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INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA

exemplar gratuït

6a EDICIÓ DE
L’EMMAKETA’M

El concurs de maquetes
de grups joves i novells
del Clot-Camp de l’Arpa
obre convocatòria del 24
de febrer al 6 d’abril.
pàg. 3

STÖRUNG
FESTIVAL 7

La setena edició del
festival de música
electrònica experimental
i arts visuals organitzat
per la plataforma Störung
obrirà les portes a
Barcelona del 18 al 21
d’abril.
pàg. 3

5a MOSTRA DE
TEATRE DEL
CLOT-CAMP DE
L’ARPA

Durant dos caps de
setmana de maig la
Coordinadora de Teatre
del Clot-Camp de l’Arpa
ocupa l’auditori de la
Farinera per oferir-nos el
millor teatre del barri.
pàg. 4

4 RATIO, 15 ANYS TREBALLANT PER OFERIR A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL UN
LLEURE DE QUALITAT 4 ENTITAT EN UN CLIC: L’ESPLAI SCV EL CLOT OBRE LES PORTES DEL NOU LOCAL
A ENTITATS I COL.LECTIUS 5 NOU TRIMESTRE DE CUROS I TALLERS: programació abril-juny 2012 6 CLIC
PROGRAMA 8 CLIC AGENDA

Troba el teu espai
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
Serveis
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Sala d’exposicions
Sala d’actes/teatre
Sala de suport a les entitats de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Tallers i sales de reunions
Servei de cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Entitats
Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa
Associació Teatral el Partiquí
Mestres per Bòsnia
Sant Martí amb el Sàhara
Asociación para Vencer el Autismo
Dones i Comunitat - Banc del Temps

Fa un any l’equip de Serveis Socials del
Clot-Camp de l’Arpa i l’entitat gestora de
TVClot van canviar de seu. Amb la seva
marxa, la Farinera ha guanyat en espai.
La segona planta s’ha redistribuït recuperant espai per l’actual despatx de la Tècnica de barri, pel funcionament del PIAD,
pel personal que treballa al projecte PICI i
per l’equip de gestió de l’equipament. A la
planta soterrani s’ha obert una nova sala
d’arts plàstiques, des d’on s’ha iniciat una
nova línia de cursos i tallers, encara per
seguir desenvolupant, i un espai de treball
per a les entitats que comença a funcionar
mica en mica.
El gran repte que tenim per endavant
durant el 2012, és la concreció del desenvolupament del projecte d’especialització
musical que amb tant d’esforç i il·lusió ha
treballat la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa. El panorama econòmic en
què ens hem trobat i ens trobem en els
darrers temps, i el moment en què es va
presentar de canvi a nivell de districte, no
ha afavorit la seva planificació. Desitgem
però que durant aquest any, amb la negociació de la renovació del conveni de gestió
de la Farinera, es pugui arribar a un bon
acord per l’execució d’aquest projecte que
considerem tant necessari pel barri.
El principal objectiu del projecte: el suport
a la creació en l’àmbit musical. El col·lectiu
més afavorit: els joves del barri i del
districte. A més a més, la seva consecució permetria la diferenciació d’usos de
l’auditori del Centre i la resta de projectes
de l’equipament es veurien millorats i
aconseguiriem solucionar la sobreocupació
a què està sotmès des de fa temps aquest
espai tant sol·licitat per companyies de teatre, grups musicals i entitats de tota mena.
Confiem en renovar sinèrgies, sumar
esforços i si cal trobar fórmules creatives
per continuar fent un treball de qualitat.

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP)
Serveis
Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i Internet (consultar horaris)
Servei de WI-FI
Taller i sala de reunions
Espai expositiu
Antena jove del Clot (dimarts de 16 a 20.30h)
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Grups
Les Blogueres de Sant Martí
CRÈDITS
El Clic no es responsabilitza del contingut dels articles
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ARRANCA LA
SISENA EDICIÓ
DE L’EMMAKETA’M
El concurs de maquetes del
Clot-Camp de l’Arpa obre
convocatòria del 24 de febrer al
6 d’abril
La Pinya, Coordinadora de Joves del ClotCamp de l’Arpa, i el Centre Cultural la Farinera
del Clot engeguen per sisè any consecutiu
l’EMMAKETA’M, el concurs de maquetes de
grups joves i novells del Clot-Camp de l’Arpa.
L’objectiu és promocionar la música al districte
de Sant Martí i donar una empenta a grups
novells amb moltes possibilitats però pocs
recursos.
Del 24 de febrer al 6 d’abril s’obre el termini
per presentar les maquetes al Centre Cultural
la Farinera del Clot. El premi del concurs serà la
participació al Concert Jove de la Festa Major
del Clot-Camp de l’Arpa, que se celebrarà el
mes de novembre de 2012, i una remuneració
econòmica de 300 euros.
Per participar a l’EMMAKETA’M és
imprescindible seguir les bases que s’adjunten a
continuació:

1. L’objectiu d’aquest concurs és la promoció de la música
al districte de Sant Martí.
2. Podran participar tots els grups joves dels Països
Catalans que no tinguin cap tipus de contracte amb
alguna companyia discogràfica. L’incompliment d’aquesta
norma comportarà l’exclusió automàtica del concurs.
3. S’acceptarà qualsevol estil i/o espectacle musical,
sempre que les lletres no continguin continguts sexistes,
xenòfobs, feixistes, homòfobs...
4. S’ha de presentar una maqueta enregistrada en cd i
ha d’incloure un mínim de tres cançons. No s’acceptaran
versions.
5. La maqueta s’ha de complementar amb un dossier on
hi constin les dades de tots els components (nom, adreça
completa, telèfon, DNI i correu electrònic), una breu
història del grup, les lletres de les cançons incloses a la
maqueta i una foto recent. Sense totes aquestes dades
les maquetes no s’admetran a concurs.
6. Com a criteri de selecció es tindrà en compte
l’originalitat i la qualitat de la proposta musical, així com el
fet que siguin propostes noves i d’artistes novells.
7. De totes les maquetes rebudes només 4 entraran a la
fase de concurs.
8. Les 4 maquetes que entraran a concurs seran
seleccionades per un jurat format per membres de
l’organització i professionals de l’àmbit musical.
9. El jurat pot declarar desertes alguna d’aquestes 4 places.
10. Les maquetes es recolliran del 24 de febrer al 6
d’abril al Centre Cultural la Farinera del Clot (GV Corts
Catalanes, 837, 08018 Barcelona). Les maquetes s’han de
presentar en un sobre amb tota la informació on s’indiqui
clarament el nom del projecte: EMMAKETAM 2012
11. Els 4 grups seleccionats hauran de tocar en directe
un repertori de 30 a 45 minuts de durada, incloent els
temes propis inclosos a la maqueta presentada, durant
les Festes de Primavera del Clot-Camp de l’Arpa, el
divendres 18 de maig de 2011.

