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INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA
exemplar gratuït

20a MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA

Del 4 al 18 de març

EXPOSICIÓ
CONTRA EL
MALTRACTAMENT
ANIMAL: EL
VENADITO

Una exposició que
pretén generar un espai
de reflexió contra el
maltractament animal.
Pàg. 3

PRIMAVERA ‘BLACK’
A LA FARINERA

Les Blackcelona Acoustic
Sessions s’instal·len al Bar
la Mola aquesta propera
primavera el tercer dijous
de cada mes.
Pàg. 3

NEVERA
SOLIDÀRIA

L’EAMP comptarà amb la
primera nevera solidària
oberta les 24h de
Catalunya.
Pàg. 3
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Coincidint amb l’inici del mes de març, arriba el regnat
de la Vella Quaresma. Les exèquies del seu predecessor, sa majestat el Rei Carnestoltes, resten encara fumejant al Parc del Clot i els dies d’excessos i disbauxa
queden de mica en mica enrere. A la memòria recent,
uns dels carnavals més sonats amb record de participació, de festa al carrer i places del barri. Per sort,
gràcies a la laïcització de la societat actual, no hem de
fer dejuni ni tampoc abstinència, no hem d’esperar a
arrencar les cames a la Vella per continuar gaudint de
la vida fins a aconseguir el desitjat descans laboral,
que ens brinda, als més afortunats, la setmana santa.
Durant el decurs d’aquests dies i amb la primavera a
tocar, altres projectes de caire més comunitari i cultural agafen el protagonisme i copsen la nostra atenció
i dedicació mentre acabem de preparar les noves
celebracions de les festes de primavera. Pot semblar
que el calendari popular és el principal protagonista
al Clot-Camp de l’Arpa però només és una aparença.
Això sí, no podem negar que marca el ritme i és el
responsable en gran mesura d’omplir de ball i música
l’espai públic. Contribueix a reforçar la xarxa associativa, a millorar les relacions de veïnat i a mantenir les
nostres tradicions incorporant-hi de noves.
A l’edició del Clic 98 que teniu a les mans podeu conèixer i informar-vos de tots els projectes i noves programacions que tenim preparades des del centre cultural la
Farinera del Clot i des del casal de barri Antoni Miró Peris
pels propers mesos de març i abril. Molts d’aquests han
sorgit de les vostres propostes i requereixen la vostra
participació per a fer-los créixer.
Us hi esperem, ja sabeu on som!

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
Cooperativa de Consum Ecològic
del Clot-Camp de l’Arpa

El racó

ELS CARRERS DE JOAN DE PEGUERA
I DE L’ETERNA MEMÒRIA
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
@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

Carrers en memòria del terratinent Joan Antoni de Peguera i Bayllet ( 17551837), últim descendent d’un llinatge de cavallers i nobles.
Casat, l’any 1929 amb Maria Miquela de Borràs, va morir vuit anys més tard
sense haver tingut fills. Tenia diverses propietats disperses pel pla de Barcelona, que foren heretades pel seu nebot, José Maria de Cárcer y de Peguera, i la
seva esposa.
Deu anys després de la mort Joan Antoni de Peguera, i després que la seva
vídua s’hagués tornat a casar, aquesta va aprofitar la parcel·lació dels carrers
d’aquesta zona en els terrenys de la seva propietat per demanar a l’Ajuntament
de Sant Martí de Provençals que es posés el seu nom en un dels carrers i el
d’Eterna Memòria en un altre, en record de qui havia estat el seu primer espòs.
El 13 de març de 1862 l’Ajuntament de Sant Martí acordà acceptar aquesta petició, tot posant Joan de Peguera al carrer que fins aleshores es deia Montserrat i
de l’Eterna Memòria a un dels carrers que el creuen.
|||Rosa Martell
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

Un any més, del 4 al 18 de març, el Centre
Cultural La Farinera del Clot acollirà una
nova edició de la Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de Muntanya de Sant Martí.
Iniciem una nova edició i a mesura que
arriba el moment de la inauguració ens
passa la por escènica. Per a nosaltres és
com la preparació d’una nova expedició
que dura 15 dies, però sense acampada,
perquè anem a dormir a casa. Les entitats
organitzadores de la Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant
Martí estem preparant el programa. Pel
que fa a les persones conferenciants que
ens acompanyaran i mostraran les seves
experiències podem anunciar-vos que són
gent de molt renom i prestigi, i busquem
en ells i elles, com sempre, temes d’actualitat dins el món de la muntanya.
Tirem endavant amb la feina sempre
voluntària de tots els integrants de les
entitats organitzadores amb la tasca gairebé “miraculosa” de continuar amb el repte
de cada any: organitzar LA MOSTRA. Tot i
no tenir cap banc darrere, comptem, això
sí, amb la inestimable esponsorització
de l’Ajuntament de Barcelona, de WALA i
d’OLYMPUS. El nostre pressupost, tot i ser
molt humil, ens permet de totes maneres
oferir que els actes siguin sempre gratuïts.
Estem satisfets per la participació, que
fins ara ha estat nombrosa i amb una alta
qualitat per part de totes les persones
participants al concurs, tant d’audiovisuals
com de fotografia, que amb il·lusió ens
presenten les seves creacions.
Aquest any serà una mica diferent,
amb presentacions “sorpresa” per mantenir l’expectació que hauria de comportar
una celebració tan important com és la
20a edició de la Mostra. A més, el dissabte
dia 11, tindrem instal·lat un Rocòdrom per
als més petits a l’esplanada de la Farinera.
Així doncs, us emplacem a venir a gaudir
amb nosaltres de la 20a edició de La Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya. Tots i totes sereu molt benvinguts!
Programació i més informació de la
Mostra a: www.mostrademuntanya.cat
|||Manel Garcia
Organització de la Mostra

ARRIBA A LA

FARINERA UNA
EXPOSICIÓ CONTRA
EL MALTRACTAMENT
ANIMAL:
EL VENADITO
EL Centre Cultural la Farinera del Clot
acull el proper 27 d’abril un projecte col·
lectiu que té com a objectiu col·locar els
i les artistes a prop de les realitats socials. Organitzada per siNesteSia i amb
la col·laboració de DEPANA, aquesta exposició pretén mitjançant l’exhibició de
les obres, generar un espai de reflexió
contra el maltractament animal.
Per avançar en el segle XXI, hem de
prendre consciència que evolucionar com
a persones, només pot anar de la mà amb
el respecte cap als animals i cap als seus
hàbitats. Hem de ser pioners a l’hora de
tractar a les altres espècies del planeta
com a éssers vius amb capacitat per sentir. Només així evolucionarem i deixarem
a les properes generacions un món més
empàtic, solidari i just.
No ens hem d’escudar en tradicions,
festes populars i aficions per seguir
maltractant animals, mantenint-los en
captivitat o abusant d’ells. L’evolució de
la humanitat passa per ser capaços de
transcendir comportaments obsolets que
no tenen cap sentit en aquest moment de
la història i avançar cap a l’harmonia amb
les altres espècies.
La història de la humanitat s’ha construït
des dels canvis de paradigma. Alguns obtinguts a partir de grans revolucions; altres
aconseguits a través de petits canvis que
porten a terme cada dia. A aquests últims
apel·lem amb aquesta exposició. A aquells

petits actes que, units un al costat d’un altre,
transformen la societat. Crec en l’artista
compromès amb el seu temps i crec en l’art
com a mitjà de transformació social.
Aquesta exposició, que trobarem a
la Farinera del Clot del 27 d’abril al 20 de
maig, pretén sensibilitzar i reflexionar
sobre la nostra manera d’estar al món.
Penso que la nostra espècie humana es
caracteritza per la seva capacitat de reflexionar, aprendre i rectificar.
Podeu consultar les activitats paral·leles a www.farinera.org
|||Montserrat Pérez
Artista i Comissària

