o amb cel·lo
que amb el pas del temps
desapareixeran, quedant
només unes marques
provisionals, i també
trobem pintades i grafits
censurats per impedir
la difusió de consignes
i proclames que amb el
seu traç han modificat
l’asèpsia de les façanes
i les tanques. En tots els
casos, finalment, tan sols
romanen els vestigis del
que havia estat. Amb
aquesta sèrie d’imatges
fotogràfiques l’autor ha
volgut fixar la mirada en
les figuracions abstractes
que anem trobant a les
parets i a les marquesines
del nostre entorn.
d Inauguració dijous 9 de
febrer, 19.30 h
(del 9 al 25 de febrer)
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del Centre Cultural
la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Teatre i titelles
per a tots els públics

BON PROFIT!

A càrrec de la cia. Tanaka Teatre

Festival

MÚSICA IBÈRICA PER
A YEYÉS
Amb Los Salvajes,
Los Soberanos i Los
Retrovisores

A càrrec del Northern Clot
i del Centre Cultural la
Farinera del Clot

Així com els astres
s’alineen, a la Farinera
ho faran 3 dels grups
musicals més rellevants
de l’escena yéyé. I és que
a cap promotor d’aquesta
ciutat no se li ha passat
mai pel cap ajuntar-los
en un mateix escenari.
A nosaltres sí, així que
des del Clot més sixties
yé-yé us anunciem que per
l’escenari de la Farinera
hi passaran uns convidats
d’excepció: Los Salvajes,
Los Soberanos i Los
Retrovisores.
d Dissabte 28 de gener, 22 h
d Teatre Jesús Concernau
del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d 12 €

Fer exercici i seguir una
dieta equilibrada és bàsic
per estar sa. Per això,
la xef Tomassa et dóna
la benvinguda a la seva
cuina i t’explica tres contes
on les verdures són les
protagonistes: T’imagines
veure en directe com unes
llavors es converteixen
en hortalisses fresques?
Vols ser jurat d’un
concurs de bellesa
de verdures? També
viuràs una love story en
forma de tragicomèdia
shakesperiana, on triomfa
la convivència dins l’olla!
Descobreix la màgia de
la cuina i fes-te un fart de
riure aprenent tots els
secrets de les verdures. A
partir d’ara menjar coliflor,
pastanaga o bròquil serà
divertit. Te’n lleparàs els
dits! (Edat: + 4 anys)
*Espectacle avalat per
l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona pel
seu contingut i promoció
d’hàbits saludables.
d Diumenge 12 de febrer, 12 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50€

Canciones muertas és un
projecte basat en poemes
i escrits de Patricia Heras,
a qui el grup va descobrir
arran de la projecció
del documental Ciutat
morta, que denuncia el
fosc episodi ocorregut a
Barcelona el 4 de febrer
de 2006 pel qual van ser
detingudes i condemnades
una sèrie de persones. En
aquest grup es trobava
la Patricia i tot plegat va
desembocar en el tràgic
desenllaç del seu suïcidi,
superada per una situació
desbordant.
d Dijous 16 de febrer, 21.30 h
d Bar la Mola del Centre
Cultural la Farinera del Clot

ÀnimA

A càrrec de la BCN Gay Men’s Chorus

ÀnimA, cançons per a l’ànima i el cor és l’últim espectacle
del Barcelona Gay Men’s Chorus; un sorprenent show de
música coral per a tots els públics en el qual la formació
ofereix un programa replet de grans temes musicals,
enllaçats amb profunds pensaments sobre l’amor i la vida
i els camins que en ella trobem. En més de 6 idiomes, els
temes d’aquest espectacle pretenen transformar la ment
en un bell espai de superació, un refugi on només tingui
cabuda l’alegria.
d Dissabte 21 de gener, 21 h
d Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural la Farinera del Clot
d5€

d Entrada gratuïta

Arts escèniques

OH CERVANTES

A càrrec de l’AT El Partiquí

Un grup de cómicos
ofereixen una
representació estil corral
de comedias que inclou
els entremesos La guarda
cuidadosa, La cueva de
Salamanca i El retablo de las
maravillas, tots ells força
entretinguts i amb l’humor
àcid que Cervantes posava
en aquests texts breus.
Els enllaços es fan cantant
cançons de Juan de l’Encina,
músic de l’època, força
conegut pels espectadors
d’aquell temps.
(Espectacle en castellà)
d Divendres 17 i dissabte
18 de febrer, 21 h
d Teatre Jesús Concernau
del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d 7 € (socis/es del Partiquí: 6 €)