12. Els grups seleccionats estaran formats exclusivament
per les persones que figuren al currículum. Qualsevol
variació en la composició del grup caldrà notificar-la
abans del 30 d’abril, prèvia autorització de la comissió
organitzadora.
13. El grup guanyador s’escollirà entre els 4 candidats
mitjançant: la votació del jurat, que tindrà un pes del 75%, i
mitjançant la votació del públic, que tindrà un pes del 25%.
14. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.
15. Els grups hauran de portar els seus instruments, així
com els amplis. L’organització proporcionarà l’escenari,
l’equip de so, la sonorització i la il·luminació necessària.
16. El premi del concurs serà la participació en el
Concert Jove de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa,
que es celebrarà al mes de novembre de 2012 i una
remuneració econòmica de 300 euros.
17. El resultat de les 4 maquetes seleccionades es
publicarà a la web www.farinera.org i al bloc de la
coordinadora de joves del Clot http://lapinyadelclot.
blogspot.com/.
18. La informació relativa als resultats finals del concurs
es dirà el mateix dia del concert, tot just acabades les
actuacions. El dimarts 22 de maig es publicaran al bloc
http://lapinyadelclot.blogspot.com” i a la web de la Farinera.
19. Si els grups fan difusió pròpia de la seva participació a
l’EMMAKETAM, aquesta haurà de contenir els logos de la
Coordinadora de Joves del Clot, del Centre Cultural i de la
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
20. El grup guanyador es compromet a mantenir l’estil
musical presentat a concurs en l’actuació del concert
prevista pel novembre del 2012.
21. Les maquetes presentades no seran retornades.
22. La participació en aquest concurs suposarà
l’acceptació total d’aquestes bases.
23. L’organització es reserva el dret de modificar
o incloure paràmetres a les bases en funció de les
necessitats del concurs.
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CLIC FARINERA

EMMAKETA’M
presentació
de maquetes

24.02.12 al 6.04.12
CCFC

FINAL EMMAKETAM
Concert amb els 4
grups finalistes
18.02.12
21.00h
Esplanada CCFC

EXPRESSIÓ DIRECTA
el cicle, l’Expressió Directa és al portal web
10.03.12 al 26.05.12
Verkami amb l’objectiu d’aconseguir 1.000
CCFC
euros. La campanya preveu anar publicant
progressivament les novetats dels diferents
esdeveniments d’Expressió Directa que de
moment ja podem confirmar que van molt més
enllà de la música. Les persones que hi participin
com a mecenes podran obtenir diverses
recompenses, una de les quals és l’abonament
trimestral a les activitats tant de la Farinera com
de l’Ateneu 9Barris.

NOVA EDICIÓ DEL
CICLE DE MÚSIQUES
CRÍTIQUES
EXPRESSIÓ DIRECTA
Aliança d’espais de gestió
ciutadana per construir un model
de cultura cooperativa
Expressió Directa: connecta barris, recupera
espais. Aquest és l’eslògan que obre la quarta
edició del cicle de músiques crítiques encapçalat

STÖRUNG FESTIVAL 7

La setena edició del festival de música
electrònica experimental i arts visuals organitzat
per la plataforma Störung obrirà les portes a
Barcelona el proper 18 d’abril per oferir-nos,
durant quatre dies, les actuacions de destacats
artistes nacionals i internacionals de l’escena
electrònica i experimental: Vainqueur (uns dels

pel Setmanari Directa, que s’iniciarà el proper
10 de març i finalitzarà el 26 de maig al Centre
Cultural. Tot plegat amb diverses novetats, molta
expansió i nous aliats.
El cicle pren una nova embranzida i una
nova filosofia: potenciar la xarxa de cultura
crítica existent al conjunt de la ciutat, crear
circuits culturals no mercantilistes i enfortir els
centres culturals de gestió ciutadana i veïnal
com a eina de transformació social. En definitiva,
crear un model de cultura cooperativa que
defugi dels festivals competitius existents, fet
i construït des de la base. El resultat és una
mostra que recorrerà la ciutat durant aquests
mesos amb parades a l’Ateneu Popular de
9Barris -que obrirà el cicle coincidint amb el
seu 35è aniversari- , la Lleialtat Santsenca, Can
Batlló, L’Harmonia de Sant Andreu de Palomar
i acabarà el recorregut al Centre Cultural la
Farinera del Clot.
Des d’inicis de febrer i fins el 20 de març,
per tal de finançar els costos de difusió de tot

pares del so dub-techno de Berlín dels noranta
-Basic Channel, Chain Reaction,Maurizio, Scion
Versions...-), Francisco López (referència mundial
de les gravacions de camp amb més de 30
anys de experiència), Zimoun (especialista
en escultures sonores), Pink Twins (duet
audiovisual de Helsinki que desenvolupa les
seves pròpies aplicacions de software), Störung
Festival Ensemble (estranya i caòtica formació
audiovisual reunida exclusivament per aquest
projecte) o Netherworld (músic responsable del
segell d’ambient Global Movements) són alguns
dels grans atractius que veurem i escoltarem en
directe a l’auditori.
El concert inaugural d’Asférico a la Primavera
Cultural 2012 de TMB o la presentació oficial