MOLLY VARLET
ACÚSTIC, LEILA
I CHOCADELIA
UNIPERSONAL
DURANT LA
PRIMAVERA ‘BLACK’
Les Blackcelona Acoustic Sessions s’instal·len al Bar la Mola aquesta propera
primavera el tercer dijous de cada mes.
Tres artistes de luxe encapçalen el cartell
d’aquest nou format musical engegat a
finals de l’any passat al bar del Centre

ANIVERSARI DE LES BLOGUERES
DE SANT MARTÍ
Com cada 8 de març a l’EAMP celebrem el dia de la dona, entre altres activitats,
amb l’aniversari de les Blogueres de Sant Martí. Aquest any les Blogueres han
preparat una breu exposició de dones lluitadores per la pau i obren la participació
al recull de microrelats al respecte.
Sovint en un conflicte les dones som
presentades com a víctimes. I realment ho
som: som usades com armes de guerra
a través de la violència sexual, disminueixen els nostres llindars de seguretat en
general, som excloses dels processos de
decisions i de les esferes econòmiques i
socials tant en el conflicte com en el postconflicte, agreujant les desigualtats latents
en la societat.
Tot i aquesta realitat, l’exposició vol donar
una altra visió més enllà de la victimització
de la dona en situacions de conflicte. Les
dones com a agents actives en totes les
fases del conflicte, en la prevenció, en la
construcció de la pau, en la recuperació
postconflicte i en la teorització del mateix
per prevenir les seves causes. Posar, blanc

sobre negre, la tasca de tantes lluitadores
per la pau posant-los-hi nom i cara i apropant-nos al seu pensament. Una tasca
necessària de visibilització que serveix, no
només d’homenatge, sinó com a font de
reflexió i d’inspiració.
Sabíeu que existeix el premi Nobel de la
pau per què una dona va convèncer al Sr.
Nobel de la necessitat de reconèixer la
tasca en defensa dels drets humans i de la
pau en general?
A càrrec de les Blogueres de Sant Martí
Presentació de murals “Dones per la
Pau” a càrrec de Laia Serra, doctora en
relacions internacionals
Microrelats de dones i pau
d Dimecres 29 de març. 19h
d Espai Antoni Miró Peris

Cultural. El trio explosiu de soul & r’n’b
Molly Varlet donaran pas al neosoul de
Leila, un dels màxims exponents del
nou soul barceloní més elegant i relaxat. Finalment, una autèntica bomba de
rellotgeria, Lalo López al capdavant del
funk’n’roll de Chocadelia Unipersonal.
Tot plegat en una aposta entre Blackcelona, la plataforma de promoció i acció
musical de grups de música negra de la
ciutat i el Centre Cultural.
d Dijous 20 d’abril, 21:30h
MOLLY VARLET ACÚSTIC
d Dijous 18 de maig, 21:30h
LEILA
d Dijous 15 de juny, 21:30h
CHOCADELIA UNIPERSONAL amb
Lalo López

L’EAMP COMPTARÀ
AMB LA PRIMERA
NEVERA SOLIDÀRIA
OBERTA 24H DE
CATALUNYA

3
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LA MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA
DE MUNTANYA
CELEBRA ELS 20 ANYS
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L’EAMP tindrà la 14a nevera solidària de
l’estat espanyol i la primera oberta 24h de
Catalunya. Amb el suport dels promotors
de les neveres solidàries de Galdakao (Biscaia), l’Agència de Salut Pública, el districte
de Sant Martí i diferents entitats socials
passarem a formar part de la xarxa de
neveres solidàries.
Volem subratllar els dos motius principals
que ens fan impulsar aquest projecte.
MOTIU 1
Contra el malbaratament alimentari
La nevera solidària és un espai de seguretat d’intercanvi de menjar. Així, seguint una
sèrie de condicions, una persona que té un
excedent alimentari el posa a disposició
d’una altra persona perquè el pugui aprofitar. Tothom hi pot participar, tothom hi pot
contribuir.
Segons l’Agència de Residus, cada any
llencem 35 kg de menjar per persona a les
diferents llars. Segons Nacions Unides, es
llença un 40 % del menjar que es produeix.
Només amb una quarta part del que es llença
de menjar a USA, UK i Europa s’alimentaria a
mil milions de persones. Però a més, estalviaríem 200 l/persona i dia (l’aigua potable per 9
mil milions de persones) i evitaríem un 10 %
dels gasos d’efecte hivernacle que provoquen
el canvi climàtic.
MOTIU 2
Generem dinàmiques comunitàries al barri
El grup de consum ecològic del Clot-Camp de
l’Arpa, que passarà a operar a l’EAMP, ha agafat el compromís de fer difusió del projecte,
fer-lo créixer i posar a punt la nevera cada
dimecres. Caldrà però que més gent se sumi
per un òptim funcionament.
És un projecte que ens fa especial il·lusió, no
només perquè el malbaratament alimentari
ens apel·la directament a la nostra consciència, sinó perquè ens permet l’oportunitat
de construir un projecte col·lectiu, d’utilitat
i servei, des d’on construir, en definitiva, un
barri molt millor.
Per més informació: www.neverasolidaria.org
Per participar i informar-te del projecte:
Xerrada sobre la nova nevera solidària a l’EAMP
A càrrec de Juan Marcos de Miquel Sagnier,
de l’Agència de Salut Pública
d Dimecres 26 d’abril. 19h
d Espai Antoni Miró Peris

90 MINUTS DE GLÒRIA
1R CONCURS INTERNACIONAL DE LITERATURA RÀPIDA DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES
La Biblioteca El Clot – Josep
Benet i el Centre Cultural la
Farinera del Clot organitzen,
amb la col·laboració de la
Dinamització de la plaça de
les Glòries de l’Ajuntament de
Barcelona, la primera edició
la primera edició del Concurs
Internacional de literatura ràpida de la Plaça de les
Glòries. Una iniciativa amb
voluntat de fomentar l’escriptura i el desenvolupament
cultural a l’entorn de la plaça
que consistirà en un concurs

d’escriptura ràpida el dissabte 22 d’abril; amb un primer
premi dotat de 300 euros i un
finalista, de 150 euros.
El concurs està limitat a un
màxim de 50 persones participants amb inscripció prèvia que
es trobaran el dissabte 22 d’abril
amb tres paraules que hauran
d’incloure en relats escrits en un
màxim de 90 minuts. El mateix
dissabte a les 17.30h es donaran a
conèixer les dues persones guanyadores en un acte al Teatre Jesús
Concernau del Centre Cultural.

d

d

d

d

11h Convocatòria Biblioteca
El Clot – Josep Benet
12h Espectacle familiar amb
‘Carrocontes’ de Traüt Teatre
17:30h Lliurament de Premis
a càrrec dels actors Núria
Casas, Jordi Coromina i Mingo
Ràfols al Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural la
Farinera del Clot.
18:15h Concert de Jazz Swing
amb Acoustic Guiri a l’Esplanada del Centre Cultural.

