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MANUEL SERRAT I PUIGBÓ

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.

Centre Cultural la Farinera del Clot
Plç Carme Montoriol, 10 (Confluència dels
carrers de Nació amb Degà Bahí) | 93 450 70 13
eamp@farinera.org | www.farinera.org

Encetem un nou trimestre amb grans canvis pel
que fa a la comunicació tant gràfica com digital dels
dos equipaments. El funcionament de l’EAMP com
a casal de barri des del 2013 amb cada vegada més
independència de la Farinera i amb un projecte propi
i el fet que la normativa municipal és una realitat
ineludible, han sigut els principals motius pels quals
s’han diferenciat els continguts de les programacions
dels dos espais. Des del passat abril, qui ens segueix,
haurà vist com s’han editat dues agendes trimestrals
diferenciades que agrupen la informació dels tallers
i la programació cultural d’un i d’altre centre. També
tenim un nou disseny de la cartelleria a través de la
qual es fa difusió de les activitats mensuals. Tots dos
productes estan adaptats a l’estàndard general que es
marca des del departament de comunicació de ciutat,
però continuen contenint la nostra essència; això sí,
amb una pèrdua d’identitat visual inevitable. Pel que
fa als continguts es continua treballant de la mateixa
manera; amb dos projectes singulars arrelats al territori i des de la gestió ciutadana de la mateixa entitat
de sempre.
L’altra novetat serà el web dels equipaments, un per a
cadascun, amb un disseny similar però molt més dinàmic,
funcional i atractiu visualment que l’actual. L’estrenem al
maig i aquí sí que de moment no hi haurà cap normativa
que limiti la llibertat creativa dels projectes. Amb la voluntat de facilitar-vos la informació i d’arribar a quantes més
persones millor, es porta fent una feina intensiva des d’inicis d’any amb el desig que el resultat no passi desapercebut. Esperem que us agradi i sigui de la vostra utilitat.
El disseny del clic, renovat coincidint amb el 15è
aniversari de la Farinera ara farà 4 anys, continua en
la mateixa línia. Us avancem però, sense desvetllar
més informació, que en la pròxima edició arribem
a la centena i s’haurà de celebrar d’una manera
especial. Inevitablement, per poder tenir aquest
exemplar a les vostres mans, haureu d’esperar al
mes de setembre. Mentrestant, podeu continuar
seguint-nos a través de les nostres xarxes socials
(twitter, facebook, instagram) i participant en les
nostres programacions habituals.

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

Districte de
Sant Martí
@BCN_SantMarti

Metge, regidor dels ajuntaments de Sant Martí de Provençals i de Barcelona i
Cavaller de l’Ordre d’Isabel la Catòlica. Nascut a Ripoll el 1863, va ser nomenat
metge de beneficència del districte de la Sagrera (Sant Martí de Provençals)
l’any 1893. La seva filantropia i honradesa, atenent als seus malalts a qualsevol
hora del dia i la nit i, si era necessari, sense cobrar, el va fer ser molt estimat
pels seus veïns.
Va ser president del Foment Martinenc als anys 1894-1901-1904. L’any 1916
va ser vicepresident de la Comisión de Colonias Escolares y Escuelas de Bosque i,
conjuntament amb José Rovira Bruguera, col·laborà en la creació del Reglamento para el régimen de las colonias escolares.
Fou regidor de l’Ajuntament de Sant Martí de Provençals per la Unió Federal
Nacionalista Republicana. Amb l’agregació de Sant Martí a Barcelona, el 1897,
fou un dels regidors que per sorteig formà part de l’Ajuntament de Barcelona.
Va militar sempre en els partits catalans d’esquerres republicanes.
En el moment de la seva mort militava al Bloc Republicà Autonomista. Morí a
Barcelona, després d’una llarga malaltia, el 23 de desembre de 1916. La plaça
delimitada per l’avinguda Meridiana i els carrers de Mallorca i de la Muntanya,
porta el seu nom.
|||Rosa Martell i Joan Àngel Frigola
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

CURSOS I
TALLERS
MONOGRÀFICS
D’ESTIU
Durant el mes de juliol, el Centre Cultural la
Farinera del Clot i el Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris, oferiran cursos i tallers monogràfics. L’oferta de tallers serà semblant a
la que els dos centres proposen normalment
els altres trimestres, tot i que hi hauran també algunes noves propostes. Les dates de les
inscripcions als monogràfics del mes de juliol
seran del 12 a 23 de juny. Més informació
pròximament a: www.farinera.org

NOVA
CONVOCATÒRIA
D’ARTS
ESCÈNIQUES
SWING PER A

#NINGÚDORMINTALCARRER
Swing Maniacs i el Centre Cultural organitzen una vetllada solidària per als projectes
d’Arrels Fundació.
La popular escola Swing Maniacs i el Centre
Cultural organitzen el divendres 16 de juny,
una nit de swing solidària amb la campanya
#ningúdormintalcarrer d’Arrels Fundació. El
Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
acollirà, a partir de les 21 h, una programació
combinada amb dj’s i música en directe a
càrrec de la Maniacs Band i amb el lindy hop
com a protagonista. Tots els beneficis de les
entrades venudes, a un preu de 5 euros, aniran destinats íntegrament a Arrels Fundació.
Objectiu: cap persona dormint al carrer
Arrels va néixer el 1987 amb un objectiu

CULTURA EN
TRANSFORMACIÓ
NOU CICLE DE
DEBATS DE
L’APGCC A LA
FARINERA
L’Associació de Professionals de Gestió
Cultural de Catalunya Organitza: trobades
sobre els nous reptes culturals
L’APGCC engega un nou cicle de debats
amb la voluntat de dialogar amb agents
culturals que dinamitzin un procés inspirador. Quins reptes té la ciutadania i la
comunitat de gestors/es culturals envers
la construcció cultural?
Els eixos temàtics dels debats pivoten
sobre la Cultura i agents públics, amb
Nicolás Barbieri, investigador de l’Institut
de Govern i Polítiques Públiques i professor

molt clar: cap persona dormint al carrer.
Des de llavors, l’entitat ha acompanyat més
de 9.500 persones sense sostre a sortir del
carrer de la ciutat, donant suport individual
i establint un compromís amb elles sense
data de caducitat. D’aquesta manera, al
marge d’atendre les persones sense llar,
entre les finalitats d’Arrels també hi figuren
sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat
d’aquest col·lectiu i denunciar les situacions
injustes i aportar propostes que ajudin a
transformar la realitat d’exclusió social.
Més informació a:
http://ningusenseclau.org/
http://www.swingmaniacs.com

a la UAB, i Judit Font, coordinadora Ateneu
Popular 9 Barris i activista a Ateneu Popular
Coma Cros (Salt) el dia 25 d’abril; Cultura
i comú, amb Jaron Rowan, investigador i
agitador cultural, i Irene Jaume de La Ciutat
Invisible, el dia 8 de maig; Cultura i gènere,
amb Anna Villarroya, investigadora sobre
Polítiques de Gènere i professora d’Economia a la UB, i Mireia Sallarés, artista visual,
el dia 23 de maig. I, finalment, Cultura i
ciutat, amb Ivan Miró de La Ciutat Invisible,
i Jordi Pascual, coordinador de l’Agenda
21 de la cultura, CGLU - Ciutats i Governs
Locals Units, el 6 de juny.
Després de cada debat es continuarà la
tertúlia al bar de la Farinera, obrint-la al
públic assistent.
d Dimarts 25 d’abril – 19h