Espetec final amb Transadelica
La Farinera serà l’amfitriona de la darrera
jornada d’aquesta edició d’Expressió Directa.
Una vetllada que començarà amb una taula
rodona i un debat obert al voltant de la
reivindicació d’un casal de joves propi al barri.
El punt d’inici de la part musical el marcaran
els compassos de la reivindicativa Fanfarria
ContraTiempo, per donar pas, finalment, a
Transadelica, la nova formació d’Amparo
Sánchez (Amparanoia) i Yacine Belahcene (Cheb
Balowski). El resultat, un rescat de l’esperit
mestís i cosmopolita de l’Oran dels anys 50 on
magrebins, pied noirs i gent vinguda d’arreu del
món i de l’altre cantó de l’Atlàntic, barrejaven
amb pura naturalitat ritmes de boogie-woogie,
rumba i chanson francesa.
Més informació:
expressiodirecta.wordpress.com
@expresdirecta
http://ca-es.facebook.com/ExpressioDirecta

de la nova publicació (DVD+Book) co-produïda
amb Cameo, Störung: Sound & Visual Art,
seran altres dels moments més esperats
d’aquesta edició. Störung Festival 7 inclou a més,
conferències i workshops audiovisuals, com per
exemple el que impartirà Claudio Sinatti, un dels
màxims exponents italians de les arts visuals.
L’objectiu del festival és promoure propostes
creatives en l’àmbit electrònic, que permetin al
públic gaudir d’aquestes tendències musicals
i artístiques, continuant així amb el treball
que la plataforma Störung realitza de forma
ininterrompuda des de 2006.
Més informació i entrades
www.storung.com

STÖRUNG FESTIVAL
7 Festival de música
electrònica experimental
i arts visuals
del 18.04.12
al 21.04.12
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ENTITAT EN UN CLIC

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA
LES DONES I
LA CRISI ECONÒMICA
La crisi econòmica, que des de fa temps està canviant la
vida de les societats de l’estat del benestar, sembla no tenir aturador. Aquesta crisi esdevé, en el seu origen, de la
crisi financera mundial provocada per un capitalisme irresponsable i salvatge, que pretén globalitzar la pobresa i establir cada cop més diferències entre les classes socials.
Els seus efectes es fan sentir sobretot en els sectors més
febles, i entre ells les dones. La primera gran onada de destrucció d’ocupació va ser primordialment masculina perquè va afectar al sector de la construcció i de l’automòbil,
però en aquests moments com si de la pesta negra es
tractés, la crisi s’escampa per tots els sectors, i moltes
dones perden també el seu lloc de treball. Les retallades
en el sector públic i la recent reforma laboral afectarà de
forma molt negativa a la ocupació femenina i a les polítiques de igualtat.
Però també se’ns presenta un nou escenari, i és que
moltes dones veuen com el seu sou precari passa ara a
ser el sou principal que ha de mantenir la família. Tant se
val, d’una manera o altra les dones han d’organitzar de nou
l’economia familiar després de la “retallada” d’ingressos.
Segur que trobaran la manera de fer-ho i de tirar endavant, perquè en general sempre ha estat així en moments
difícils. Les dones han substituït als homes a les fàbriques
perquè ells anessin a les guerres. Al tercer mon, n’hi ha
que han emigrat per treballar i així poder mantenir les seves famílies i d’altres ho han aconseguit essent les millors
usuàries dels anomenats “microcrèdits”. El nostre país
és ple d’exemples de dones que s’han posat a treballar
fins i tot en precari per dur a casa un sou que alleugerés
l’escassa economia familiar. I sense oblidar a les que sense
tenir un treball remunerat administren eficaçment els recursos familiars per arribar a fi de mes.
Hem de manifestar-nos en contra d’un sistema
econòmic que mai no ens ha tingut en compte, però que
descarrega sobre nosaltres el drama de la “crisi” i que
aquesta no ha de servir d’excusa per retallar els nostres
drets, ni pot ser un pas enrere en el camí cap a la igualtat
d’oportunitats.
Carme Lucas

RATIO, 15 ANYS TREBALLANT PER OFERIR A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL UN LLEURE DE QUALITAT
Ratio és una associació juvenil dedicada al lleure de les
persones amb discapacitat intel·lectual que es troba localitzada al barri del Clot-Camp de l’Arpa des de l’any 1997
Des dels inicis de l’entitat, Ratio treballa defensant
el dret del lleure de les persones que tenen discapacitat
intel·lectual i altres trastorns associats. Estan convençuts
que, com qualsevol altra ciutadà, les persones amb discapacitat intel·lectual han de poder viure un lleure el més normalitzat possible, compartint els espais que utilitza la resta
de la societat. És per això que des de Ratio es fomenta i
promou un lleure de qualitat, normalitzat i que promogui la
inclusió social.

Les activitats que realitzen s’emmarquen en tres
grans blocs: sortides de vacances per Catalunya i la resta
d’Espanya a cases de colònies, albergs o hotels; sortides de
cap de setmana; i grups d’amics que queden els dissabtes
pel barri realitzant activitats prèviament escollides per la
ciutat. Cal destacar també la tasca que es realitza de sensibilització, formació i de mediació amb l’entorn, així com
l’atenció a les famílies oferint moments de respir derivats
de les activitats de lleure de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Per aconseguir tot això, Ratio compta amb la
col·laboració de més de 200 monitors i coordinadors que
ho fan possible.
Ratio, tot i que es troba en el districte de Sant Martí,
atén a qualsevol persona amb discapacitat intel·lectual de
Barcelona i de la resta de Catalunya. En total s’ofereixen a
l’any més de 1.100 places de lleure.
Enguany Ratio fa 15 anys i ho han celebrat amb una
gran festa el 25 de febrer a l’Espai Jove la Fontana, amb
música en directe amb La Banda Puig i amb tota la gent
que forma part de l’entitat: les persones amb discapacitat
intel·lectual, les seves famílies, els monitors i monitores,
educadors, altres entitats col·laboradores... tots junts per
celebrar la continuïtat d’un gran projecte en el que creuen i
esperen que creixi per donar resposta a les persones amb
discapacitat intel·lectual.