De la Carmela

De la Carmela neix l’any 2014, de la mà de Daniel Felices
(guitarrista, compositor i veu del grup D’Callaos) i Queralt
Lahoz (veu i compositor de Pokas Luces, cantaora a la
companyia de flamenc Los Mulero i vocalista en la Latin
Band Hits the town). Recuperant cançons d’intèrprets tant
diferents com Mercedes Sosa, Diego el Cigala, Manuel
Molina o Toni Zenet crearan un viatge ple d’emocions,
una bonica lluita entre l’alegria i la nostàlgia. Serà un
espectacle càlid i proper que esdevindrà, sens dubte, un
veritable tribut a l’elegància i la bellesa.
d Dissabte 11 de febrer, 21 h
d Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural la Farinera del Clot
d5€

Altres

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.
d Dissabte 18 de febrer, 11 h
d CCFC
d 3 euros
(inscripció informacio@farinera.org
o al 932918080 del 3 al 18 de febrer)

V.O. Quartet

V.O. Quartet proposa un espectacle de música de cambra
provocadora i evocadora per encendre la imaginació. Més
enllà de la formació clàssica de quartet, les dones del V.O.
Quartet són famoses per les seves composicions intimistes
i les seves interpretacions picants. Amb l’ús de tècniques
virtuosístiques i folklòriques, la veu, el moviment escènic
i la seva visió femenina, les seves actuacions són plenes
d’energia i d’humor.
d Dissabte 11 de març, 21 h
d Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural la Farinera del Clot
d5€

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 gener-febrer
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A càrrec de l’historiador Agustín
Guillamon i Miquel Isard
Organitza el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa

Els dos llibres que es
presenten són fruit de la
recuperació de les vides de
molts revolucionaris, tant
nacionals com estrangers,
que van venir a lluitar a
la Guerra Civil Espanyola.
Biografias del 36 respon
molt bé al seu subtítol:
revolucionaris, estrangers,
jueus, anarquistes,
trotskistes, bordiguistas,
oblidats, internacionalistes,
dissidents, exiliats, apàtrides
i altres maleïts de la Guerra
d’Espanya, en oferir una
nova visió sobre les
persones concretes i reals
que van decidir venir a
Espanya per lluitar contra
el feixisme i participar
en la revolució en curs.
Entusiastas olvidados ens
presenta un seguit de
biografies sobre algunes
protagonistes de principis
del segle XX, “pretende
rescatar del olvido unos
pocos casos de entusiastas
enardecidos.”
d Dilluns 9 de gener, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

LES DEPENDÈNCIES
AFECTIVES
A càrrec de Francesc Fossas

Som éssers socials. Les
relacions afectives solen
ocupar un espai central
en les nostres vides. En
teoria han de ser vincles
madurs que afavoreixin el
creixement d’aquells que
en formen part, espais per
ser. Pot passar però, que
s’hi acabi dipositant unes
expectatives excessives o
que s’acabi esperant de
les diferents relacions allò
que no ens poden ni han
de donar.
Dilluns 23 de gener, 19 h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Tallers Reparat
Millor Que Nou

L’EMBOLCALL DE
L’ENTREPÀ: FEM
UN ENVÀS BONIC I
PRÀCTIC AMB TELA
APROFITADA

De Natxo Araguz

El capvespre d’un passatge
i l’albada d’una avinguda.
Una sortida planificada i
una oportunitat fruit de
la casualitat. La trobada
calculada i la solitud entre
la multitud. Una jornada
assolellada i el ressol d’un
dia núvol. Una metròpoli
que dona peu a totes
aquestes situacions, plena
d’històries i emocions. Una
mirada diferent de la ciutat
de Barcelona.
d Inauguració 6 de febrer, 19 h
(del 6 al 24 de febrer)
d Espai Antoni Miró Peris

D’Agustín Comotto
Organitza el Taller d’Història

A càrrec de Jordi Abad
Lalanza, coordinador de
Voluntariat Pal·liatius i
Domicilis de l’Associació
Espanyola Contra el