Cultura i agents públics: els deutes
pendents

d Dilluns 8 de maig – 19h

Cultura i Comú: més enllà del discurs

d Dimarts 23 de maig – 19h

Cultura i gènere: dades i accions

d Dimarts 6 de juny – 19h

Cultura i ciutat: negociar les tensions

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 dijous 4
de maig al diumenge 21 de maig 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 (juny, juliol i setembre), 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

PROPOSTES
COMUNITÀRIES
DES DE L’EAMP
L’EAMP és un equipament de proximitat del
Clot-Camp de l’Arpa. Un casal de barri en
format petit però amb una gran vocació comunitària. És a dir, l’equipament vol ser un
espai on poder desenvolupar accions amb
impacte social, un espai de relacions on si
entres sol/a puguis sortir en companyia, un
espai de veïnatge.
Tenim sobre la taula projectes en funcionament, d’altres a punt d’estrenar-se i uns
altres en construcció:
d GRUPS OBERTS: són un dels trets carac-

terístics de l’EAMP. Persones que obertament i de forma voluntària ofereixen
el seu temps i coneixements als veïns i
veïnes.
d ESPAI FAMILIAR: un projecte destinat als
0-99 anys, on trobareu jocs simbòlics, jocs
de taula i joguines per treure a la plaça. Ja

maig-juny-juliol 2017 * CLIC 99 CLIC FARINERA

3

ESCALFANT
MOTORS PER LES
ENDORFINES
7è Cicle d’humor i d’estiu
a la Farinera

Set anys i encara no en tenim prou; de fet,
volem més Endorfines que mai. D’aquesta
manera, des del Centre Cultural ens hem
proposat oferir quatre dijous de juliol apoteòsics que alternaran entre el clown, el circ
i la màgia, per oferir-nos una programació
on l’humor de qualitat és la clau. I és que set
anys no són pocs i el cicle ha anat creixent
sense perdre el fil de sintonia amb el món de
l’espectacle de carrer professional.
Ja podem dir que tindrem alguna sorpresa
mai vista a la ciutat de Barcelona, que
encapçalarà una programació que tindrà el
punt d’inici el dijous 29 de juny. Tot plegat
per relaxar-nos de la calor, riure i gaudir dels
vespres a la terrassa de la Farinera. I obert a
tothom i gratuït, vaja, una combinació ideal
per incrementar les endorfines estivals.
TXATARRA
A càrrec de la Cia. Malas Compañías
d Dijous 29 de juny a les 20h
d Terrassa del Centre Cultural
d Gratuït
MR. MAGIC
A càrrec del Mag Txema
d Dijous 6 de juliol a les 20h
d Terrassa del Centre Cultural
d Gratuït
MINUTE
A càrrec de Jam
d Dijous 13 de juliol a les 20h
d Terrassa del Centre Cultural
d Gratuït
ADORO
A càrrec de la Cia. Alta Gama
d Dijous 20 de juliol a les 20h
d Terrassa del Centre Cultural
d Gratuït
www.farinera.org

en ple funcionament cal anar redefinint
el seu funcionament i anar definint noves
accions.
d NEVERA SOLIDÀRIA: el 10 de maig inaugurarem la primera nevera solidària oberta 24h a Catalunya. Un projecte comunitari amb la implicació de la cooperativa de
consum ecològic del Clot per lluitar contra
el malbaratament alimentari.
d ENVERDIR LA PLAÇA: amb voluntat que
la plaça i l’espai públic sigui també una
prolongació de l’equipament, volem que
cada cop sigui més amigable. Junt amb
l’hort comunitari tenim un projecte per
enverdir la plaça.
d XARXA D’INTERCANVI DE CONEIXEMENTS: seguint amb la dinàmica dels
grups oberts s’està creant una xarxa
d’intercanvi de coneixements que permeti
ajuntar voluntaris de l’EAMP i també de
suport a les activitats del barri.
La nostra voluntat és que us sentiu acollides a venir, a participar. Si vols implicar-te
en algun projecte existent, o si vols proposar-ne un de nou, t’esperem en aquest
espai petit però que el barri fa gran.

LA CÚMBIA TORNA AL CLOT
¡QUE NO CÚMBIA EL PÁNICO! FESTIVAL DE MÚSICA I CULTURA LLATINOAMERICANA
18 de febrer de 2016, els nostres
cossos cauen rendits al ritme
de la Cúmbia, i no para fins al
20. Van ser 3 dies d’intercanvi
d’experiències, d’aprenentatge, de
diversió i de ritme, de molt ritme.
Vam gaudir de diferents activitats,
documentals, xerrades, tallers de
gastronomia, de ball i música en
directe. Enguany torna el ritme de
la Cúmbia al barri del Clot, des del
Casal de Joves la Traca hem organitzat la segona edició de ¡Que
No Cúmbia el Pánico! Festival de
música i cultura llatinoamericana,
que es realitzarà els dies 4,5 i 6
de Maig. Aquest any no ens hem
quedat curtes amb les jornades
que hem preparat, mantenint el
format de la primera edició, hem
programat xerrades, tallers i,naturalment, música en directe.
Dijous 4 ens visitarà Yessid
Arteta i ens parlarà del procés

de pau a Colòmbia, i finalitzarem
amb el grup de música Chontadura (música del Pacífic).
Divendres 5 continuarem el
viatge per la cultura llatinoamericana amb un taller de begudes
típiques dels diferents països
del sud del continent Americà,
continuarem amb Cúmbia Psicodèlica directament vinguda des de
l’Argentina de la mà de Rolando
Bruno i acabarem la nit amb El
Timbe Cúmbia tradicional en vinil.
Dissabte 5 acabarem el festival amb taller de dansa, cúmbia
en línia, amb Clàudia (membre
del grup Kumbiamba), i un de
serigrafia. Posteriorment hi haurà
un concert amb diversos grups,
des de França ens visiten Kumbia
Boruka, des de Barcelona Revolución Guapachosa i finalitzarem
amb els sonideros Sonikgroove i
Sonidero Viral.

No ens oblidem de la gastronomia comptarem amb El señor
de los Asadillos i food trucks, tant
divendres com dissabte.
Totes les activitats són
gratuïtes, exceptuant el taller de
begudes típiques de divendres.
Si, l’any passat no vau poder
gaudir de la Cúmbia, divendres
21 d’abril a La Traca teniu una
cita, on visionarem el Documental
l’Origen de la Cúmbia, presentarem el festival d’enguany, hi haurà
sopar i música de Tabasco Driver
i Heroïnes de la Cúmbia. Per
acabar us convidem a totes i tots
a venir el 4,5 i 6 de Maig a gaudir
d’aquest festival, que ha guanyat
un dels premis Barna Jove que
atorga el CJB.
Per a més informació https://
www.facebook.com/Quenocumbiaelpanico
|||Casal de Joves La Traca

LA REVETLLA DE SANT PERE
LA REVETLLA DE SANT PERE TORNA AMB MÉS EMBRANZIDA QUE MAI
Foguera, petards, música en directe, sopar popular... la Revetlla
de Sant Pere arriba amb més
força que mai. L’objectiu: reivindicar una de les revetlles més
genuïnes del barri. Per aquest
motiu, diverses entitats del barri
s’han agrupat per celebrar el dimecres 28 de juny, una vetllada

plena d’activitats que culminarà
amb l’actuació del grup de fusió
llatinocatalà La Mulata, presentant el seu directe ‘Marenga’.
La jornada començarà a la
tarda amb activitats familiars
que aniran creant el caliu per
donar pas a un sopar popular
organitzat pel Casal de Joves la

Traca, al costat d’una autèntica
foguera a càrrec de Diables del
Clot. Després de sopar serà el
torn dels petards i de la música
en directe per reivindicar que la
Revetlla de Sant Pere és més viva
que mai al Clot-Camp de l’Arpa.
Dimecres 28 de juny
a partir de les 19h