LA CINQUENA MOSTRA DE TEATRE DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA TORNA A LA FARINERA
Aquest any se celebra la cinquena Mostra de Teatre del
Clot-Camp de l’Arpa, organitzada per la Coordinadora de
grups de teatre del barri. Després que les edicions de
2010 i 2011 se celebressin al Foment Martinenc i al Centre Parroquial, ara torna al mateix espai que va acollir les
dues primeres edicions (2008 i 2009), al Centre Cultural
La Farinera del Clot. L’objectiu de la Mostra és donar a
conèixer el teatre que es fa al barri, fer que el públic habitual de cada grup vagi a veure als altres i arribar també a
gent que normalment no en va a veure. En definitiva, que
molta més gent del barri s’ho passi bé veient teatre, de la
mateixa manera que la gent de la Coordinadora s’ho passa
bé fent-lo. Animeu-vos a conèixer el teatre que es fa molt a
prop vostre, el teniu ben a l’abast.
Aquest any les obres es concentraran en dos caps de
setmana del mes de maig. Així doncs, serà un autèntic festival de teatre de primavera a la Farinera del Clot. El programa és el següent:
Divendres 4 de maig a les 22h
GENTE BIEN i L’ANIVERSARI a càrrec de Cloteatre
Dissabte 5 de maig a les 22h
MAHABARATA a càrrec del Jove Calassanç Teatre
Diumenge 6 de maig a les 18h
UNA VISITA INESPERADA a càrrec del Grup Abraxas
Dissabte 12 de maig a les 22h
espectacle per definir a càrrec del Grup de Teatre L’horitzó.
Diumenge 13 de maig a les 11h
EL REI I EL DRAC a càrrec de l’Associació Teatral El Partiquí
Diumenge 13 de maig a les 18h
L’ESTRANYA PARELLA a càrrec del Grup de Teatre La Formiga

del Taller d'Història del
Clot-Camp de l'Arpa

EL RACÓ

CAN ROBACOLS

FOTOGRAFIA

Sr. Vigó

Entre els actuals carrers de Ripollès,
de Besalú , de Josepa Massanés, de Pistó
i d’Historiador Maians hi havia un nucli
semi rural, un llogaret de casetes baixes, emblanquinades, amb torretes de flors i carrers
sinuosos conegut amb el sobrenom d’una família
martinenca “Can Robacols”.
A partir de l’any 1978 en aquesta zona es va projectar la construcció de 68 edificis de 4 plantes.
Però no va ser fins l’any 1979 que, gràcies a la
lluita de l’Associació de Veïns del Clot-Camp de
l’Arpa, amb festes reivindicatives i el treball veïnal,
que es va aconseguir la transformació d’aquest
espai en zona verda. Els arquitectes Pedro
Barragán i Bernat de Solà hi van projectar una
plaça poc funcional, inaugurada al 1987. Aquesta
plaça va tenir una vida ben curta. L’Ajuntament
va tornar a reformar aquest espai de 1.600 m2
amb una inversió de 195.080 euros, després
de varies queixes veïnals, per culpa de la perillositat d’alguns elements estructurals. La darrera
modificació de la plaça va ser inaugurada el 17 de
novembre de 2006.
Rosa Martell
Membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

L’ESPLAI SCV EL CLOT
OBRE LES PORTES DEL
NOU LOCAL A ENTITATS
I COL.LECTIUS
Des de mitjans de 2010 l’Espai SCV el Clot realitza
part de la seva activitat en un nou equipament, als
baixos de l’antic Casal de Gent Gran Joan Casanelles -plaça Joan CasanellesL’SCV ha estat des dels inicis una entitat lligada al
barri, i en els seus 45 anys d’història s’ha situat en
diferents locals del Clot-Camp de l’Arpa. En els darrers 25 anys l’únic espai del que han disposat ha
estat un pis situat a la plaça del Mercat del Clot, petit
i inadequat per a una entitat com la seva. Les constants queixes d’algun veí feien palès que el lloc no era
l’idoni i el Districte de Sant Martí els hi va proposar la
cessió d’una part de l’antic Casal de Gent Gran per
a poder dur a terme la seva activitat en condicions
millors.
Arrel de la proposta de l’Ajuntament l’esplai va presentar el projecte de l’entitat i les necessitats infraestructurals necessàries per poder-lo dur a terme. El
Districte de Sant Martí els hi va adequar una sala
polivalent, una de reunions, un lavabo i un magatzem.
La principal línia de treball que porta a terme l’SCV
al nou local és el seu projecte pedagògic. Cada dissabte a la tarda fan ús de les sales per realitzar les
activitats habituals amb els infants que hi participen,
a més de fer-lo servir entre setmana per a reunions
o d’altres usos puntuals.
Tot i això, per tal de treure-li el màxim profit, l’SCV ha
creat una comissió amb l’objectiu d’obrir-lo al barri
i a les entitats que el necessitin. La implicació amb
el barri és una de les línies de treball de l’esplai més
enllà del projecte pedagògic. Davant de les inquietuds de moltes entitats i/o col·lectius de poder tirar
endavant activitats, iniciatives o projectes, l’SCV vol
obrir les portes del nou local a tots aquells tinguin
necessitat de sostre. Només posen dos requisits,
que el col·lectiu o activitat no vagi en desacord amb
el projecte ni ideari de l’esplai i que sigui una activitat
oberta a tota la gent del barri.
Amb la possibilitat de gestionar aquest nou espai
l’SCV entén que són una entitat privilegiada, tenint en
compte la manca d’espais de moltes associacions,
sobretot infantils. Són dels únics esplais de Barcelona amb local propi i a més a més cedit. Ara volen
obrir-lo, aportant un nou servei al barri més enllà de
la seva tasca habitual i del rang d’edat amb el que
treballen. Per a ells és un nou repte i la comissió de
treball que ho gestiona tot just comença a dissenyar
com es duran a terme les cessions.
De moment han fet ús de l’espai una coral de nova
creació que neix de MUSICANT i un grup creat a partir de l’Assemblea Social del Clot-Camp de l’Arpa que
fan dinàmiques en relació a l’esport dos dies a la setmana. Ara volen que els usos creixin i crear un intercanvi entre qui l’utilitza, l’SCV i el barri. Amb el temps
volen aconseguir crear una xarxa i que la cessió de
l’espai s’acabi convertint en un tret circumstancial.
Més informació:
espaiobertalbarri@gmail.com
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CURSOS i TALLERS
ABRIL – JUNY 2012