LA PUÇA DEL CLOT
EL MERCAT DE 2A MÀ “ON THE GARAGE” ES CONVERTEIX EN “LA PUÇA DEL CLOT”

El mercat de 2a mà “On the
Garage” es va fer al Parc del
Clot per primer cop al setembre de 2015. Un any i escaig
després d’aquest projecte
inicial, aquesta fira d’entitats
i mercat de segona mà, es
convertirà finalment en “La
Puça del Clot”. Organitzat per
la Federació d’Entitats del Clot
–Camp de l’Arpa, l’Eix Comercial del Clot i On the Garage
Barcelona, aquest mercat té
com a objectiu ser un referent de la ciutat per als que
prefereixen el reciclatge i els

objectes de segona mà.
Al llarg d’aquest 2017, es
realitzaran 4 mercats que
podrem trobar al Parc del Clot
des de les 10 fins les 20h, en els
quals qualsevol entitat del barri
podrà participar-hi muntant la
seva pròpia paradeta. El primer
serà el diumenge 19 de març,
el seguiran el 10 de juny, el 21
d’octubre i, finalment, el 2 de
desembre. A més a més, per
cada mercat, “La Puça del Clot”
col·laborarà econòmicament
amb un projecte social arrelat al
barri. Així doncs, una part de la

recaptació de la primera “puça”
serà destinada a Mercat Solidari,
la segona ajudarà al Banc d’Aliments del Clot-Camp de l’Arpa,
la tercera serà per l’equipament
del Local Solidari del Clot –Camp
de l’Arpa i la darrera donarà ajut
a la campanya de Reis del barri.
A més, i fruit de la col·laboració entre les entitats organitzadores, l’Eix Comercial del Clot
organitzarà pel primer dia de
mercat (19 de març), una calçotada popular, a la que de ben
segur li seguiran altres activitats
als següents Mercats.

DINAMITZACIÓ DE LA PLAÇA
CARME MONTORIOL
PROPOSEM UNA JORNADA OBERTA, FESTIVA I PARTICIPATIVA DE PLANTACIÓ DE FLORS I PLANTES
Durant el 2016 s’ha fet un procés de participació al casal de
barri Espai Antoni Miró Peris (EAMP) que ha resultat d’allò més
interessant. Una de les qüestions recurrents en aquest procés i
que es demana que s’impulsi des de l’equipament és la dinamització de la plaça Carme Montoriol.
Des de l’EAMP ja fa temps que s’està treballant en aquesta línia,
especialment des que a l’espai de jocs s’ha habilitat tot de jocs que
poden ser utilitzats a la plaça. Certament però, algun dels projectes
associats, com la decoració del terra amb jocs, finalment no s’han
pogut portar a terme, restant a l’espera de l’aprovació per part del
Districte. Ara però, presentem un nou projecte en col·laboració amb
l’hort comunitari del Clot-Camp de l’Arpa i i pel que tornem a demanar la col·laboració de l’Ajuntament: volem enverdir la plaça.
La plaça Carme Montoriol té associada molta problemàtica a
l’incivisme dels propietaris de gossos. Des de l’EAMP, conjuntament amb l’hort comunitari, proposem una jornada oberta, festiva
i participativa de plantació de flors i plantes en els escocells de les
fabuloses xicrandes de la plaça. A més, tenim preparades una capsa
niu d’ocells i una de ratpenats per ubicar-les en els arbres i arrodonir
l’actuació. L’objectiu d’aquesta proposta és múltiple. L’EAMP s’obre al
barri i potencia l’ús comunitari de l’espai públic. Això s’aconsegueix
millorant la plaça, enverdir-la i fent-la menys dura. Millorant la seva
presència esperem també dissuadir d’actuacions incíviques. Alhora
que es dignifica l’espai i se’l fa més amable per tothom qui hi vulgui
jugar i gaudir-ho, s’afavoreix la biodiversitat i l’educació ambiental.

CLIC ENTITAT
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FOMENT
MARTINENC: 140
ANYS D’HISTÒRIA
El Foment Martinenc és una entitat que sempre
ha tingut com a filosofia vetllar per la cultura
catalana, la igualtat entre gèneres i ésser una entitat
participativa en tot allò que demani la societat del
moment. Al llarg dels 140 anys que avalen el seu
funcionament, el Foment ha dut a terme moltes
activitats que treballen pel desenvolupament
integral dels ciutadans i ciutadanes des de diferents
vessants: cultural, cívica, esportiva, etc. Essent
la seva aportació determinant per construir una
societat més participativa, lliure, democràtica i feliç.
L’associació està formada per seccions i grups amb
autonomia pròpia però sense personalitat jurídica.
La diferència entre una secció i un grup és el nombre
d’associats. Cada secció ha de tenir un mínim de cent
associats i així les seccions tenen una junta directiva
escollida en assemblea i que es regeix per un reglament
de règim intern. En canvi els grups, que no estan
constituïts com a seccions perquè són menys de cent
associats, tenen un funcionament per representació.
Tots estan sota el paraigua del Foment Martinenc i
participen en els òrgans de funcionament que tenen
establerts als estatuts.
En aquests moments l’entitat té al voltant de 900
socis, tot i que en algun moment s’ha arribat a superar
el miler. En nombre de persones associades ha variat,
sobretot en els darrers anys i a conseqüència de la crisi.
A més, l’entitat ha observat, com el perfil de la gent que
s’acosta al Foment ha anat variant: hi ha persones que
només busquen activitats a preu reduït, que s’hi estan
un o dos anys i després s’adrecen a fer altres activitats
en altres centres. En canvi, també hi passen persones
buscant un espai relacional amb qui compartir inquietuds
semblants i, per tant, amb voluntat de continuïtat
temporal i participació activa en el dia a dia de l’entitat o
si més no, en el dia a dia de les seccions i grups als quals
s’incorporen.
El gruix d’activitats l’organitzen les seccions i els
grups, que realment són molt prolífiques. Hi ha activitats
obertes a tothom i d’altres més internes que formen part
del funcionament propi de cada secció o grup. Cursos,
sortides culturals, sortides de muntanya, sala de billar,
sala d’escacs, teatre, esbart, tennis taula, futbol, gospel,
xerrades vàries, tertúlies mensuals, concursos i certàmens
de caràcter cultural, exposicions, projeccions... A més,
també hi ha un seguit d’actes on el Foment participa
activament, com ara la Diada Social, l’organització de
Jam Sessions, les sortides i participacions en les activitats
del barri (Festes de Primavera, la Fira Boja...) Tanmateix,
participa en l’organització d’activitats en sinergia amb
altres entitats del barri (recollida d’aliments...) o en
campanyes de sensibilització i denúncia que estiguin
acord amb els valors que respecten i promouen.
El Foment Martinenc encara el futur seguint fidel als
objectius que van portar a la seva constitució i fundació
com a entitat, però alhora, sabent reinventar-se, com
ha fet sempre, acostant activitats al veïnat en funció de
les noves realitats socials, actualitzant la seva imatge
corporativa i utilitzant les noves tecnologies i implicantse en debats, campanyes i activitats que formen part del
dia a dia de la societat on vivim. El Foment continuarà
essent una entitat molt arrelada al nostre barri, amb
l’esperança de fer una Federació d’entitats del Clot i Camp
de l’Arpa molt més forta, on tothom se senti representat
i on les entitats creguin de veritat que la Federació és
l’eina que tenen per poder establir el diàleg amb les
administracions i aconseguir tot allò que necessiten. Pel
que fa als reptes en els pròxims anys està el d’acostar al
Foment Martinenc un públic més jove i també millorar
les seves instal·lacions.
Així doncs, després de 140 anys d’història, entitats
com el Foment Martinenc són les impulsores del fet que
la societat catalana sigui com és: participativa, lliure i
compromesa.

Període d’inscripcions CCFC
d Del 27 de març al 5 d’abril
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos de abril, maig i juny
de 2017.
d Preinscripcions presencials
pels alumnes que han cursat el
trimestre gener-març 2017: del
20 al 25 de març de 2017.
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 27 de
març al 5 d’abril de 2017.
d Pagament amb targeta bancària.
Inscripcions al Palau de la Virreina
d Del 27 de març al 5 d’abril 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 majors 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.
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.