L’APRENENTATGE SERVEI (APS)
UNA RELACIÓ D’ENTITATS ASSOCIATIVES I ALUMNES PER ENSENYAR I APRENDRE ALHORA
Coneixeu l’Aprenentatge
Servei? És un projecte transformador que fa temps s’està
implantant arreu amb èxit.
És un mètode que posa en
relació entitats associatives
amb alumnes dels centres
educatius per realitzar un servei a la comunitat: ensenyar i
aprendre alhora. Tots i totes
hi guanyem!
Des de la Federació d’Entitats
del Clot i Camp de l’Arpa estem
engrescats a promoure’l. Justament, som veïns i veïnes d’un
barri amb entitats de tot tipus;
culturals, de lleure, del tercer

sector i alhora centres educatius
de primària i de secundària molt
arrelats al territori.
L’ApS es dur a terme amb
el suport del Centre Promotor
d’Aprenentatge Servei, una xarxa
d’entitats liderada per la Fundació Jaume Bofill, en la qual estan
presents d’altres diferents que
ajuden a tirar-lo endavant compartint recursos i experiències.
Hi ha moltes coses que es poden
fer, per exemple el desenvolupament d’una campanya solidària
de captació de fons treballant
matemàtiques o preparar contes
o tallers de memòria des de la

classe de llengua per estimular
la memòria de la gent gran. Pensem que la Federació d’Entitats
pot ser un bon motor d’ApS al
Clot i Camp de l’Arpa.
Quan els nens, les nenes, els
adolescents i, fins i tot, adults
s’impliquen com a protagonistes
actius en una acció que millora
el seu entorn, un munt de coneixements, capacitats i habilitats
es posen en marxa de forma
natural cap al bé comú. Són les
petites accions que transformen
el nostre barri i volem acompanyar-les tot treballant en xarxa.
|||Nacho Pallàs

CASA NOSTRA, CASA VOSTRA
LA FECCA S’ADHEREIX AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA “CASA NOSTRA – CASA VOSTRA”
En el darrer plenari de la Federació d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa es va decidir que ens
adheríem al manifest de la
plataforma “Casa nostra – Casa
vostra” i al mateix temps ens
oferíem com entitat acollidora
del Programa Català del Refugi.
Són dues campanyes diferents,
la primera és una iniciativa de la
societat civil per reivindicar que
les administracions compleixin
els compromisos adquirits en
acollir a persones refugiades.
El Programa Català de Refugi
(PCR) és una iniciativa de la Generalitat per fer un acompanya-

ment a les persones refugiades
que es troben a casa nostra
amb l’objectiu que puguin crear
i enfortir vincles socials amb la
societat catalana.
Hi ha dos perfils per col·laborar-hi: com a entitat acollidora o
com a persona mentora. Les entitats ofereixen els seus espais,
coordinen els grups de persones
mentores, fan d’interlocutores
amb les administracions locals...
Les persones mentores són
les que fan l’acompanyament,
pròpiament dit. Treballaran en
grups d’entre 3 i 5 persones a les
quals se’ls assignarà una perso-

na o grup familiar de refugiats.
Les tasques que hauran de fer
bàsicament consisteixen en facilitar l’aprenentatge de la nostra
llengua, ajudar a fer tràmits administratius, facilitar vincles amb
les persones i entitats del nostre
barri. Per això és preferible que
els grups d’acollida es formin
prèviament, que es coneguin.
Si esteu interessats a oferir-vos
com a persones mentores o
voleu més informació podeu
enviar-nos un correu a
secretariafederacio@gmail.com

CLIC ENTITAT
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1977-2017

40 ANYS

DE DIABLES DEL CLOT,
40 ANYS FENT BARRI!
“A la Barcelona del 1977, amb la ressaca de 40 anys
de repressió, furt de tots els drets i degradació i
prohibicions del folklore arreu del país, a l’igual que a
tots els indrets de Catalunya, calia recuperar i potenciar
símbols identitaris i de cultura popular. Així doncs,
cap a finals del 77, neixen els Diables del Clot, fruit de
la motivació del jovent del barri. Al Clot ja existia un
grup d’entitats que dinamitzava el barri amb diferents
activitats i festes, i que ja feia temps que reivindicava
el carrer. És en el sí d’aquesta “coordinadora d’entitats”
i en aquest context festiu i col·laboratiu on, un grup
de joves, comencen a dibuixar la trajectòria de la nova
colla de diables.”
Aquest any els Diables del Clot celebrem 40 anys...
40 anys de foc, de barri, d’activitats, de participació, de
col·laboració... 40 anys de presència. Des de principis d’any,
a la seu dels Diables del Clot, estem elaborant un programa
d’actes commemoratius de l’aniversari. Per una banda, ens
agradaria donar un toc diferenciador als actes que fem
cada any, i per l’altra aportar noves propostes als calendaris
festius del barri, com també activitats participatives. També
hem posat un ull pel que fa a la ciutat, ja que com a primera
colla de diables de Barcelona, ens agradaria aportar alguna
cosa commemorativa. El plantejament de la proposta del
40è pretén anar d’allò més concret fins allò més genèric.
Amb els primers actes ens agradaria representar fets i
aspectes del barri. Acabem, al mes de novembre, amb un
acte que vol tenir una visió a nivell de Catalunya. El projecte
està plantejat, no només amb una visió interna de la colla
sinó totalment externa, tenint present l’entorn, el context,
els companys i companyes de cada moment viscut... Durant
tot el procés tenim present que mai hem estat sols i que la
xarxa és el que mou, de debò, els col·lectius.
El tret de sortida de l’aniversari és aquest mes de maig,
en el marc de les Festes de Primavera del barri. Tota aquesta
informació sortirà més detallada al programa d’aquest any.
d El dissabte 6 de maig farem un acte d’inauguració del
40è aniversari, lligat a la Cercavila de Primavera anual del
barri, posant de rellevància el context en el qual neix la
colla i amb el suport d’algunes entitats que ja existien en
aquell moment, com també d’algunes de posteriors.
d Dissabte 13 celebrarem l’inici del “Col·lectiu de Diables
a Barcelona”; l’inici d’una etapa molt significativa al món
del foc de la ciutat. Ajuntarem les 10 primeres colles de
diables nascudes a Barcelona, des del 1977 fins al 1984,
aproximadament.
d Dissabte 20 tanquem el primer cicle de l’aniversari amb
la primera trobada de Percussió al barri: La PerClotada!
Hi seran convidades diferents colles de tabal de diferents
estils musicals. Omplirem el barri de ritmes i percussió;
element inseparable dels diables.
Comencem amb molta potència, ja que el fet s’ho val!!
No podem avançar més informació. Anirem presentant
diferents sorpreses i propostes durant l’any. El que sí que
podem és animar-vos a participar en el “Concurs fotogràfic
del 40è”, un concurs fotogràfic que farem a través de les
xarxes socials. Les bases les trobareu ben aviat al nostre
perfil de Facebook. Us esperem!! Les nostres actuacions
sense la gent del barri no tindrien sentit! Pots anar seguint
l’aniversari i tota l’activitat dels Diables del Clot a:
www.facebook.com/diablesdelclot
www.diablesdelclot.cat
@diablesdelclot
|||David Salvadores