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 19 al 30 de març de 2012
Els cursos s’impartiran durant els
mesos d’abril, maig i juny.
Procés de matriculació
> Omplir el full d’inscripció i fer
el pagament amb targeta de
crèdit. En cas de no disposar de
targeta, el pagament es podrà
fer a les oficines de l’entitat
bancària que s’indicarà.
> Si es paga amb targeta caldrà presentar el DNI del titular de la targeta. 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.
Condicions de matrícula
> No es podran matricular persones menors de 16 anys.
> Un cop matriculat al curs, no es
retornaran en cap cas, els diners de la matrícula. Només es
retornaran els diners si el curs
matriculat s’anul·la per decisió
del Centre Cultural.
Llocs de matriculació
> CENTRE CULTURAL
LA FARINERA DEL CLOT
La matrícula dels cursos del
Centre Cultural la Farinera del
Clot s’haurà de fer a: Gran Via de
les Corts Catalanes, 837
De dilluns a divendres de 10 a 22h
> ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
La matrícula dels cursos de l’Espai
Antoni Miró Peris s’haurà de fer a:
Plaça de Carme Monturiol, 10
De dilluns a divendres de 10.00h
a 13.30h i de 16.00h a 21.00h
El Centre Cultural la Farinera del
Clot i l’EAMP es reserven 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.
Preus amb IVA inclòs
CENTRE CULTURAL
LA FARINERA DEL CLOT

COS
IOGA
Exercita aquesta tècnica mil·
lenària i beneficiosa pel teu cos i la
teva ment.
GRUP A: dilluns de les 19.00h a
les 20.30h del 16 d’abril al 25
de juny
GRUP B: dimarts de les 11.00h a les
12.30h del 17 d’abril al 26 de juny
GRUP C: dimecres de les 20.00h a
les 21.30h del 18 d’abril al 20 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Virginia Malgioglio
PILATES
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
GRUP A: dimecres de les 10.30h
a les 12.00h del 18 d’abril al 20
de juny
GRUP B: divendres de les 19.00h a
les 20.30h del 20 d’abril al 22 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Georgina Nieto
TAI TXI
Tai Txi amb moviments suaus i
exercicis de respiració.
Divendres de les 11.30h a les
13.00h del 20 d’abril al 22 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Alícia López

TAI TXI / TXI KUNG
Tai Txi i Txi Kung amb moviments
suaus i exercicis de respiració.
INICIACIÓ: Dijous de les 18.30h a les
20.00h del 19 d’abril al 21 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Alícia López
DANSA
DANSA DEL VENTRE
Endinsa’t en la màgia de les danses àrabs i els seus moviments.
INICIACIÓ: dimarts de les 17.30h a
les 19.00h del 17 d’abril al 26 de juny
INTERMIG: (és necessari 1 any
d’experiència en Dansa del Ventre)
Dijous de les 17.30h a les 19.00h
del 19 d’abril al 21 de juny
Preu: 73 euros (sessions: 10
a càrrec de: Noemí Castell

CONSTRUCCIÓ DE MOBLES EN CARTRÓ

Construeix mobles pràctics i de
disseny a partir del cartró. Decora
casa teva d’una forma senzilla,
original i sostenible.
Dijous de les 19.30h a les 21.30h
del 19 d’abril al 21 de juny
80 euros ( sessions: 10)
a càrrec de: Estela Moreno
CERÀMICA
Inicia’t a l’art de la ceràmica amb
les tècniques del modelat, del
xurro, de la planxa i el pessic. (10
euros extres en concepte de material)
INICIACIÓ: Dimecres de les
19.30h a les 21.30h del 18 d’abril
al 20 de juny
80 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Jose Luis Montero
HABILITATS I CONEIXEMENTS

TRIBAL FUSIÓ
Fusió de Dansa del Ventre amb
elements del hip-hop i de danses
folklòriques d’arreu del món.
INICIACIÓ: dimarts de les 19.00h a
les 20.30h del 17 d’abril al 26 de juny
INTERMIG: (és necessari 1 any d’experiència en Tribal o Dansa del Ventre)
Dimarts de les 20.30h a les
22.00h del 17 d’abril al 26 de juny
AVANÇAT: (és necessari 2 anys d’experiència en Tribal o Dansa del Ventre)
Dijous de les 19.00h a les 20.30h
del 19 d’abril al 21 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Noemí Castell
BURLESQUE
Aprèn a potenciar el teu costat
més sensual i atrevit com en els
antics cabarets. Converteix-te en
una diva dels anys 50 i diverteix-te
sense vergonya.
Dijous de les 20.30h a les 22.00h
del 19 d’abril al 21 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Noemí Castell
DANSES DE BOLLYWOOD
Practica els passos de les cançons
i músiques de Bollywood.
Dimecres de les 20.00h a les
21.30h del 18 d’abril al 20 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Polly Carson
SALSA
INICIACIÓ (ESTIL INDIVIDUAL DONES):
Aprèn l’estil individual per ballar
salsa quan i a on et vingui de gust.
Dilluns de les 12.00h a les 13.00h
del 16 d’abril al 25 de juny
INICIACIÓ (PARELLES): Mou-te al ritme d’aquesta dansa de los Ángeles.
Dilluns de les 20.00h a les 21.00h
del 16 d’abril al 25 de juny
59 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Neus Llopis i Óscar Barrera
ART I CREACIÓ
PINTURA PER A TOTHOM
Coneix la forma, la composició i el
color a través de la pintura, experimentant amb diferents tècniques i
explorant la teva creativitat.
GRUP A: dimarts de les 12.15h a les
14.15h del 17 d’abril al 26 de juny
GRUP B: dimarts de les 19.30h a les
21.30h del 17 d’abril al 26 de juny
80 euros (sessions: 10)
a càrrec de:Montserrat Pérez
PINTURA CREATIVA
Descobreix noves formes de pintar
més enllà de les tècniques de l’oli,
acrílics o aquarel·la
amb la incorporació d’altres materials pictòrics.
Divendres de les 18.00h a les
20.00h del 20 d’abril al 22 de juny
80 euros (sessions: 10)
a càrrec de:Marisa Ordoñez

CATA DE VINS
Obre els teus sentits a un dels llenguatges més universals. Endinsa’t
al món dels vins. (Els materials costaran entre 30 euros i 50 euros extres.
Les copes les facilita la Farinera)