COS
IOGA
A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al
teu cos i ment.
GRUP A: dilluns de les 17.30
a les 19.00 h del 24 d’abril al
3 de juliol
GRUP B: dilluns de les 19.00
a les 20.30 h del 24 d’abril al
3 de juliol
GRUP C: dimecres de les
10.00 a les 11.30 h del 19
d’abril al 14 de juny
GRUP D: dimecres de les
18.30 a les 20.00 h del 19
d’abril al 14 de juny
GRUP E: dimecres de les
20.00 a les 21.30 h del 19
d’abril al 14 de juny
9 sessions
63,21 € (13,5 h)
PILATES
A càrrec de Keops
Guerrero
Entrenament físic i
estiraments seguint el
mètode Pilates.
GRUP A: dilluns de les 18.30
a 20.00 h del 24 d’abril al 3
de juliol
GRUP B: dilluns de les 20.00
a les 21.30 h del 24 d’abril al
3 de juliol
GRUP C: divendres de
les 17.30 a les 19 h del 21
d’abril al 16 de juny
GRUP D: divendres de les
19.00 a les 20.30 h del 21
d’abril al 16 de juny
9 sessions
63,21 € (13,5 h)

GIMBRA
GIMNÀSTICA
nou!
BRASILENYA
A càrrec d’André Torres,
professor d’Educació Física
Gimnàstica mesclada amb
moviments de la Capoeira.
Mètode de tonificació,
manteniment corporal i
relaxació, basada en els
entrenaments de força,
pilomètrics i funcionals.
TREBALLA EL SÒL PELVIÀ
Divendres de les 19.30 a les
A càrrec de Naiara
20.30 h del 21 d’abril al 16
Celades, llicenciada en
de juny
CAFE i instructora del
9 sessions
mètode hipopressiu.
Pren consciència del teu cos, 42,14€ (9 h)
aprèn i practica els exercicis
PATINATGE INLINE
que et faran enfortir el sòl
(INICIACIÓ)
pelvià.
A càrrec de Roller Grind
GRUP A: dimarts de les
Tens uns patins en línia i no
20.00 a les 21.00 h del 18
t’atreveixes a trepitjar l’asfalt?
d’abril al 13 de juny
GRUP B: dijous de les 20.00 Vols aprendre’n en grup?
a les 21.00 h 20 d’abril al 15 (Cal dur els patins en línia i
serà obligatori fer el taller
de juny
amb proteccions de colzes,
9 sessions
mans i genolls i casc)
42,14€ (9 h)
Dijous de les 19.30 a les
21.00 h del 20 d’abril al 15
ZUMBA
de juny
A càrrec de Sandra
9 sessions
Rodríguez, instructora
63,21 € (13,5 h)
oficial de Zumba
Atreveix-te amb aquesta
activitat cardiovascular
DANSA
que combina exercicis de
tonificació amb passos de
SALSA
balls llatins!
A càrrec de Marc Riera
GRUP A: dimarts de les
Ball típic del Carib que
18.45 a les 19.45 h del 18
d’abril al 13 de juny
neix de la fusió dels ritmes
africans i europeus en
GRUP B: dimecres de les
aquesta zona. D’aquests
18.00 a les 19.00 h del 19
ritmes en sorgiran d’altres
d’abril al 14 de juny
com el son, la guaracha i la
GRUP C: divendres de les
rumba que posteriorment
18.00 a les 19.00 h del 21
donaran lloc a la salsa. No
d’abril al 16 de juny
cal inscriure’s en parella.
9 sessions
INICIACIÓ I: Dilluns de les
42,14€ (9 h)
19.00 a les 20.30 h del 24
d’abril al 3 de juliol
INICIACIÓ II: (cal haver
cursat Iniciació I). Dilluns de
les 20.30 a les 22.00 h del 24
d’abril al 3 de juliol
9 sessions
63,21 € (13,5 h)
TXIKUNG-TAITXI
A càrrec d’Alicia López
Txi kung i Tai txi amb
moviments suaus i exercicis
de respiració.
Divendres de les 11.30 a les
13.00 h del 21 d’abril al 16
de juny
9 sessions
63,21 € (13,5 h)

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 27 de març al 5 d’abril
específics per a infants i/o
d Els cursos s’impartiran durant
familiars).
els mesos de abril, maig i juny
d Un cop matriculat al curs, no
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 gener-març 2017: del
curs queda anul·lat.
20 al 24 de març de 2017.
d El Casal de Barri Espai Antoni
Miró Peris es reserva el dret
Inscripcions presencials
d’admissió cap aquelles
d A plaça de Carme Montoriol,
persones que no respectin la
10, 08026, Barcelona.
feina dels talleristes i el procés
d Dimecres de 10.30 a 13.30 h i
d’aprenentatge de la resta de
de dilluns a divendres de 16.30
persones usuàries.
a 21.00 h.
d Els preus totals de cada curs que
d Pagament amb targeta
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
bancària. En cas de no disposar
d Hi ha cursos amb un cost extra
de targeta, el pagament es
de material que no s’inclou al
podrà fer a les oficines de
preu total del taller. En cada cas
l’entitat que s’indicarà.
s’especifica l’import i s’haurà de
d Si es paga amb targeta caldrà
pagar el primer dia del curs.
presentar el DNI del titular. Si el
pagament es fa a través de les
oficines de l’entitat bancària,
COS I MENT
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim
IOGA
de tres dies naturals després
A càrrec de Lisa Howe
d’haver efectuat la matrícula.
Exercita aquesta tècnica
d Pels tallers familiars la
mil·lenària beneficiosa per al
inscripció és a nom de l’adult
teu cos i ment.
que participarà amb l’infant a
Dimarts de les 19.30 a les 21.00
l’activitat. El preu de l’activitat
h del 18 d’abril al 13 de juny
inclou la matrícula de l’infant i
9 sessions
la de l’adult.
Inscripcions on-line
d A www.farinera.org del 27 de
març al 17 d’abril de 2017.
d Pagament amb targeta
bancària.
d A es inscripcions on-line als
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.

COUNTRY (INTERMIG)
A càrrec de Blanca Cadena
(Cal haver cursat un
trimestre)
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 18 d’abril al 13
de juny
9 sessions
63,21 € (13,5 h)

ART I CREACIÓ

HABILITATS

PINTURA PER A TOTHOM
A càrrec de Montserrat Pérez
NIVELL OBERT: Coneix
la forma, la composició
i el color a través de la
pintura, experimentant
amb diferents tècniques i
explorant la teva creativitat.
Dimarts de les 12.00 a les
14.00 h del 18 d’abril al 6
de juny
8 sessions
74,92 € (16 h)