De Mònica Justicia

Càncer

A l’artista l’obsessiona tot
el que no es veu a simple
vista. L’atrau la similitud
entre micro i macro cosmos,
com quelcom paradoxal.
Panoràmiques de l’univers
i una gota de plàncton
vista per un microscopi,
regs sanguinis i deltes de
rius, les emocions i la seva
bioquímica, qualsevol
partícula suspesa a l’aire...
De quina manera aquests
elements s’organitzen i com
composen el tot?
Aquesta fascinació es
materialitza en el procés
creatiu on conviu d’una
manera ambigua amb el
seu món interior emocional,
amb la seva necessitat
d’entendre’s en el món.
d Inauguració 16 de gener, 19 h
(del 10 al 31 de gener)
d Espai Antoni Miró Peris

Dins de les tasques
de l’AECC (Associació
Espanyola Contra el
Càncer) hi ha la tasca
d’acompanyar al final de la
vida. L’acció de persones
voluntàries aporta
importants beneficis
no només pels malalts
i les famílies sinó que
és una experiència molt
satisfactòria pel mateix
voluntariat. La xerrada
permetrà conèixer totes
les facetes d’una de les
tasques de l’AECC.
d Dilluns 30 de gener,
19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Millot Que Nou

Ensenyarem com netejar
la llar usant el mínim de
productes i el màxim
d’innocus pel medi i per
la salut. També posarem
el focus en la brossa que
generem, sobretot de
paper i envasos, i com la
podem reduir.
d Divendres 24 de febrer,
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

Xerrada

Taller de realització de
boc’n’roll (embolcall
reutilitzable per a entrepans)
amb tècniques de cosir.
d Divendres 27 de gener,
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

A càrrec de Reparat

d Entrada gratuïta

Millot Que Nou

ACOMPANYAMENT
AL FINAL DE LA
VIDA DEL MALALT
ONCOLÒGIC

d Entrada gratuïta

METRÒPOLI

155, SIMON
RODOWITZKY

Xerrada

COSMOCROMIES

Exposicions

A càrrec de Reparat

d Entrada gratuïta

Exposicions

LA CASA NETA:
NETEGEM LA LLAR
RESPECTANT EL MEDI
I LA SALUT

d Entrada gratuïta

Xerrada

CONSELLS D’EDUCACIÓ
DENTAL. HÀBITS PER
UNA EXCEL·LENT
SALUT ORAL
A càrrec de les doctores
Marta i Anna Vallés

La nostra salut oral està
fortament relacionada
amb diferents hàbits
quotidians. Millorar la
nostra higiene oral pot
ser una bona mesura de
prevenció de malalties.
Donarem a conèixer les
diferents tècniques i eines
a la nostra disposició, així
com resoldrem els dubtes
que puguin sorgir.
d Dilluns 20 de febrer, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Cicle de documentals de l’EAMP

Under the dome

Badia Rock City

De Jai Ching

De Nando Caballero

Debat conduit per Laia

Amb la presència de

Serra, doctora en relacions

l’autor, músic, crític

internacionals especialista

musical i activista cultural

en medi ambient

Hi va haver un temps en
què legions d’adolescents
mataven l’avorriment
a cop de guitarra, baix
i bateria. Eren els dies
de les tribus urbanes,
del rock entès com a via
d’escapament de la grisor i
de microescenes musicals
que anaven estretament
lligades als moviments
associatius i veïnals. Badia
Rock City, coproducció de
La Produktiva Films i Plans
Films, se centra en el cas
de Badia del Vallès, que
durant els anys 70 i 80 va
ser la ciutat més petita i
densament poblada de
l’Estat, i també el nucli
al voltant del qual es
va desenvolupar tota
una escena subterrània
recuperada ara per aquest
documental.
d Divendres 17 de febrer,
19 h
d Espai Antoni Miró Peris

Aquest documental
del 2015 sobre la
contaminació atmosfèrica
a la Xina va tenir més de
150 milions de visites en
tres dies a la plataforma
Tencent. Al quart dia va
deixar d’estar en línia i va
ser retirat de qualsevol
plataforma xinesa, així
com van desaparèixer les
referències als mitjans de
comunicació del gegant
asiàtic. Under the dome
presenta una investigació
d’un any sobre les causes
de la contaminació
atmosfèrica a la Xina i obre
un debat sobre les accions
a prendre.
d Divendres 20 de gener,
19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

del Clot-Camp de l’Arpa

155 narra, a través
de la vida de Simón
Radowitky, els fets
més importants que
configuren la immigració
a començaments del segle
XX d’un jueu anarquista
d’origen rus a Argentina
i com, l’atemptat que va
cometre contra el cap de
la policia de Buenos Aires
el va portar a la presó
de Usuhaia més de 21
anys. Amnistiat i desterrat
d’Argentina, finalment,
arriba a Catalunya per a
combatre els feixistes a
la Guerra Civil Espanyola,
acabant els seus dies amb
l’exili republicà, a Mèxic.
Un periple històric des de
1895 fins al 1956.
d Dilluns 13 de febrer, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