INICIACIÓ: dimecres de les 19.30h a
les 21.00h del 18 d’abril al 20 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Shira Lebel
EL SECRET DELS VINS
Endinsa’t en l’experiència sensorial
del món del vi i aprèn més del que
imaginaves sobre el
tast de vins. (Els materials costaran
entre 30 euros i 50 euros extres.
Les copes les facilita la Farinera)

Dimecres de les 21.15h a les
22.45h del 18 d’abril al 20 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Shira Lebel
GUITARRA
Vine a aprendre a tocar aquest
instrument!
INICIACIÓ: dimarts de les 20.00h a
les 21.30h del 17 d’abril al 26 de juny
AVANÇAT: dimarts de les 18.15h a
les 19.45h del 17 d’abril al 26 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Jordi de Diego
PATRONATGE BÀSIC
Aprèn a dissenyar la teva roba i a
confeccionar patrons.
Dilluns de les 19.30h a les 21.30h
del 16 d’abril al 25 de juny
80 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Montserrat Pérez
TÈCNICA DEL SO
Inicia’t a la tècnica del so i aprèn a sonoritzar els teus actes coneixent els
micròfons, la taula analògica i digital,
els amplificadors i els instruments.
Dimarts de les 19.30h a les
21.30h del 17 d’abril al 26 de juny
80 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Jose Callejas
FOTOGRAFIA DIGITAL
Treu profit de la teva càmera digital,
explora les seves múltiples funcions
i treu-ne el màxim rendiment
INICIACIÓ: dimecres de les 20.00h a
les 22.00h del 18 d’abril al 6 de juny
80 euros (sessions: 8)
a càrrec de: Sergi Reboredo
FOTOGRAFIA DE VIATGES
Perfecciona i treballa les fotografies dels teus viatges.
Dimecres de les 18.00h a les
20.00h del 18 d’abril al 6 de juny
80 euros (sessions: 8)
a càrrec de: Sergi Reboredo
INFORMÀTICA
INFORMÀTICA
NIVELL 1:
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una

manera senzilla i ràpida.
GRUP A: dimarts de les 12.00h a
les 14.00h del 24 d’abril al 3 de juliol
GRUP B: dijous de les 10.00h a les
12.00h del 26 d’abril al 28 de juny
GRUP C: dijous de les 16.00h a les
18.00h del 26 d’abril al 28 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
NIVELL 2
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera senzilla i ràpida.
GRUP A: dimarts de les 10.00h a
les 12.00h del 24 d’abril al 3 de juliol
GRUP B: dijous de les 18.00h a les
20.00h del 26 d’abril al 28 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
NIVELL 3
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera senzilla i ràpida
GRUP A: dimecres de les 16.00h a
les 18.00h del 25 d’abril al 27 de juny
GRUP B: dijous de les 12.00h a les
14.00h del 26 d’abril al 28 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
PHOTOSHOP
Endinsa’t en la creació, edició i retoc d’imatges i fotografies digitals.
Dimecres de les 18.00h a les
20.00h del 25 d’abril al 27 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
ESPAI ANTONI
MIRÓ PERIS

ART I CREACIÓ
ESCRIPTURA CREATIVA
Propostes de creació de textos
literaris: el punt de vista narratiu,
els personatges, els diàlegs, etc.
Dilluns de les 17.30h a les 19.00h
del 16 d’abril al 25 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Yoly Hornes
FOTO DOCUMENTAL
Aprofundirem en la fotografia digital i aprendrem aquesta tipologia
fotogràfica.
Dijous de les 19.00h a les 21.00h
del 19 d’abril al 7 de juny
80 euros (sessions: 8)
a càrrec de: Sergi Reboredo
COS I MOVIMENT
RISOTERÀPIA
Allibera tensions i troba’t millor
amb tu mateix/a mitjançant l’alegria i el riure.
Dimarts de les 12.00h a les
13.30h del 17 d’abril al 26 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Carmen Pérez i Isolda Cárdenas

TÈCNICA ALEXÀNDER
Reeducació corporal per equilibrar cos
i ment.
Dimecres de les 19.00h a les
20.30h del 18 d’abril al 20 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Mar Medina
PILATES
Entrenament físic que desenvolupa la musculatura i la flexibilitat i
millora la força.
Dijous de les 12.00h a les 13.30h
del 19 d’abril al 21 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Assumpta Pascual
EXPRESSIÓ CORPORAL PER
EMBARASSADES
Espai per cuidar-te i alliberar el cos,
que t’ajudarà a integrar els canvis
de l’embaràs i a incorporar coneixements útils en el moment del part.

Divendres de les 12.00h a les
13.30h del 20 d’abril al 22 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Eva Alba Invernot

IDIOMES
ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si no has fet mai anglès, aprèn
l’idioma començant des de zero.
Dilluns de les 11.00h a les 12.30h
del 16 d’abril al 25 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Ramón Codina
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
Si tens coneixements bàsics
d’anglès, fes un pas endavant i vine
a millorar el teu nivell.
Dimecres de les 11.00h a les
12.30h del 18 d’abril al 20 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Ramón Codina
CONVERSA EN ANGLÈS
Si tens un bon nivell d’anglès, consolida’l i llença’t a parlar-lo!
Divendres de les 11.00h a les
12.30h del 20 d’abril al 22 de juny
73 euros (sessions: 10)
a càrrec de: Ramón Codina
MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre un tema en 3 sessions de 2 hores. Cursos i inscripcions
independents a la resta de tallers.
CREA UN BLOC PROPI I GESTIONA’L EFICAÇMENT
A càrrec de Xarx@ntoni
Des de la seva aparició els blocs han
revolucionat la manera en que enteníem Internet. De ser simples espectadors, ens hem convertit –sense cap
cost i amb molta senzillesa- en autors
dels nostres propis continguts. En
aquest monogràfic cada alumne obrirà
un bloc propi amb Wordpress, personalitzarem l’aparença per adaptar-lo
a les nostres necessitats i objectius i
aprendrem com funciona pas a pas.
Dimarts 10, 17 i 24 d’abril de les
18.00h a les 20.00h
Les inscripcions a aquest monogràfic
són del dilluns 19 al divendres 30
de març. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 30
euros amb targeta o ingrés bancari.
VIDEOCREACIÓ
A càrrec de DocuMentalidades
En aquest monogràfic aprendrem les
nocions bàsiques de la videocreació,
des de la planificació a la realització
i el muntatge-edició. El vídeo com a
mitjà pràctic i immediat.
Es faran videocreacions grupals. No
cal tenir coneixements previs.
Dimarts 10, 17 i 24 d’abril de les 18
a les 20 hores.
Les inscripcions a aquest monogràfic
són del dilluns 19 al divendres 30
de març. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 30
euros amb targeta o ingrés bancari.
CREA UN BLOC PROPI I GESTIONA’L EFICAÇMENT 2
A càrrec de Xarx@ntoni
Des de la seva aparició els blocs
han revolucionat la manera en
què enteníem Internet. De ser
simples espectadors, ens hem
convertit –sense cap cost i amb
molta senzillesa- en autors dels
nostres propis continguts. En aquest
monogràfic cada alumne continuarà
desenvolupant el bloc, costumitzant-lo
i adaptant-lo a les seves necessitats:
menús desplegables, ginys, contingut
audiovisual, etc.
Dimarts 15, 22 i 29 de maig de les
18.00h a les 20.00h
Les inscripcions a aquest monogràfic