I CONEIXEMENTS

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA
A càrrec de Carolina Garcia
Perd por a la càmera
i al mode manual,
mentre aprofundim en
la llum i la composició.
Aprèn a expressar-te en
llenguatge fotogràfic. Curs
eminentment pràctic que
inclou una sortida pràctica
en dissabte (cal dur la
PATRONATGE
càmera digital).
A càrrec de Montserrat Pérez Dilluns de les 19.00 a les
BOLLYWOOD FITNESS
NIVELL OBERT: Un curs per 20.30 h del 24 d’abril al 3
A càrrec de Polly Casson
a aprendre a dissenyar la
de juliol
Nova creació que combina
teva roba i a confeccionar
9 sessions
balls coreogràfics amb
63,21 € (13,5 h)
patrons.
música hindú, a l’estil
Dimarts de les 19.30 a les
Zumba. Aeròbic i dinàmic,
FOTOGRAFIA
21.30 h del 18 d’abril al 6
aquest curs t’ofereix una
nou!
de juny
DE PAISATGE
bona oportunitat de fer
8 sessions
A càrrec de Carolina Garcia
esport sense adonar-te de
Com s’han resolt durant
l’esforç que estàs realitzant! 74,92 € (16 h)
la història temes com la
Dimecres de les 19.00 a les
fotografia de viatges, la
20.30 h del 19 d’abril al 14
TEATRE
natura i el paisatge? Com
de juny
influeixen els condicionants
9 sessions
tècnics en el resultat final
63,21 € (13,5 h)
TEATRE
i com podem treure’n el
A càrrec de Mireia Jerez
màxim profit? Aprendrem
NIVELL OBERT: L’ objectiu
SWING SOLO (INICIACIÓ)
a entendre i a dominar la
A càrrec Montse Calvo, del del curs és aprendre
Temple del Swing/Swing
diferents tècniques o
llum natural, el llenguatge
Barcelona
perfeccionar-les a través del característic i els grans
treball d’escenes. Crearem
reptes del paisatge. (cal dur
Aprendràs moviments i
passos per gaudir del swing petits muntatges escènics
la càmera digital).
sense haver-ho de fer amb
on aplicarem tot el què
Dijous de les 19.00 a les
una parella. Les classes són anirem aprenent. Serà un
20.30 h del 20 d’abril al 15
divertides i molt dinàmiques, viatge divertit i apassionant
de juny
on podràs aprendre a
ideals per carregar9 sessions
desinhibir-te, trobar el plaer 63,21 € (13,5 h)
se d’optimisme i bona
de la interpretació a través
energia i alhora millorar
la coordinació, l’agilitat i la
del joc , la imaginació i la
rapidesa de moviments.
paraula.
GRUP A: Dijous de les 20.00 Dimarts de les 19.00 a les
a les 21.00 h del 20 d’abril al 20.30 h del 18 d’abril al 13
de juny
15 de juny
GRUP B: Divendres de les
9 sessions
63,21 € (13,5 h)
20.30 a les 21.30 h del 21
d’abril al 16 de juny
9 sessions
42,14€ (9 h)

CURSOS I TALLERS

INSCRIPCIONS
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Cursos i tallers

5

abril, maig i juny de 2017
Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC)

abril, maig i juny de 2017
Espai Antoni Miró Peris (EAMP)

INFANTILS /FAMILIARS
M’EXPLIQUES UN CONTE?
TALLER DE CONTACONTES
PER A PARES I
MARES I
nou!
INFANTS!
A càrrec d’Anna Tamayo
Aquest taller proposa que
els pares i les mares i infants
contactin amb l’artista que
porten a dins, que juguin
amb ell, que el deixin volar...
Descobrirem com escoltar
als més menuts de la casa,
aprendrem a observar-los,
i farem del conte oral una
eina a favor de fer créixer la
relació adult-infant. (de 3 a
7 anys)
Dilluns de les 17:00 a les
18:00 h del 24 d’abril al 26
de juny
9 sessions
57,93 € (9 h) - El preu inclou
infant i adult

ESTIMULACIÓ
MUSICAL PER
nou!
NADONS
A càrrec de M.José Anglès,
de MUSICoLòGICS
Viu la música i gaudeix-la
com un element més de
creixement
(Dirigit a mares amb nadons
a partir dels 2 als 12 mesos)
63,21 € (13,5 h)
Dimecres de les 10.30 a les
11.30 h del 19 d’abril al 14
HIPOPILATES
de juny
A càrrec de Marisol Robertson 9 sessions
Destinat a tothom que vulgui 42,14 € (9 h)
conèixer o re aprendre els
beneficis del mètode Hipopressius
i del Pilates per poder incorporarho en el dia a dia.
Dimecres de les 12.30 a les
13.30h del 26 d’abril al 14
de juny
9 sessions
42.14 € (9 h)

PETITS MÚSICS
A càrrec de M. José Anglès,
de MUSICoLòGICS
Ens aproparem a la música
escoltant, ballant, cantant,
tocant i construint els
nostres propis instruments!
(Taller familiar dirigit a pares,
mares i infants de 1 a 3 anys)
GRUP A: Dimarts de les
17.00 a les 18.00 h del 18
d’abril al 13 de juny
GRUP B: Dimarts de les
18.00 a les 19.00 h del 18
d’abril al 13 de juny
9 sessions
57,93 € (9 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
17.00 a les 18.00 h del 19
d’abril al 14 de juny
GRUP B: dimecres de les
18.00 a les 19.00 h del 19
d’abril al 14 de juny
9 sessions
28,97 € (9 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
12.00h del 19 d’abril al 14
de juny
9 sessions
63,21 € (13,5 h)

ART I CREACIÓ

!

INICIACIÓ A
nou
LA GUITARRA
A càrrec de Paco Córcoles
Aprèn a tocar la guitarra
(elèctrica o acústica) tinguis
coneixements de música o no.
Cal portar guitarra
Dijous de les 18.00 a les
19.30 del 20 d’abril al 15
de juny
9 sessions
63,21 € (13,5 h)

CLAUS PER GAUDIR DE LA
nou!
MÚSICA CLÀSSICA
!
u
RESTAURACIÓ
A càrrec de M. José Anglès,
no
DE MOBLES
de MUSICoLòGICS
IDIOMES
A càrrec de Jesús Zornoza
La música clàssica no és
Porta petits mobles que
només per experts. Seguirem
SENSIBIILITZACIÓ nou!
ANGLÈS DES DE ZERO
vulguis conservar i aprèn
les històries que hi ha al
MUSICAL
A càrrec de Beatriz Benet
les tècniques bàsiques de
darrera de les músiques
A càrrec de Glòria Ribera
Comença des de 0 a
restauració amb eines a
per observar la societat i el
Coneixerem diferents
aprendre la llengua de
l’abast de tothom.
moment en que van néixer;
Shakespeare!
estils musicals així com
Dijous de les 19:30 a les 21.00h agafant les pròpies claus per
Dimarts de les 17.30 a les
a diferenciar les diverses
del 20 d’abril al 15 de juny
gaudir-la cada dia.
famílies d’instruments. Els
19.00h del 18 d’abril al 13
9 sessions
Dijous de les 19.30 a les
petits de la casa coneixeran
de juny
63,21 € (13,5 h) + 5€ en
21.00 h del 27 d’abril al 22
els temes més interpretats
9 sessions
concepte de material
de juny
en la història de la música de 63,21 € (13,5 h)
9 sessions
!
tots els temps a través del joc.
INTERIORISME
63,21 € (13,5 h)
nou
(Dirigit a infants de 3 i 4 anys.) ANGLÈS DE MICA EN MICA LOW COST
Dijous de les 17.00 a les 18.00h Si tens uns mínims
A càrrec de Gabriela
MICROPRESENTACIONS
nou!
del 20 d’abril al 15 de juny
coneixements bàsics, aquest Rojman, de Puzzle
ORALS
és el teu taller (nivell bàsic).
Arquitectura
A càrrec de Io Valls, de
9 sessions
Grup A. Dimecres de les
De quin color pinto? Quina
Parlapertu
28,97 € (9 h)
12.00 a les 13.30 h del 19
il·luminació poso? Amb
Aprèn a crear i realitzar
d’abril al 14 de juny. A
aquest tallers adquiriràs les discursos orals molt breus,
càrrec de Ramon Codina
eines necessàries per fer
amb una estructura ben
Grup B. Dimarts de les
de les diferents estances de definida, un objectiu clar i
19.00 a les 20.30h del 18
casa teva allò que sempre
una forma pensada segons
d’abril al 13 de juny. A
has desitjat; i sense grans
allò que es vulgui transmetre
càrrec de Beatriz Benet
despeses! Es treballarà
i en funció del públic per a
9 sessions
sobre els casos concrets que qui vagi destinada aquella
63,21 € (13,5 h)
presentació.
els alumnes portin al taller.
Dimecres de 17.30 a les
Dijous de les 18.00 a les
19.30 h del 20 d’abril al 15
19.00 h del 19 d’abril al 14
de juny
de juny
9 sessions
9 sessions
63,21 € (13,5 h)
63,21 € (13,5 h)