Celebracions i aniversaris a les festes d‘enguany
Aquest any arribem a la 18a edició de les
Festes de Primavera del Clot-Camp de l’Arpa,
uns dies plens d’activitats, en els que les
entitats i col·lectius del barri surten al carrer
amb propostes lúdiques per a totes les edats.
Aquestes festes de primavera seran molt
especials, ja que la Cercavila de Cultura Popular
donarà el tret de sortida per les celebracions
del 40è aniversari del ball de Diables del Clot,
on es retrà homenatge a les entitats de cultura
popular del barri. Dins aquest 40è aniversari
trobareu al programa altres actes ben especials
de diables i tabalers. Un altre aniversari a
commemorar dins les Festes de Primavera serà
el centenari del Forn Elias, que per festejar-ho
amb el veïnat faran cent metres de coca.
Reutilització i reciclatge són les paraules claus
de les activitats que l’Eamp, el Casal de barri, ens
proposa. Un fet molt especial serà la inauguració
de la primera nevera solidària oberta 24 hores a
Catalunya i que està ubicada a l’entrada de l’Eamp.
També s’ha animat a sortir al carrer Ràdio Ateneu
del Clot, que emetrà en directe des de la plaça

del mercat del Clot el matí del dia 6 i on podreu
aprofitar per veure la trobada de cotxes d’època i
tafanejar per les parades dels col·leccionistes.
El comerç d’una i l’altra banda del barri també surt
al carrer: el 21 de maig amb la Mostra de comerç
d’Eix Clot, i el 26 i 27 de maig amb El petit Comerç
surt al carrer de l’Associació de veïns i comerciants
del Camp de l’Arpa.
Només n’hem destacat algunes, però si us llegiu
tot el programa, veureu que al Clot-Camp de l’Arpa
tenim una molt bona excusa per gaudir de tota
mena d’activitats gratuïtes al carrer aplegades dins
les festes de primavera.
MERCAT SOLIDARI DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
El pròxim 13 i 14 de maig, celebrarem el Mercat
Solidari del Clot - Camp de l’Arpa. Enguany farà
18 anys que un grup de persones i entitats d’ajut
i cooperació internacional del barri, vinculats a
la Federació d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa,
van endegar aquesta iniciativa. Ara que ens hem
fet grans, continuem molt engrescats, fent de la
solidaritat una manera de fer, una manera de
relacionar-nos...i en especial, amb l’objectiu de
poder arribar de forma anònima a altres ciutadans

que de l’ajut fan un respir i, de la mirada còmplice,
una passa endavant.
Durant un cap de setmana persones, entitats, LA
FECCA S’ADHEREIX fem un munt d’activitats, venent
objectes de segona mà, Organitzant tallers pels
més petits, tómboles solidàries...
Dissabte 13 ens trobareu a la plaça del Mercat del
Clot amb una tómbola ben plena de regals, que
al llarg de l’any, voluntaris i voluntàries recullen i
emmagatzemen, i que provenen de donacions i
col·laboracions d’empreses, comerços i particulars.
També hi haurà actuacions per a totes les edats
que sens dubte animaran la Jornada.
Diumenge 15 serem al Parc del Clot. En aquesta
edició ja hem fet algun tast fent el Mercat de la
Puça, però el gruix hi serà diumenge: articles de
la llar, roba, sabates, joguines, llibres i una tarima
plena d’actuacions. I a on va a parar la recaptació
de tot plegat? Doncs als infants del barri per tal
que puguin tenir material escolar i participar de
les sortides i de les colònies escolars. Tot allò que
l’educació pública no cobreix i que ajuda a garantir
una equitat imprescindible i que no hauria de
mancar a cap infant.
Al Camp de l’Arpa i el Clot per la Canalla fem de tot!

Programa
De dijous 4 a diumenge 7 de maig
Vol II. QUE NO CÚMBIA EL
PÁNICO
Festival de música i cultura
llatinoamericana
d des de les 17.00h
d esplanada del CCFC
d Organitza: Casal de Joves del Clot, la Traca
Dissabte 6 de maig
TROBADA DE COL·LECCIONISTES
I BROCANTERS
d de les 8.00 a les 20.00h
d pl. del Mercat del Clot
d Organitza: Associació de 		
col·leccionistes del Clot
TROBADA DE COTXES D’ÈPOCA
d de les 10.00 a les 14.00h
d passadís lateral del Mercat del
Clot (costat mar)
d Organitza: Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
d Col·labora: Concessionaris del
Mercat del Clot
RÀDIO PER LES FESTES DE
PRIMAVERA: EMISSIÓ EN
DIRECTE DE RÀDIO ATENEU DEL
CLOT
d de les 11.00 a les 13.00h
d pl. del Mercat del Clot
d Organitza: Ràdio Ateneu del Clot
i Ateneu del Clot
d Col·labora: Concessionaris del
Mercat del Clot
100 ANYS DEL FORN ELIAS
Celebrem el centenari amb 100
metres de coca
Cercavila des de la Plaça del
Mercat amb la col·laboració de
l’Escola de Teatre de la Formiga
Martinenca, Abraxas Teatre i
Gegants del Clot
d de les 17.00 a les 20.00h
d c. de Rogent (entre c. de Fresser
i c. de Rosselló)
d Organitza: Forn Elias, Eix Clot
IV CERCAVILA DE CULTURA
POPULAR DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
40 ANYS DE CULTURA POPULAR
AL BARRI!!!
Amb la participació de: Falcons

de Barcelona, Esbart Sant Jordi,
Castellers de Barcelona, Ball de
bastons del Clot, Gegants del
Clot, Gegants de Sant Josep de
Calassanç, Diables del Clot, Tolc i
el Pork del Clot.
d de les 18.30 a les 20.30h
Abans de l’inici de la cercavila hi
haurà un acte d’homenatge a les
entitats de cultura popular del
barri amb motiu de la celebració
dels 40 anys del Ball de Diables
del Clot.
d Recorregut: inici a la pl. de
Can Robacols, seguint pels
carrers d’Historiador Maians,
Rogent, Meridiana i Consell de
Cent. Finalitzarà davant l’Orfeó
Martinenc.
d Organitza: Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
Dimecres 10 de maig
INAUGURACIÓ DE LA NEVERA
SOLIDÀRIA A L’EAMP
Vine a descobrir i a participar
del nou projecte contra el
malbaratament alimentari.
Inaugurarem la primera nevera
solidària oberta 24h a Catalunya.
d 19h
d Casal de Barri Antoni Miró Peris
(Eamp) Pl. Carme Montoriol,10
d Organitza: Casal de Barri Espai
Antoni Miró Peris
Divendres 12 de maig
RENOVA LA TEVA ROBA i
RENOVA LES TEVES JOGUINES
Participa en aquesta activitat, que
es promou per tota la ciutat, en la
que podràs portar les teves peces
de roba i joguines i intercanviarles per qualsevol altra peça en
qualsevol altre punt de la ciutat.
(Més informació a www.farinera.org)
d de les 16.30 a les 20.30h
d pl. de Carme Montoriol, 10
d Organitza: Casal de Barri Espai
Antoni Miró Peris
JOCS DE TAULA A LA PLAÇA!
Un nou espai per totes les
edats per descobrir nous jocs i
divertir-nos plegats. L’associació
Frikigames ve a l’EAMP per

descobrir-nos alguns jocs de taula.
d 17 h
d pl. de Carme Montoriol, 10
d Organitza: Casal de Barri
d Espai Antoni Miró Peris amb la
col·laboració de Frikigames
Dissabte 13 de maig
XVIII MERCAT SOLIDARI
“Al camp de l’Arpa i al Clot per la
Canalla fem de tot”
Tómbola solidària i animació.
d de les 10.00 a les 14.00h
d pl. del Mercat del Clot
d Organitza: Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
VII FOLK CLOT
7a edició del festival de danses del
món amb la participació de grups
de diferents països.
d de les 18.00 a les 21.00h
d av. de la Meridiana / c. de 		
Consell de Cent
d Organitza: Danzas Folclóricas
Argentinas la Cruz del Sur de
l’Orfeó Martinenc
DIABLES DE BARCELONA, LES
PRIMERES COLLES 40 ANYS
DESPRÉS!
Correfoc del 40è aniversari dels
Diables del Clot
L’acte començarà amb una gran
tabalada de les colles participants.
d 20:30
d Orfeó Martinenc (av.Meridiana, 97)
d Recorregut Tabalada: Inici
de l’acte: Orfeó Martinenc,
Meridiana, Rogent, Historiador
Maians i pl. de Can Robacols.
d Recorregut Correfoc: Pl. de Can
Robacols, Rogent, Meridiana,
Orfeó Martinenc.
d Organitza: Diables del Clot –
Orfeó Martinenc
CONCERT amb BAD CANDY
d a partir de les 20h.
d esplanada del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d Organitza: Casal de Joves del
Clot, la Traca.