són del dimecres 2 al divendres 11
de maig. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 30
euros amb targeta o ingrés bancari.
PICASA – GESTOR D’IMATGE
DIGITAL AMB EINES DE RETOC
FOTOGRÀFIC
A càrrec de Xarx@ntoni
En aquest monogràfic aprendrem a
treure el màxim partit a les nostres
fotografies, així com a compartir-les
fàcilment per Internet fent servir el
programa gratuït de Google: Picasa.
El programa és molt senzill per
l’usuari i té un enorme potencial com
a organitzador i visualitzador de quantitats grans d’imatges. A més a més,
durant el curs farem presentacions
de diapositives i fins i tot una pel·lícula
animada a partir de les nostres fotos
per compartir per Internet amb els
nostres amics.
Dimarts 12, 19 i 26 de juny de les
18.00h a les 20.00h
Les inscripcions a aquest monogràfic
són del dimarts 29 de maig al divendres 8 de juny. Per inscriure’s cal venir
a l’EAMP i fer un abonament de 30
euros amb targeta o ingrés bancari.

CÀPSULES
Sessions de 3 hores per aprendre i descobrir noves tècniques i
conceptes. Cursos i inscripcions
independents a la resta de tallers.
ROSES DE SANT JORDI AMB CÀPSULES DE CAFÈ
A càrrec de Mercè Elias
Aprendrem a fer roses amb càpsules
de cafè. Per aconseguir-ho ens
ajudarem amb altres materials com
roba, llana, cintes, etc. Elaborarem
diferents formats: agulles per la solapa, per un gerro, figures per posar
a sobre de la taula,... Farem totes les
possibilitats que la nostra imaginació
ens permeti. Si aquest Sant Jordi
voleu ser originals, no us perdeu
aquesta càpsula!
Dilluns 16 d’abril de les 18.00h a les
21.00h
Les inscripcions a aquesta càpsula
són del dilluns 19 al divendres 30
de març. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari.
(2 euros extres en concepte de
material)
ENQUADERNACIÓ JAPONESA
A càrrec de Yolanda Grosso
En aquesta càpsula de 3 hores coneixerem els orígens d’aquest tipus d’enquadernació artesanal i aprendrem
a fer tres llibretes amb diferents
tipus de cosit tradicional, així com les
seves utilitats i aplicacions. Si t’agrada
aquesta tècnica i no ho has provat
mai, aquesta és la teva càpsula!
Dilluns 14 de maig de les 18.00h a
les 21.00h
Les inscripcions a aquesta càpsula
són del dimecres 2 al divendres 11 de
maig. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP
i fer un abonament de 15 euros amb
targeta o ingrés bancari.
CUINA AMB PAPILLOTE
A càrrec de Lola Vidal
En aquesta càpsula de 3 hores
aprendrem a cuinar primers plats,
segons plats i postres amb aquesta
tècnica culinària provinent de França,
el papillote. No ho dubtis i llança’t a la
cuina sana i dietètica amb papillote!
Dilluns 11 de juny de les 18.00h a
les 21.00h
Les inscripcions a aquesta càpsula són
del dimarts 29 de maig al divendres
8 de juny. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 15 euros
amb targeta o ingrés bancari.
(Hi haurà un plus en concepte d’aliments)
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PROGRAMA març

, abril

ARTS ESCÈNIQUES
Dijous
1 de març
22.00h
6,5 euros
(5 euros per a les
persones sòcies del
Tr3sC)

Auditori CCFC

COMPANYIA SOLITÀRIA

A càrrec de la cia. Solitària Teatre
Dues habitacions inexorables unides per un passadís. Al seu interior,
dos homes, obligats a ser germans dins d’una família que s’enfonsa.
Enyoren el pare expulsat per la mare.
Franc assaja en secret el seu somni de ser ballarina. Fidel s’està
transformant en home llop. De sobte, un tall de llum els uneix.
Projecte nascut arrel del guardó Beca Desperta i creat en residència
artística a la Farinera.

MÚSICA
Divendres
13 d’abril
22.00h
Auditori CCFC
6,5 euros

VERD I BLAU presenta el nou cd: UN FRÀGIL CORALL

Verd i Blau ens presenten el seu primer treball discogràfic Un fràgil corall, un disc on destaquen tant els textos, d’una gran intensitat literària,
com la música, d’una força, frescor, riquesa i qualitat sorprenents.
Verd i Blau fan jazz-pop català independent, elegant i sense complexos.
El repertori combina una majoria de cançons d’autoria pròpia, escrites per Vic Moliner i Sandra Prat, amb versions de grans autors de la
música popular. Música per a la gent i per a la vida.

CROMATISME MURAL

De Llibert Bolós Lecha
Aquesta exposició ens vol presentar una visió nova de la pintura realitzada sobre mural.
A través de diferents enquadraments, Llibert Bolós aconsegueix equilibrar l’abstracció de les formes, la gamma de colors i la textura de les
superfícies fotografiades, conformant composicions diverses, però a
la vegada, integrades dins un mateix estil.