DOCUMENTALMENT
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”BIOGRAFÍAS DEL
36” I “ENTUSIASTAS
OLVIDADOS.
COMPROMETIDOS
CON EL VERANO
LIBERTARIO
BORRADOS DE LA
MEMÒRIA”

Tallers Reparat
Millor Que Nou

Xerrada

d Entrada gratuïta

ACTIVITATS OBERTES
PRACTICA EL TEU
ANGLÈS

CLUB DE LECTURA

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa

A càrrec de Paquita Marsal

A càrrec de l’Espai Antoni

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 11 i 25 de gener,
de les 19 a les 20.30 h
d Dimecres 8 i 22 de
febrer, de les 19 a les
20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 13 de gener,
19 h
d Divendres 3 de febrer,
19 h
d Espai Antoni Miró Peris

Miró Peris

Practica l’anglès amb
els grups de conversa
oberts que us ofereix
l’EAMP. 4 grups de dos
nivells per tal que us
pugueu incorporar al que
millor s’adapti als vostres
coneixements i necessitats.
Espais de conversa on les
persones participants es
comprometen a dinamitzar
alguna de les sessions
perquè tothom pugui
mantenir el nivell i continuar
millorant-lo a través de la
parla.
GRUP BÀSIC
d Tots els dilluns de les 17
a les 18 h. Inici el 9 de
gener
GRUP AVANÇAT
d Tots els dilluns de les 18 a
les 19 h. Inici el 16 de gener
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN

A càrrec de Maria Rosa

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults que
entre tots i totes crearem.
d Dimecres 18 de gener,
19.30 h
d Dimecres 15 de febrer,
19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris

Cases

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

COSTURA I
MANUALITATS
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 20 de gener,
17 h
d Divendres 3 i 17 de
febrer, 17 h
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 31 de gener, de
les 10.30 a les 12.30 h
d Dimarts 28 de febrer, de
les 10.30 a les 12.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació gener-febrer

Xerrada
Presentació dels llibres

MÚSICA IBÈRICA
PER A YÉYÉs

El Northern Clot torna a la Farinera amb un nou
festival de música ie-ie al mes de gener
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El Northern Clot és un moviment, una forma de viure el
barri i la cultura. No han deixat de moure’s, de muntar actes
i festivals; fins que han trobat el seu model músico-cultural,
que van començar a compartir per pubs, bodegues... i que
han acabat obrint a l’espai públic. Són uns malalts de la
música i els seus fans uns incondicionals de les seves dèries.
Com ells mateixos reconeixen, “sovint desconnectem
la música, però el nostre cervell continua taral·larejant
cançons, perquè en realitat som uns ionquis de la melodia,
l’harmonia i el ritme”.
A la Farinera ja han organitzat mogudes diverses i ara
hi tornen amb el nou festival que porten entre mans
conjuntament amb el Centre: Música Ibèrica per a YéYés.
El proper dissabte 28 de gener a partir de les 22 h tres
dels grups més rellevants de l’escena ie-ie passaran per
l’escenari de la Farinera. Mai abans ningú els havia ajuntat
sota un mateix sostre, fins que el Northern Clot s’hi ha
atrevit. El resultat pot ser espectacular i els responsables
en seran Los Salvajes, Los Soberanos i Los Retrovisores.
3 grups que ens faran tornar als 60’s, que ens faran reviure
l’esperit dels millors guateques de l’època i que sens dubte,
ens faran viure una nit especial.

LOS SALVAJES
SORPRENEN
DESPRÉS DE MÉS
DE 50 ANYS SOBRE
ELS ESCENARIS
El retorn de Los Salvajes
Los Salvajes va ser una de les bandes responsables de què els
anys 60 fossin memorables musicalment. Van néixer el 1962
a Barcelona, eren coneguts com els Rolling Stones espanyols,
eren una de les bandes del moment i el dia 28 de gener tornen a la Farinera per fer-nos reviure l’esperit de l’època.
Tres dels membres fundadors de la banda, el Sebastián
Sospedra (baix), el Julián Moreno (guitarra) i el Delfín Fernández (bateria) han tornat a unir-se per rememorar aquella
època que els va veure triomfar. A l’estiu del 2012, a arrel de
la participació dels tres al festival Botifarrada Jam de Gavà,
creen la Delfín Fernández band, que conjuntament amb Luis
Barbero a la veu i Carles Fonollosa a la guitarra ressusciten a
Los Salvajes, recuperant els antics temes de la formació i fins i
tot algunes cançons que no van arribar a ser gravades.
L’objectiu del grup és passar-s’ho bé i compartir-ho amb els
amants de la música i com no, amb els incondicionals de la
música de l’època. La rebuda ha estat molt bona, tant per part
dels que van viure els anys 60 com pels més joves.