Diumenge 14 de maig
XVIII MERCAT SOLIDARI
Paradetes, actuacions , tallers
infantils, espectacles, venda de
flors i d’articles de segona mà.
Hora: de les 10.00 a les 14.00h
Lloc: parc del Clot
Organitza: Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
Divendres 19 de maig
GIMCANA I PD’S
Gimcana per joves + nit de PD’S
d a partir de les 18h.
d esplanada del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d Organitza: Barraquito
Dissabte 20 de maig
ITINERARI PER L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Es farà un recorregut per les
diferents plantes de l’edifici.
Inscripcions prèvies al 93 291 80
80 o a informacio@farinera.org
(del 5 al 20 de maig)
d 11 h.
d Centre Cultural la Farinera del
Clot
d Organitza: Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
ENGANXA’T AL FOMENT
Mostra de totes les seccions del
Foment al carrer, amb xocolatada
i animació musical.
d de les 11.00 a les 14.00h
d c. de Rogent / c. de Provença
d Organitza: Foment Martinenc
BALL DE RAMS DE SANT MARTÍ
Dansa per parelles que simula un
galanteig. Les balladores porten
un ventall i els balladors un ram
de flors que ofereixen al final.
Dansa creada per tal que la pugui
ballar tothom.
d 13.30h
d c. de Provença, 593
d Organitza: Esbart Sant Jordi del
Foment Martinenc

LA PERCLOTADA
Primera trobada de percussió del
barri del Clot
d 17h.
d Inici: pl. de St Josep de Calassanç
(Tortugues), pl. de Can Robacols.
pl.de l’Oca, pl.del Mercat.
d Final: Orfeó Martinenc
(Meridiana/Consell de Cent)
d Organitza: Diables del Clot
(Orfeó Martinenc)
CONCERT de la PERCLOTADA
d 22h
d concert al carrer a Meridiana/
Aragó (Orfeó Martinenc)
d Organitza: Diables del Clot
(Orfeó Martinenc)
Diumenge 21 de maig
MOSTRA DE COMERÇ EIX CLOT
Comerç de barri per a gent com
tu. Fira dels comerços i botigues
del barri amb promocions
especials, menjars a preus
populars i amb animacions i
espectacles per a tota la família.
d de les 11.00 a les 20.00h
d av. de la Meridiana entre c. de
Rogent i c. de La Corunya
d Organitza: Associació
d’Emprenedors del Clot, Eix Clot
Divendres 26 i dissabte 27 de maig
EL PETIT COMERÇ SURT AL CARRER
Fira artesana i de comerç
d de les 10.00 a les 21.00h
d c. de la Indústria / pg. de
Maragall / c. de Guinardó
d Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa
Dissabte 3 de juny
III CONCURS DE CASTELLS
INTERINSTITUTS DE
BARCELONA
Concurs de castells entre els
instituts adscrits al projecte
“Nascuts per fer pinya”.
d de les 11.00 a les 13.30h
d fossar del parc del Clot
d Organitza: Castellers de Barcelona
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CURSOS I TALLERS
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Xerrada

CULTURA I CIUTAT:
NEGOCIAR LES
TENSIONS
Arts escèniques

LES VARIACIONS DEL
MODEL KRAEPELIN
A càrrec de la cia.
Kraepelin

Exposició

EL VENADITO

(L’exposició es pot veure fins al 20 de maig)
Comissariada per Montserrat Pérez de siNesteSia
amb la participació de DEPANA i del Centre Cultural la
Farinera del Clot

Aquesta mostra col·lectiva, resultat de la 2a Convocatòria
Artística de petit format i que enguany parla de la
temàtica de la temàtica del maltractament animal, té tot
un seguit d’activitats vinculades a aquesta exposició.

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació maig-juny-juliol

Visites guiades

de dofins en captivitat

10h a 11h
d Dimarts 2 de maig de
17.30h a 18.30h
d Dimecres 10 de maig de
12.30 a 13.30h
d Dilluns 15 de maig de
18.30 a 19.30h

A càrrec de Depana
d Dimecres 17 de maig,

La problemàtica del concurs
de cant d’ocells
A càrrec de Depana
d Dimecres 3 de maig,

19.30h
d Entrada gratuïta

D’on vénen les tortugues
A càrrec de Depana
d Dimecres 10 de maig,

d Divendres 19 de maig, 22h
d5€

(taller artístic per a
infants de 5 a 11 anys
acompanyats per una
persona adulta).
Inscripcions a:
informacio@farinera.org /
93 291 80 80
d Dimarts 16 de maig,
17.30h
d Gratuït

19.30h
d Entrada gratuïta

Música

JAM SESSION

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. Es
farà un recorregut per
les diferents plantes de
l’edifici.
d Dissabte 20 de maig, 11h
(Activitat en el marc de les
Festes de Primavera)

Chocadelia Bicèfala

Lalo López i Erktr
Casperbass deconstruint
el cançoner d’una de les
bandes més irreverents
del panorama, a mig camí
entre la cançó protesta i el
vodevil anarco-sexual.
d Dijous 15 de juny, 21.30h
d Entrada gratuïta

Els Espungits

Els Espungits són subjectes
tranquils, adaptables,
que viuen i deixen viure.
Són capaços d’absorbir i
integrar-ho tot plegat a les
seves estructures internes.
d Inauguració dimarts 6
de juny, 19.30h (del 6 al
10 de juny)
d Entrada gratuïta

Música

Jam session

Exposició

FotoClot - 16a Mostra
Fotogràfica del ClotCamp de l’Arpa
A càrrec del Grup de
Fotografia CLIK! de
l’Ateneu del Clot

La XVI Mostra Fotogràfica
del Clot-Camp de l’Arpa
torna a instal·lar-se a
l’Ateneu del Clot i al Centre
Cultural.
d Inauguració divendres
16 de juny, 19.30h a
l’Ateneu del Clot (del 16
de juny al 7 de juliol)
d Entrada gratuïta

Vine amb el teu
instrument i comparteix la
teva musica.
d Dimecres 7 de juny, 19h
d Entrada gratuïta

informacio@farinera.org
(del 5 al 20 de maig)

PRIMAVERA ALS
BARRIS

A càrrec de Primavera Sound

En aquesta 3a edició
gaudirem dels concerts
de EVRIPIDIS AND HIS
TRAGEDIES, VÀLIUS +
CARLOTA SERRAHIMA i
ANGELA
d Dijous 11 de maig, 20h
d Entrada gratuïta

Xerrada

CULTURA I GÈNERE:
DADES I ACCIONS

A càrrec de APGCC
- Associació de
Professionals de la Gestió
Cultural de Catalunya

Més informació:
www.gestorcultural.org
d Dimarts 23 de maig, 19h

Una autèntica revetlla
amb foguera a càrrec de
Diables del Clot, sopar
popular del Casal la
Traca i actuació de La
Mulata, grup revelació de
mestissatge llatinocatalà
presentant el seu nou
treball Marenga.
d 20h Sopar popular
d 21:30h Concert amb La
Mulata
d Dimecres 28 de juny, a
partir de les 21h
d Esplanada del Centre Cultural

ENDORFINES

7è Cicle d’Humor i d’Estiu
a la Farinera
(del 29 de juny al 20 de juliol)
Prepareu-vos que tornen
les ENDORFINES!
El Cicle d’Humor i d’Estiu
de la Farinera arriba a la
setena edició.
TXATARRA

MR. MAGIC
Arts escèniques

CAMINS TANCATS

Música

Un viatge a través del
temps amb un cafè com
a espai comú que reflexa
la misèria de les guerres
i la situació crítica dels
refugiats de qualsevol
conflicte bèl·lic.