Teatre

PORTA’M AL BOSC

A càrrec de cia. Los Genios Locos

Teatre

A càrrec de la cia. Engruna
Teatre

A càrrec de Xnet i
15MpaRato

LOOPS

20a MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA DE SANT
MARTÍ
A càrrec de l’Agrupació
Excursionista Icària,
La Colla Excursionista
La Senyera, la Secció
Excursionista del Foment
Martinenc i La Unió
Excursionista Sant Martí
de Provençals

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació març-abril

Teatre per a tots els públics

Ja tenim aquí la 20a
Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de Muntanya.
Un any més, podrem
gaudir de la mostra
fotogràfica i dels diferents
passis d’audiovisuals
que aniran acompanyats
de les ponències de
les mateixes persones
participants i autores.
Tot plegat, amb l’objectiu
de divulgar, donar a
conèixer i dinamitzar el
món excursionista, el seu
entorn i el respecte a la
muntanya per part de
tothom.
www.mostrademuntanya.cat
d Inauguració dissabte 4
de març, 19.30 h
Passi audiovisuals del 4
al 18 de març de dilluns
a divendres, 20h
Cloenda dissabte 18 de
març, 19 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

La Zig i la Zag són dos
personatges que busquen
alguna cosa. Els mou la
curiositat. Una porta un
pes feixuc a l’esquena, que
la fa caminar lenta però
constant. L’altra no porta
res, llevat d’una capseta al
cap, on hi emmagatzema
tot allò que viu. L’una és
l’experiència, l’altra la
inexperiència. L’una toca
el violoncel, l’altra la flauta.
L’una ja en torna, l’altra
encara hi va. Donant voltes
pel món, es trobaran. I
aquest encontre les farà
créixer: l’una es buidarà
i l’altra s’omplirà. LOOPS
és un joc sobre el pas del
temps, un cant a la vida i
a la idea de la continuïtat
i l’herència explicada
amb objectes, música en
directe, titelles i actrius.
d Diumenge 19 de març a
les 12h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50€

Anys després d’haver
patit “bullying” durant
l’adolescència, una
professora es converteix
en sospitosa d’haver
utilitzat un alumne per
venjar-se del seu pitjor
assetjador.

HAZTE BANQUERO
Aquest espectacle és una
història absolutament real
i com a tal, és dramàtica,
però sobretot absurda i
atroçment còmica. Caja
Madrid (avui Bankia),
va produir per si sola la
setena part del forat de
centenars de milers de
milions que constitueix el
forat a l’economia que s’ha
anomenat crisi. La trama
que desvetllem amb els
Correus de Blesa és la trama
de com es va crear aquesta
crisi. S’obrirà el cas Bankia
i farem que els Correus i
les Targetes Black vegin la
llum, així com s’explicarà
la manera com va ocórrer
realment la història.
d Divendres 24 i dissabte
25 de març, 21 h i diumenge 26 de març, 18 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 14 € Reserva la teva entrada
escrivint a contact@xnet-x.net (es
guardaran a taquilla fins a 30 minuts
abans de que comenci la funció)

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

d Divendres 7 d’abril, 22h
d Teatre Jesús Concernau

del CCFC
d 5€

voltant de la temàtica del
maltractament animal.
d Inauguració dijous 27
d’abril, 19:30h
(del 27 d’abril al 20 de maig)
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del Centre Cultural
la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

Música

Lectura

Nascuts com a grup a
finals del 2015, Molly
Varlet fusionen el Funk i
R&B més actual.
Amb un directe vitamínic
que no deixa indiferent,
sobretot gràcies al
carisma i les grans veus
de les seves tres cantants,
aquestes són algunes
de les claus d’un grup
amb un gran potencial
que està revolucionant
l’escena de la música
negra barcelonina. Inici
del cicle Blackcelona
Acoustic Sessions al Centre
Cultural.
d Dijous 20 d’abril
d Bar la Mola del CCFC

POEMES EN MOTIU DE LA
DIADA DE SANT JORDI

MOLLY VARLET
ACÚSTIC

d Entrada gratuïta

EL CAMÍ QUE
S’EIXAMPLA

A càrrec de Marc Aguilar

Cicle de música d’hivern
- CALIU

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 CCFC
d5€

El camí que s’eixampla
és un procés
d’autoconeixement que
abraça tot un trajecte
pictòric creatiu i vital
com activitat anímica
alliberadora de la
ment. Són imatges
que s’estableixen dins
uns sentiments de
transcendència vital i que
profunditzen cap a la
vivència emocional de la
qual s’arriba a extreure la
visió d’un símbol real com
a revelació lluminosa de la
consciència.
d Inauguració dijous 23 de
març, 19.30 h (del 23 de
març al 15 d’abril)
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del Centre Cultural
la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

Música

MARTÍ BRIDGEWATER

En Martí Bridgewater
és un cantautor oriünd
de Barcelona que està
passejant les seves
cançons per locals
diversos. Amb un repertori
directe, sarcàstic, estrany
i intens, busca explotar la
capacitat del pop d’autor
a crits per tal de tractar
intimitats, menyspreus,
sornes i humors.
d Dijous 30 de març, 21.30h
d Bar la Mola del CCFC

Coordinat per l’AT El Partiquí

Cinquè volum d’aquesta
vetllada participativa,
enguany amb una selecció
de vint poemes de Màrius
Torres, J.V.Foix, Maria
Cabrera, Gemma Gorga i
Miguel Hernández.
Si voleu formar part de
la lectura poseu-vos en
contacte amb el Centre
Cultural.
d Dilluns 24 d’abril, 21 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada gratuïta

Exposició

EL VENADITO

Comissariada per
Montserrat Pérez de
SiNesteSia amb la
participació de DEPANA
i del Centre Cultural la
Farinera del Clot

d Entrada gratuïta

Exposició

5x20 VOLUM V
LECTURA OBERTA DE

Mostra col·lectiva, resultat
de la 2a Convocatòria
Artística de petit format
per persones artistes i
creatives compromeses
amb els animals i els seus
hàbitats. Enguany, al

Concurs

Teatre per a tots els
públics

LA DRAGA DRAGA
(de Josep Albanell)

A càrrec del Grup Jove de
l’AT el Partiquí

Una princesa divertida i
valenta, una draga vegetariana,
un cavaller tranquil i pacífic
i un cavall molt xerraire...,
son els personatges que ens
faran gaudir d’aquesta història
fantàstica.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

d Dissabte 29 d’abril a

les 18h i diumenge 30
d’abril a les 12h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50€

1r Concurs Internacional de literatura ràpida
de la Plaça de les Glòries

Organitzat per Biblioteca El Clot - Josep Benet i Centre Cultural
la Farinera del Clot, amb la col·laboració de la Dinamització de
la plaça de les Glòries de l’Ajuntament de Barcelona.