CLIC LLETRES

Els inicis
L’estiu del 1962, al barri del Poblesec, comença la història de
Los Salvajes. El Francesc Miralles (guitarra) enreda al Delfín i
de la inquietud dels dos per la música aconsegueixen animar
al Gaby Alegret (veu), a l’Andy González (guitarra) i al Sebastian Sospedras per crear una banda. Comencen amb temes
italians, de twist, d’Elvis... però un dels primers referents més

forts van ser The Shadows. Al 1963 es feien conèixer amb el
nom de The Savages i ja tocaven per clubs, emissores, bars i
fins i tot al tramvia. L’any següent fent temporada a la Costa
Brava un productor alemany els ofereix l’oportunitat d’anar
Alemanya contractats per la prestigiosa cadena Star Palast.
L’època alemanya
De desembre de 1964 fins a l’abril de 1965 es recorren tota
Alemanya tocant per diferents sales. Tal com afirma Delfín és
“aleshores quan neixen Los Salvajes de veritat”. Passen per tota
mena de penúries, però l’experiència els uneix i els nodreixen
de nous ritmes i sons. En definitiva, comença la metamorfosis i
creen el producte definitiu pel qual la gent els recorda.
El retorn i evolució a Espanya
El canvi que viuen a Alemanya causa un xoc a la tornada a
Espanya i es desmarquen de la resta de grups espanyols
com els Sírex o Los Brincos. El seu estil musical i l’estètica els
converteix en la “banda de dolents” i de seguida crida l’atenció
de la discogràfica EMI que els fitxa. L’any 1966 Julián Moreno
substitueix a Francesc Miralles a la guitarra i a partir d’aquí els
deparen gravacions, concerts o grans hits com Soy así. A principis del 1970 la banda original es dissol i durant els següents
50 anys la formació es retroba en diferents ocasions, així
com també per separat els seus membres emprenen camins
musicals diferents.

L’excepcionalitat
Los Salvajes va ser un dels grups més sorprenents dels anys
60. Trencadors podria ser la paraula que millor els defineix.
Irrompen amb un so potent, una posada en escena provocadora i una estètica completament distant a la dels seus grups
contemporanis. Patilles, cabells llargs... deixen enrere els
uniformes de l’època i surten a tocar amb un look sorprenent
pel moment. Beuen de formacions com The Animals, The
Beatles, The Who o de Hendrix i es converteixen en molt
més que un grup de versions de temes estrangers; les seves
versions acaben sent himnes per molts dels joves de l’època.
Se’ls qualificava com els Rollings Stones espanyols, però més
enllà d’influències musicals, el que professaven era la filosofia
de pensar i de viure del grup anglès; moltes vegades impactant per la societat espanyola de la dècada dels 60. Van ser la
formació que, en definitiva, va portar a Espanya el so garatge i
l’estètica mod.

Weis, Andrea
PARÍS ERA MUJER
Barcelona – Madrid. 1995. Ed. Egales
La biografia París era mujer és un retrat col·lectiu i il·lustrat d’una comunitat de dones que protagonitzaren l’ambient cultural de París a la primera meitat del S. XX.
Conegudes com Les femmes de la rive gauche les escriptores Colette, Djuna Barnes i Gertrude Stein, les poetesses H. D. i Natalie Clifford Barney, les pintores Romaine Brooks i Marie Laurencin, les editores Bryher, Alice Toklas, Margaret Anderson
i Jane Heap, les fotògrafes Berenice Abbott i Gisèle Freund, les llibreteres Sylvia Beach i Adrienne Monnier i la periodista
Janet Flanner formaven part d’aquest entorn llegendari.
La varietat de fotografies, quadres, dibuixos i fragments literaris, molts inèdits fins ara, ens donen una visió de l’extraordinària trama de dones per les que París no era ni amant ni musa, sinó un altre tipus de dona.
|||Manuela Pérez
Biblioteca El Clot-Josep Benet