#NINGÚDORMINTALCARRER

A càrrec de la cia. Sicòmors

Música

Organitzada de la
Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa, Casal
de Joves La Traca, Diables
del Clot i CCFC.

A càrrec de la Cia. Malas
Compañías
d Dijous 29 de juny a les 20h
d Esplanada del Centre Cultural
d Entrada gratuïta

93 291 80 80 o a

d Entrada gratuïta

LOCUS AMOENUS

Música

d Entrada gratuïta
d Inscripcions prèvies al

Vine amb el teu
instrument i comparteix la
teva musica.
d Dimecres 3 de maig, 19h

Arts escèniques

REVETLLA DE SANT PERE

Exposició

A càrrec de l’Associació
d’Artistes del Clot-Camp
de l’Arpa

19.30h

A càrrec de siNesTeSia

d Entrada gratuïta

ESCÈNICA A LA FARINERA

d Entrada gratuïta

Taller artístic familiar
El tòtem i tu

Més informació:
www.gestorcultural.org
d Dimarts 6 de juny, 19h

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA

Barcelona lliure

d Dimarts 2 de maig de

Xerrades

Un home perd la memòria,
però omple els buits
com pot, a través del
fil vermell de la seva
imaginació mentre el seu
fill l’acompanya

A càrrec de APGCC
Associació de
Professionals de la Gestió
Cultural de Catalunya

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

d Divendres 9 de juny, 22h
d9€

d Entrada gratuïta

SWING PER A

A càrrec del Mag Txema
d Dijous 6 de juliol a les 20h
d Esplanada del Centre Cultural
d Entrada gratuïta

Amb Maniacs Band

MINUTE

Swing Maniacs i el Centre
Cultural la Farinera del
Clot organitzen una
vetllada benèfica de Swing
amb música en directe
on els beneficis recaptats
de l’entrada aniran
als projectes d’Arrels
Fundació.
d Divendres 16 de juny, 21h

A càrrec de Jam
d Dijous 13 de juliol a les 20h
d Esplanada del Centre Cultural
d Entrada gratuïta

ADORO
A càrrec de la Cia. Alta Gama
d Dijous 20 de juliol a les 20h
d Esplanada del Centre Cultural
d Entrada gratuïta

d5€

De Rafa Romero

‘Locus amoenus’ és una
peça poètica interpretada
en clau dramàtica que
ens vol parlar de la veu
personal i de la veu
múltiple.
d Dijous 4 de maig, 21.30h
d Entrada gratuïta

Xerrada

CULTURA I COMÚ:
MÉS ENLLÀ DEL
DISCURS

A càrrec de APGCC
Associació de
Professionals de la Gestió
Cultural de Catalunya

Més informació:
www.gestorcultural.org
d Dilluns 8 de maig, 19h
d Entrada gratuïta

Exposició

Picasso en mi retina

Música

A càrrec de Los 27Bis

LEILA

La Soul Sister de
Blackcelona, Leila,
presentarà en directe el
seu nou àlbum “Black
Roses” i ens aproparà a un
repertori on el groove es
el fil conductor d’un so ple
de soul.
d Dijous 18 de maig, 21.30h
d Entrada gratuïta

Música
Arts escèniques

STOCKMANN,
L’ENEMIC DEL POBLE

A càrrec de l’AT El Partiquí

Versió de l’obra de Henrik
Ibsen Un enemic del
poble.
d Divendres 26 de maig, 21h
d Dissabte 27 de maig, 18h
d 7 € (socis El Partiquí: 5 €)

A càrrec de Say It Loud.
Powered by Rebelmadiaq

Música

Una jornada diürna amb
la música a l’aire lliure
com a protagonista. Djs,
cantants, selectors i l’equip
artesanal del col·lectiu
Rebelmadiaq.
d Diumenge 11 de juny de
17 a 23h
d Esplanada del Centre Cultural

Primera presentació d’Alenky
inspirada en la lectura
d’Alícia a través del mirall
de Lewis Caroll. 16 peces
musicals interpretades per
aquest peculiar quartet,
cosides amb les històries
del rapsode i actor Oriol
Sauleda.
d Dijous 22 de juny, 20h

“Picasso en mi retina” és una
exposició plurisdisciplinària
i una mostra col·lectiva
que vol reflexionar sobre
la figura de Picasso. Com
ell, ens proposem tornar
a formular tot allò que
hem après, buidar-nos de
contingut per a arribar a
aquells terrenys dels que ens
privem quan ens quedem a
la nostra zona de confort.
d Inauguració dimecres 12
de juliol, 19:30 h (del 12
al 27 de juliol)

d6€

d Entrada gratuïta

SOUND SYSTEM TO
THE PEOPLE

ALENKY

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.
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Transformem roba
Ensenyar tècniques per la
transformació de peces de
roba en altres de diferents.
És convenient que els/
les assistents portin
peces de roba on fer les
transformacions.
d Divendres 26 de maig de
18 a 20.30h

veu de les seves pedres,
carrers, monuments, places;
és a dir, tot allò que dona
forma i vida a la ciutat.

Cicle de documentals de l’EAMP

d Dilluns 8 de maig, 19h
d Entrada gratuïta

INAUGURACIÓ DE LA
NEVERA SOLIDÀRIA

Xerrada
Exposició

telèfon al 93 450 70 13 o

Vine a descobrir i a
participar del nou projecte
contra el malbaratament
alimentari. Inaugurarem la
primera nevera solidària
oberta 24h a Catalunya
d Dimecres 10 de maig, 19h

personalment a l’EAMP

d Entrada gratuïta

Integració d’Homosexuals,

d Inscripció prèvia a
eamp@farinera.org, per

Elaboració de sabó de roba
amb oli reciclat
Ensenyarem a fer sabó
artesanal per rentar la roba,
reciclant l’oli de cuina usat.
Els participants podran
endur-se una porció del
sabó fabricat.
d Divendres 30 de juny de
18 a 20.30h

A càrrec d’ACATHI
(Associació Catalana per la
Bisexuals i Transsexuals

d Gratuït

EL SABÓ ARTESANAL

DONES DIVERSES.
VIOLÈNCIES I
RESILIÈNCIES EN EL CAMÍ
DE LES DONES TRANS

RENOVA LA TEVA ROBA
Podràs portar les teves
peces de roba i intercanviarles per qualsevol altra peça
en qualsevol altre punt de
la ciutat.
d Recollida de roba: 2 al
10 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP
d Espai d’intercanvi (mercadillo): Divendres 12 de
maig de 16.30 a 20.30h

Immigrants)