Després de la bona
acollida de les edicions
anteriors, torna
l’Amplifica’t, el concurs
més esperat de les bandes
novelles de Sant Martí.
d Divendres 31 de març, 20 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

Primera edició del Concurs Internacional de literatura
ràpida de la Plaça de les Glòries. La convocatòria consisteix
en escriure un relat en 90 minuts a partir de tres paraules
claus que es facilitaran a les persones participants el matí
del dissabte 22 d’abril.
El primer premi té una dotació econòmica de 300 euros i i
el finalista de 150 euros. Es farà el lliurament en una gala a
les 17h al Centre Cultural.
d Inscripcions del 27 de març al 21 d’abril a les 19:30h,
presencials, a la Biblioteca El Clot - Josep Benet.
d DISSABTE 22 D’ABRIL
11h Convocatòria Biblioteca El Clot – Josep Benet
12h Espectacle familiar amb ‘Carrocontes’ de Traüt Teatre
17:30h Lliurament de Premis a càrrec dels actors Núria
Casas, Jordi Coromina i Mingo Ràfols al Teatre Jesús
Concernau del Centre Cultural la Farinera del Clot.
18:15h Concert de Jazz Swing amb Acoustic Guiri a l’Esplanada del Centre Cultural.

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Música

FINAL DE L’AMPLIFICA’T
A càrrec del CC Besós, CC
Sandaru, CC Sant Martí,
CC Can Felipa i del Centre
Cultural la Farinera del Clot

MINUTS
DE GLÒRIA

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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Exposició

SONRISAS DE
BOMBAY
A càrrec de l’ONG Sonrisas
de Bombay

Aquesta exposició pretén
emmarcar l’acció de
l’ONG i el seu objectiu de
lluita contra la pobresa
com una ferma aposta
contra la vulneració dels
Drets Humans (DDHH)
més fonamentals. Està
dividida en dues parts: a
la primera es fa un breu
resum dels DDHH (inicis,
reptes i futur) i del que és
Sonrisas de Bombay; a la
segona part, es detallen
els tres grans àmbits
d’actuació on Sonrisas de
Bombay porta a terme els
seus projectes, educació,
salut i desenvolupament
socioeconòmic.
d inauguració 6 de març, 19 h
(de l’1 al 30 de març)
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

A càrrec de l’ONG Aida
Es presentarà l’ajuda i
evacuació dels infants
malalts de cardiopaties
de Guinea Bissau, un dels
països més pobres del
món, a través de l’ONG
AIDA.
d Dilluns 20 de març, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ANIVERSARI
BLOGUERES DE SANT
MARTÍ
Dones per la pau
A càrrec de les Blogueres
de Sant Martí

Molts cops les dones es
presenten com a víctimes
passives del conflicte quan
són grans constructores
de pau. Volem celebrar
l’aniversari del grup
donant visibilitat a la tasca
de tantes lluitadores per
la pau, posant-los-hi nom,
cara i apropant-nos al seu
pensament, no només
com homenatge sinó com
a font d’inspiració.
Activitats de la jornada:
d Presentació dels murals
dones Premis Nobel de
la Pau i dones lluitadores per la pau.
A càrrec de Laia Serra
doctora en relacions
internacionals
d Presentació de microrelats de dones i pau
dimecres 29 de març, de
les 18.30 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada

ELS CARRERS DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

A càrrec de Marcos Pérez i Rosa Martell
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

Coneixerem la història i l’origen d’alguns carrers del
nostre barri mitjançant històries i anècdotes.
d Dilluns 13 de març, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ELS MOBLES
VELLS, COM NOUS
1: APRENEM A
RESTAURAR-LOS I A
TRANSFORMAR-LOS
A càrrec de Reparat Millot
Que Nou

Ensenyarem a transformar
i a actualitzar un moble i
com fer el manteniment
de la fusta per a prevenir
el deteriorament. Si
ho desitgen els/les
participants poden
portar un petit moble del
que tinguin dubtes de
restauració.
d Divendres 31 de març,
de les 18 a les 20.30 h
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 del Taller
d’Història

ELS FETS DE BELLVER
DE CERDANYA 1937:
UNA FAL·LÀCIA
HISTÒRICA
Resulta una paradoxa
descobrir després de 80 anys
que tot el que s’ha escrit fins
ara sobre els fets de Bellver
de Cerdanya és fals. Però la
sorpresa ha estat que per
conèixer aquesta veritat
s’hagi hagut de recórrer a
arxius oficials francesos.
d Dilluns 3 d’abril, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada

PRESENTACIÓ DEL
PROJECTE DE NEVERA
SOLIDÀRIA A L’EAMP
A càrrec de Juan Marcos
de Miquel Sagnier, de

Vine a informar-te i participar
d’un nou projecte contra
malbaratament al barri: la
nevera solidària. Aprendrem
com funciona, qui hi pot
participar i com fer que
funcioni entre tots/es
d Dimecres 26 d’abril, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

RETALLS
A càrrec d’Anna Comas

Anna Comas, artista
autodidacta, va començar
a endinsar-me en el món
de la pintura quan l’Ateneu
encara estava al carrer
Ter. La seva trajectòria
ha anat evolucionant
des que va començar
fins ara, mica en mica
ha arribat a l’abstracció,
amb la que es sent molt
còmode i plasma les seves
sensacions i sentiments
d’una manera espontània,
sense pretendre que el
resultat representi res
en concret, sinó tot el
contrari. La seva intenció
és que l’espectador
interactuï i busqui allò que
per ell representa fent que
d’aquesta manera l’obra li
pugui transmetre rebuig
o entusiasme. Aquesta
exposició està formada per
una sèrie de obres fetes de
diversos materials ( sorra,
paper,cartró, roba etc..)
els quals segueixen el fil
conductor d’uns retalls que
donen formes i colors fins
aconseguir representar
allò que cadascú vulgui
veure.
d Inauguració dijous 6
d’abril, 19 h
(del 3 al 27 d’abril)
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Cicle de documentals de l’EAMP

congolesa organitzada,
activista i capdavantera en
la lluita per la defensa dels
seus drets.
d Divendres 17 de març,
19 h
d Espai Antoni Miró Peris

A càrrec d’Antonio Gascón

l’Agència de Salut Pública

Exposició

DOCUMENTALMENT

TEMPS D’ECOUTE.
LLIUTA DE LES DONES
CONGOLESES PEL
DRET A LA SALUT

d Entrada gratuïta
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LA SITUACIÓ A
GUINEA BISSAU,
L’EXPERIÈNCIA DELS
COOPERANTS

Tallers Reparat Millor
Que Nou

De Farmamundi, dirigit
per Pol Penas

Debat conduït per Laia
Pibernat-Mir, tècnica
de Farmamundi,
coordinadora de Temps
d’Écoute
Actualment la República
Democràtica del Congo
es considera dels pitjors
llocs on ser dona. Temps
d’Écoute obre l’espai a
l’escolta activa de la realitat
congolesa, a la reflexió
i a la denuncia. Sense
victimismes, el documental
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,
i mostrant la societat

HOME
De Yann Arthus-Bertrand

El 26 d’abril se celebra el
dia de la terra, i per aquest
motiu projectarem HOME,
un dels documentals més
espectaculars on ens
mostra el Planeta Terra
des dels seus inicis fins
l’actualitat. Un viatge a
arreu del món sota el lema
“és massa tard per ser
pessimistes”
d Divendres 21 d’abril, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ACTIVITATS OBERTES
COSTURA I
MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases

Necessites un arranjament
i no saps com fer-ho? Al
taller de costura mantenim
la tradició de cosir perquè
puguis aprendre allò més
bàsic o ensenyar a fer
noves creacions. També
ens aventurem a fer
manualitats.
Recorda: porta la peça de
roba que vulguis arreglar,
fil, agulla i tot allò que
necessitis per la costura.
d Dies: divendres 3, 17 i 31
de març, 17 h
Dies: divendres 7 i 21
d’abril, 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 3 de març, 19 h
Divendres 7 d’abril, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa

Aquí trobareu un espai per
a compartir l’experiència
lectora. Llegirem i
comentarem tot un seguit
de llibres per gaudir de les

històries i compartir les
nostres impressions.
d Dies: dimecres 8 i 22
de març, de les 19 a les
20.30 h
d Dies: dimecres 5 i 19
d’abril, de les 19 a les
20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ESPECIAL JAM DE
CONTES INFANTILS
A càrrec de Narrin Narran

Per celebrar el 8è
aniversari del grup Narrin
Narran, sortiran a la plaça
Carme Montoriol a explicar
contes als infants.
d Dimecres 19 d’abril, 18 h
d Plaça Carme Montoriol
d Entrada gratuïta

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

LITERATURA EN VEU
ALTA

Frikimages

A càrrec de les Blogueres

Un nou espai per totes les
edats per descobrir nous
jocs i divertir-nos plegats.
L’associació frikigames ve
a l’EAMP per descobrirnos alguns jocs de taula,
en aquest cas de tipus
cooperatiu.
d 21 d’abril a les 19h
d Espai Antoni Miró Peris

de Sant Martí

Activitat oberta i participativa,
on llegirem i comentarem
diferents lectures.
d Dimarts 28 de març, de
les 10.30 a les 12.30 h
dimarts 25 d’abril, de les
10.30 a les 12.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN

LA SETMANA DEL LLIBRE

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que entre tots i totes
crearem.
d Dimecres 15 de març,
19.30h (especial dones en
motiu del 8 de març)
Dimecres 19 d’abril, 19.30 h
(especial 8è aniversari)
d Espai Antoni Miró Peris

Vols idees de llibres per
Sant Jordi? A l’EAMP
generarem un espai
perquè la gent deixi les
seves recomanacions
literàries a tothom. I el
dijous 20 d’abril exposarem
una selecció de llibres del
punt d’intercanvi.
d Del 18 al 21 d’abril
d Espai Antoni Miró Peris

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació març-abril

Xerrada
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LA CONTRA DEL CLIC

HAZTE
BANQUERO

Després de l’èxit assolit a Madrid, tot just coincidint amb
el judici del cas a l’Audiència Nacional, el teatre Jesús
Concernau de La Farinera del Clot acollirà durant tres dies
(el 24, 25 i 26 de març) aquest espectacle que és “una història
absolutament real i com a tal, és dramàtica, però sobretot
absurda i atroçment còmica”. Amb un repartiment de luxe

(Josep Julien, Albert Pérez, Elies Barberà i Agnès Mateus),
l’activista i directora de teatre Simona Levi juntament
amb Sergio Salgado, han creat aquesta obra que pretén
explicar la història de com es va crear la “crisi” i com els seus
responsables van deixar un forat a l’economia de centenars
de milions d’euros.

ORIGEN

L’ESPECTACLE

FUTUR

Quan l’acusació ciutadana 15MpaRato va impulsar el cas
Bankia fins a l’Audiència Nacional, va descobrir l’estafa de
la sortida a borsa, les “Preferents” i la plataforma Xnet els
Correus de Blesa i les “Targetes Black”; es va produir un
terratrèmol mediàtic que destapava un dels casos més greus
de corrupció a l’Estat Espanyol. Caja Madrid (avui Bankia), va
crear un forat a l’economia que constituïa una setena part de
tots els diners d’allò que tothom va anomenar “crisi”.
Simona Levi i Sergio Salgado, tots dos membres del projecte
activista i tecnopolític Xnet, van ser els portaveus de 15MpaRato i van viure en primera persona tot el procés on, per
primer cop, la ciutadania organitzada es querellava contra
la banca. Temps després, la Simona i en Sergio van crear un
espectacle amb un objectiu clar: defensar el dret a la informació i explicar a tothom com es produïa aquella “estafa”, a
més d’acabar amb la impunitat de l’elit política i financera. Així
va néixer “Hazte Banquero”, que és el nom de la campanya
publicitària que Bankia llançava en 2011 per apoderar-se dels
diners de petits inversors venent-los unes accions que es
desplomarien al cap de pocs mesos. Tot i que originalment,
l’entitat financera ho escrivia amb “k”, es va decidir canviar
aquesta lletra per la “qu”, a fi d’evitar censura a través de la llei
de marques i patents.

L’obra, en gran part, és l’adaptació de les paraules textuals
que banquers i polítics han deixat escrites en els anys previs
a la campanya de la sortida a borsa de l’entitat. L’objectiu de
l’espectacle és que la gent escolti i vegi amb els seus propis
ulls en què consistia l’entramat polític i financer que hi havia
darrere del negoci bancari; aconseguir que la ciutadania
sàpiga com es va crear la “crisi” i que sigui conscient també de
com la nova i vella política i els nous i vells poders mediàtics
segueixen treballant assíduament per silenciar la societat civil
organitzada. Tot això ho intentaran dur a terme amb el que
els creadors de l’espectacle anomenen “teatre de dades”: un
tipus de creació teatral que es basa en fets reals i fa servir, en
el seu desenvolupament, nombrosa documentació, testimonis i informació verídica. És una variació del que sempre s’ha
anomenat “teatre documental”. Tanmateix, “Hazte banquero”
és teatre de dades, teatre documental, un drama realista i una
comèdia, amb una posada en escena que es recolza en un
suport visual amb gràfics i imatges que mostren el contingut
dels correus de Blesa.
L’espectacle vol explicar les coses tal i com són, des de dins,
però en cap cas la seva intenció és desmoralitzar al públic.
Precisament, gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes, serà
possible canviar el final de la història; per això és una obra
amb final obert.

El projecte encara el futur amb l’esperança de créixer i poder
arribar a molt més públic. En primer lloc, ja podem trobar a
les llibreries “Hazte Banquero”. Un llibre que és la combinació de l’obra teatral en un format més literari i una mena de
diari de guerrilla de com es van destapar el cas Bankia i les
Targetes Black.
Per una altra banda, s’està treballant conjuntament amb la
productora Minoria Absoluta (Polònia, Tv3), que també és
coproductora de l’obra, per adaptar l’espectacle en format
audiovisual. A més, es vol treballar aquest projecte a escala
internacional, ja que és de gran interès per a la resta d’Europa, amb l’objectiu d’aconseguir la difusió més gran possible i
mantenir viva aquesta història.

LA TRAMA DE LES TARGETES BLACK
ATERRA A LA FARINERA

Millar, Mark
EL VIEJO LOGAN
Torroella de Montgrí : Panini, DL 2013
Aquest còmic és un imprescindible per a la gent que li agrada el gènere de superherois i alhora el pot gaudir un neòfit del còmic, això sí, sempre que li agradi el gore, la
pols del camí i els paios durs dels westerns.
En aquestes pàgines trobarem l’epopeia apocalíptica protagonitzada per Lobezno en
un futur ple de referències a l’univers Marvel. No se sap com va ser però els superherois s’han extingit i els que queden estan perseguits. Lobezno i Ojo de Halcón hauran
de recórrer tot el país en una sort de Road Movie mentre combaten els enemics més
inesperats.
El guionista Mark Millar actualment és un dels abanderats de la Marvel i la seva obra
ja parla per ell, autor de Kick-Ass, Civil War, The Ultimates, Superman hijo rojo i molts
grans èxits més. Als llapis tenim a Steve McNiven, un dibuixant de traç gruixut i sobri
però que la sang la borda en aquest còmic.
En resum, una obra no apta per tots els estómacs, però molt recomanable als
amants de les emocions fortes. És com si posessis en una coctelera a Mad Max, Sin
Perdón, Rescate en NY i superherois; tan sols et queda sacsejar i servir.
|||Àlex Unai
Biblioteca El Clot-Josep Benet