Fa ja un any que més de
10 dones trans ens van
oferir generosament el seu
relat sobre les violències a
les quals s’enfrontaven en
el seu dia a dia.
d Del 5 al 29 de juny
d Inauguració dimarts 6
de juny a les 19h
d Entrada gratuïta

telèfon al 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP

d Gratuït

REPARACIÓ DE
BIBCICLETES
Taller on apendrem els
aspectes bàsics de reparació
de bicicletes per tenir-la ben
apunt per l’estiu.
d Cal inscripció prèvia al
934507013 o a
eamp@farinera.org

d Divendres 14 de juliol de

18 a 20.30h
d Gratuït

Exposició

LA LENT D’UN
MUNTANYISTA
A càrrec de JM Elías

En la cultura de la
immediatesa es fa difícil
aturar-nos un moment
a observar el que ens
envolta, tot ha de ser ja
i ho volem al moment i
aquesta sembla que sigui
la manera com la rutina
ens diu que hem de viure.
d Del 2 al 31 de maig
d Entrada gratuïta

Xerrada

ORDRE...I ACCIÓ
A càrrec de Yolanda López

Mantenir l’ordre en el
nostre entorn és sinònim
de calma i equilibri i ens
afecta de manera tan
profunda, que ens fa
aclarir la ment per ocuparnos realment en allò que
ens fa feliços.
d Dilluns 15 de maig, 19h
d Entrada gratuïta

Xerrada

LA SEXUALITAT A
LA MENOPAUSA –
APRENENT A GAUDIR
DE NOSALTRES
MATEIXES A
QUALSEVOL EDAT

Organitza el Taller
d’Història del Clot- Camp
de l’Arpa

Repassarem part de la
història del nostre barri a
través de fotografies.
d Dilluns 10 de juliol, 19h
d Entrada gratuïta

Exposició

SIN AIRE

Fotografies de peixos fetes
a pulmó lliure. Descobreix
el cazafotosub apnea de
la mà de la campiona
d’Espanya i Catalunya
2015-2016.
d Del 3 al 27 de juliol

RENOVA LES TEVES
JOGUINES
Porta les teves joguines i
intercanvia-les, a l’EAMP o en
qualsevol altre punt de la ciutat.
d Recollida de joguines: 2
al 10 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP
d Espai d’intercanvi (mercadillo): Divendres 12 de
maig de 16.30 a 20.30h

(Fotografia cedida per Jordi Mulà)

A càrrec d’Irene Mestre Cramp

d Inscripció prèvia a
eamp@farinera.org, per

A TRAVÉS DE
FOTOGRAFIES…
PARLEM-NE

d Entrada gratuïta

Xerrada

ELS FETS DE
MAIG DE 1937: LA
VICTÒRIA DE LA
CONTRAREVOLUCIÓ

COSTURA I
MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases

Organitza el Taller d’Història

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 5 i 19 de
maig, 17h
d Divendres 2 i 16 de juny, 17h
d Divendres 7 i 21 de
juliol, 17h

El maig del 37 a Barcelona,
va significar la derrota del
proletariat revolucionari a
mans de la contrarevolució
stalinista i el reformisme
republicà.
d Dilluns 12 de juny, 19h
d Entrada gratuïta

Xerrada

CONVIURE AMB
LA FIBROMIÀLGIA,
FATIGA CRÒNICA
I SENSIBILITAT
QUÍMICA

d Entrada gratuïta

A càrrec de l’Assoc.
Catalana d’afectades i
afectats de Fibromiàlgia

REIKI PER A TOTHOM

i altres síndromes de

A càrrec de Paquita Marsal

Sensibilització Central

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 5 de maig, 19h
d Divendres 2 de juny, 19h
d Divendres 7 de juliol, 19h

A càrrec del Taller d’història

A càrrec de María Martínez
Murillo. Llicenciada en
psicologia i màster en
teràpia sexual i de parella
La menopausa és una
etapa del cicle vital de la
dona que ve acompanyada
d’una sèrie de canvis tant a
nivell físic como psicològic
que poden afectar a la
sexualitat.
d Dilluns 22 de maig, 19h

del Clot- Camp de l’Arpa

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Xerrada

BARCELONA, CIUTAT
DE VESTIGIS
La memòria de la ciutat de

Què és, com canvia la
vida i com es porta des
del punt de vista de vàries
persones afectades. Es
prega als assistents no
portar colònia, laca, after
shave, ni productes amb
perfum a fi de protegir la
salut de les persones amb
SQM, SFC, FM o EHS.
d Dilluns 19 de juny, 19h

Fundació Arrels

AMIN SHEIKH,
TESTIMONIO DE UN
NIÑO DE LA CALLE DE
BOMBAI

i Satélite Estudio

Debat a càrrec de Mònica

El Housing First és un
nou model per fer front
el sensellarisme, on
es defensa la idea que
perquè una persona en
situació de sense llar pugui
millorar, és indispensable
que s’ofereixi un habitatge
digne com a primera
opció. Housing First: un
nou sostre, vol donar a
conèixer aquesta nova
manera de fer, amb les
primeres experiències
d’Arrels Fundació i
coneixent diferents
realitats de la mà dels seus
protagonistes.
d Divendres 19 de maig, 19h

Santos

Debat a càrrec de

Un nen no ho té fàcil vivint
als carrers de Bombai,
però pot reconvertir el
seu futur, fent de la seva
experiència un exemple de
superació i acabant fent
un projecte de suport a
altres nens que han passat
per la seva situació.
d Divendres 16 de juny, 19h
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

ACTIVITATS OBERTES

A càrrec d’Agustín Guillamon
del Clot- Camp de l’Arpa

HOUSING FIRST:
UN NOU SOSTRE

d Entrada gratuïta

CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa

Aquí trobareu un espai per
a compartir l’experiència
lectora. Llegirem i
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COSTURA CREATIVA

DOCUMENTALMENT

Barcelona se’ns revela en
aquest llibre a través de la

comentarem tot un seguit
de llibres per gaudir de les
històries i compartir les
nostres impressions.
d Dimecres 17 i 31 de
maig, de les 19, 20.30 h
d Dimecres 14 i 28 de
juny, de les 19, 20.30 h
d Entrada gratuïta

JOCS DE TAULA A LA
PLAÇA!
Amb la col·laboració de
Frikimages

Un nou espai per totes les
edats per descobrir nous
jocs i divertir-nos plegats.
L’associació frikigames ve
a l’EAMP per descobrir-nos
alguns jocs de taula.
d Divendres 12 de maig, 19h
d Divendres 9 de juny, 19h
d Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN
Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults que
entre tots i totes crearem.
d Dimecres 17 de maig,
19.30 h
d Dimecres 21 de juny,
19.30 h
d Dimecres 19 de juliol,
19.30 h
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 30 de maig, de
les 10.30, 12.30 h
d Dimarts 27 de juny, de
les 10.30 a les 12.30 h
d Dimarts 25 de juliol, de
les 10.30 a les 12.30 h

PRACTICA EL TEU
ANGLÈS
Practica l’anglès amb els
grups de conversa oberts
que us ofereix l’EAMP.
GRUP BÀSIC:
d Tots els dilluns de les 17
a les 18 h
GRUP AVANÇAT
d Tots els dilluns de les 18
a les 19 h
d Entrada gratuïta

JOCS D’AIGUA A LA
PLAÇA
L’espai de jocs acomiada
el curs d’una forma ben
fresca. Posarem a la vostra
disposició tot de material
perquè pugueu jugar amb
aigua a la plaça. Veniu a
refrescar-vos!
d Dijous 27 de juliol, 17h

Espai Antoni Miró Peris programació maig-juny-juliol

TALLERS
REPARAT
MILLOR QUE
NOU

CLIC LLETRES
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LA MULATA

CONCERT A LA REVETLLA
DE SANT PERE

EL GRUP
La Mulata neix l’estiu del 2014, quan el mestre Raf comença
a buscar a una colla de músics per tal de formar un grup de
merengue en català. Tot i que, en un primer moment, només
van coincidir en el projecte 4 o 5 músics, amb el temps la
banda va anar agafat forma. Ara mateix La Mulata són 10
músics i el tècnic de so que sempre els hi acompanya. Com
ells mateixos reconeixen “ens agrada ser força colla”. Tres
percussionistes, baix, teclat, secció de vents, guitarra, veus...
formen aquesta banda que té com a objectiu revolucionar
el Latin a la seva manera. Amb unes lletres provocadores,
reivindicatives, antifeixistes i antimasclistes, La Mulata pretén
allunyar-se radicalment i situar-se l’extrem oposat de les lletres que s’escolten al Latin en general. La Mulata fa merengue,
salsa i d’altres estils cantats en català, ja que a ells a l’hora de
cantar, parlar i escriure, prefereixen fer-ho en el seu idioma.
Tota aquesta mescla s’acaba convertint en un estil anomenat
mestissatge llatinocatalà, i tot que afirmen que “no sonarà mai
igual que la salsa cubana o el merengue dominicà perquè ens
hem criat en una altra tradició musical”, el grup aconsegueix
sonar amb un segell propi i inconfusible.
Si agaféssim una coctelera i li afegíssim una mica dels seus
referents com ara Xavier Cugat, La 33, La banda Gorda, Joe Arroyo, Buena Vista Social Club, obtindríem una sonoritat pròpia
que fa de la Mulata una banda de referència en el seu estil.
Un estil, que alhora està nodrit d’altres: des de les cançons
infantils que es canten a casa nostra, passant pel rock català i
castellà, el reggae, el pop...
Els components de La Mulata vénen de molts grups anteriors.
Per tant els seus integrants són gent amb una gran experiència i que ha trepitjat molt escenari, el que suposa també
que siguin uns grans instrumentistes. En el que porten de
vida com a grup han fet un munt de concerts i segueixen amb

Tot fa pensar que aquesta propera revetlla de Sant
Pere al barri del Clot-Camp de l’Arpa viurem una
nit màgica. Foguera, petards, sopar popular i per
arrodonir la festa tindrem la sort de gaudir del concert
d’un grup que ve d’omplir la Sala Apolo el passat mes
de març: La Mulata. Així doncs, el dimecres 28 de

juny, tenim una cita a l’esplanada del Centre Cultural
la Farinera del Clot amb uns músics que ens portaran
“mestissatge llatinocatalà genuí en missió de salvar
el planeta a base de sucre musical”

aquesta bona ratxa, ja que aquest estiu els podrem escoltar
en un munt de ciutats d’arreu. En els seus concerts es pot
observar una progressió molt clara: primer la gent belluga la
cintura amb timidesa i mira amb expectació, després, quan
s’arriba al final, el públic està submergit en un autèntic festival.
Això fa que ells percebin com la gent va repetint un concert
rere l’altre, fins a arribar al punt d’omplir la sala Apolo 2 el
passat mes de març en la presentació del seu nou disc “Marenga”. El disc, gravat després d’un any molt fructífer com va
ser el 2016, on van ser guanyadors VicSona 2016 o el Barnasó
2016 i on van poder gaudir de tocar al Mercat de Música Viva
de Vic amb la plaça plena de gent, és la carta de presentació
d’aquesta banda amb un recull de cançons que s’acaben
perfilant i arrodonint entre tots de forma assembleària al local
d’assaig.

proposar cançons dels grups on hi havien tocat abans. El cert
és que es van sentir tan còmodes tocant aquestes cançons
que les van arribar a fer molt seves i no els hi va importar
incloure-les al disc.
Tot i que gravar ha sigut una experiència molt positiva, La
Mulata es reconeix com un grup de directe, i això es nota molt
a l’escenari, ja que els hi agrada impregnar-se i contagiar-se
d’energia.

DISC “MARENGA”
“Marenga” és el primer disc de La Mulata i, de moment, ja han
venut moltes còpies. El disc és autoeditat, així que la major
part està feta per ells mateixos: composicions, maquetació,
producció... Van comptar, això sí, amb l’inestimable ajut de
Guillem Realp (músic d’Oques Grasses) i Ricard Puigdomènech (exmúsic de Loquillo), ja que les gravacions es van fer al
seu estudi. El disc es pot escoltar a spotify i youtube, i tot i que
molta gent no ho sap, es por pot sentir online i descarregar
gratuïtament al web del grup.
A “Marenga” podem trobar tant cançons pròpies com algunes
versions de La Tropa, de Poca Broma o, fins i tot, una adaptació del tema “Yo sigo siendo cubano” de Carlos Puebla anomenada “Vinya Nostra”, tot passat pel filtre i les aportacions
de La Mulata. La idea de fer versions o adaptacions prové del
primer directe que van idear cap a principis del 2015. Necessitaven temes per tal d’omplir el repertori i alguns membres van

Thé Tjong-King
EL BOSCO
LA EXTRAÑA HISTORIA DE HIERONYMUS, EL GORRO, LA MOCHILA Y LA PELOTA
Barcelona : Ekaré, 2016
Com cada dia, Hieronymus surt a jugar, però aquesta vegada alguna cosa inesperada
passa. Cau per un penya-segat i apareix en un món ple de criatures estranyes, unicorns, peixos monstruosos... que li roben la gorra, la motxilla i la pilota. Per recuperar-los, Hieronymus ha d’emprendre una travessia plena d’aparicions extraordinàries
i armar-se de valor i astúcia, perquè res és el que sembla ...
Un llibre sense paraules que, a través de les imatges, ens submergeix en el fascinant
univers del pintor holandès El Bosco. Thé Tjong-Khing (Purworedjo, Indonesia, 1933)
va estudiar Art i es va establir als Països Baixos per continuar la seva formació. Allí
va començar a dibuixar còmics i llibres per a nens. Avui dia es dedica a la il·lustració
i s’imagina als seus lectors com el nen que ell va ser un dia. Les seves il·lustracions
busquen reptar al lector i estimular la seva imaginació. Quan era jove, Thé va descobrir l’obra del famós pintor flamenc El Bosco. Més endavant va començar a estudiar
la seva obra amb detall i va passar moltes nits d’insomni admirant les seves pintures.
|||Carmen
Biblioteca El Clot-Josep Benet

FUTUR
Amb un munt de concerts programats per aquest 2017, La
Mulata encara el futur amb l’objectiu de portar de gira les
cançons i defensar-les com ells saben a sobre d’un escenari.
El pròxim 28 de juny, per la revetlla de Sant Pere, a l’esplanada del Centre Cultural la Farinera del Clot, tindrem la sort de
gaudir-los en la que serà, de ben segur, una nit màgica. A més,
alguns membres de la banda, són del Clot-Camp de l’Arpa,
motiu pel qual ens confessen que serà un concert molt especial: “Tocar a la Farinera és un xic especial, ja que hem assajat
algun cop al buc casal de joves, però sobretot pel güirero, que
hi ha passat un munt d’hores practicant amb el seu instrument. A més, molts membres del grup seguim algunes de les
activitats que s’hi fan: des del Say it Loud de la Farinera fins a
Que no cumbia el pánico del casal de joves”.
Així doncs, La Mulata en visitarà la nit del 28 de juny i
tothom que vingui a veure’ls trobarà, tal com ells diuen:
“alegria, energia, gent interessant, lletres que fugen
dels clixés, una hora i escaig de sucre i cafeïna musical,
un impuls irrefrenable de remenar els malucs; i a nou
carallots i a una carallota amb totes les ganes del món de
fer passar una bona estona a la gent i de deixar un bon
regust imprès a la revetlla de sant Pere!”