EN CINTURA

De Montse Pérez Ramos
La mostra En Cintura proposa una visió multidisciplinària a través d’un
conjunt de peces que parlen de la cintura en diferents contexts. A
partir d’un projecte personal de Montse Pérez, en el qual es reflexiona
sobre els aspectes que emboliquen l’univers femení més enllà de tenir
o no tenir cintura, es transforma en un projecte col·lectiu mitjançant
un taller creatiu impartit a l’Escola Superior d’Art i Disseny Llotja, on
les participants aporten noves sensibilitats.
S’analitza el concepte de la cintura per nou dones. El resultat del procés és un conjunt de peces personals unides per un mateix llenguatge
expressiu: l’amor al TEIXIT. En totes elles fa la seva aparició amb major
o menor mesura, però sempre sigil·losament present.
Aquestes obres unides a les de la creadora, atorguen al projecte una
mirada global i un discurs totalment distanciat entre si, és precisament el que a l’artista Montse Pérez li interessava crear.

inauguració
Dimecres
11 d’abril
19.30h
(de l’11 al 27 d’abril)

Espai Antoni Miró Peris

gratuït

inauguració
Dijous
26 d’abril
19.30h
(de l’26 d’abril al 19 de maig)

CCFC
gratuït

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS
EL CEL DE LA JOJÓ

A càrrec de la cia. Inspira Teatre
Una nena es pregunta on deu ser la seva àvia. Aleshores, la seva
mare sent la necessitat de parlar sobre la mort. Per aquest motiu, i
com a paral·lelisme, li explica la història de la Jojó, una vaca molt vella
però també molt bella.
Un espectacle musical ple de tendresa i alhora embolcallat amb molt
sentit de l’humor.
Estrena de l’espectacle creat en residència escènica a la Farinera.

EXPOSICIONS
inauguració
Divendres
9 de març
19.00h
(del 8 al 28 de març)

Espai Antoni Miró Peris

gratuït

inauguració
Dimecres
22 març
19.30h

DOS MIRADES, UN POEMA

PATIM PATAM

A càrrec de la cia. L’Ou Ferrat

De Julia Moreno y MJ Salinas
Exposició on les autores donen la seva visió sobre la violència de
gènere. Poemes i imatges que volen transmetre a l’espectador aquell
sentiment tant dolorós que algunes dones han de viure encara avui en
dia. Amb aquesta exposició la Julia Moreno i MJ Salinas volen aportar
un alè d’esperança a totes aquelles dones maltractades, esperant
que aquesta violència algun dia desaparegui. Aquest projecte parteix
de la necessitat de sentir-se vives més enllà de les rutines, d’una cerca per expressar sentiments, emocions, la tristesa de l’espera o la il·lusió
d’un...despertar renovat, a través de la pintura, la fotografia i la poesia.

Dissabte
24 de març
18.00h
Auditori CCFC
gratuït
(edat: de 5 a 9 anys)

Diumenge
25 de març
12.00h
Auditori CCFC
4,50 euros
(edat: + 5 anys)

L’AUTORETRAT (AUTORENTAT)
Exposició col·lectiva

( 22 de març al 16 d’abril)

sala d’exp.Joan
Alsina
CCFC
gratuït

A càrrec de l’Associació d’Artistes del Clot-Camp de l’Arpa
Des de l’associació hem volgut plasmar els nostres “ jos “ desprès
de fer diferents sessions conjuntes, on cadascun de nosaltres hem
expressat les nostres idees, la reflexió interna, les nostres vivències
i sensacions plasmant amb diferents tècniques i materials, el nostre
propi autoretrat. Això ens ha portat a experimentar i a tenir el valor
d’intentar alguna cosa nova, sota una visió particular d’un conjunt
d’artistes que treballen amb materials diversos i alhora amb un fil
conductor que és la representació de la pròpia imatge.

Un espectacle que barreja l’animació, les rondalles, la música electrònica i les arts plàstiques per parlar de fer-se gran, de créixer.
‘Un bon dia tres amics ens vam trobar i, parlant de tot i de res, vam
decidir de fer plegats un espectacle que parlés d’això, de fer-se gran,
de créixer. Doncs això, que com qui no vol la cosa, patam! Ens vam trobar arrossegats en la creació d’un muntatge teatral... I que si patatim,
que si patatam, es va anar perfilant el guió. Tot seguit van arribar el
assajos, que van costar bous i esquelles! Però nosaltres, igual que les
formiguetes, “patim, patam”: vam anar construint un espectacle on s’hi
canta, on s’hi expliquen contes i on no es para de pintar i de dibuixar!...’

EL REI I EL DRAC

A càrrec de l’AT Partiquí Joves
Un rei influenciat per tothom qui li diu coses, una reina capriciosa, una
princesa enamorada i un primer ministre que tot ho arregla amb nous
impostos als contribuents. I la gent del poble es revolta i es nega a pagar
cap tribut més. Entre tot plegat, també hi trobem un follet i un bruixot, un
jardiner que farà de drac i unes heures que creixen, creixen i creixen...
Un text de l’autor Pep Albanell interpretat per infants i joves del grup
teatral el Partiquí Jove i creat a la Farinera durant tot el curs escolar.

Diumenge
29 d’abril
12.00h
Auditori CCFC
4,50 euros
(edat: + 5 anys)

Inauguració
Dissabte
3 de març
19.00h
Clausura
Dissabte 17 de
març, 18.00h
(del 3 al 17 de març,
de dilluns a divendres
actes cada dia de
19.00h a 22.00h)

Sala d’exp. i
Auditori CCFC
gratuït
Auditori CCFC
gratuït

Dijous
8 de març
20.00h

FESTIVALS

MONOGRÀFICS

15a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA

RETOC D’IMATGES AMB GIMP

A càrrec de l’Agrupació Excursionista Icària, la Colla Excursionista la
Senyera, la Secció Excursionista del Foment Martinenc, la Unió Excursionista Sant Martí de Provençals i el Canyoning Club.
Ja tenim aquí la 15a Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya.
Un any més, podrem gaudir de la mostra fotogràfica i de diferents
passis d’audiovisuals que aniran acompanyats de les ponències dels
mateixos participants i autors. Tot amb la finalitat de divulgar, donar a
conèixer i dinamitzar el món excursionista, el seu entorn i el respecte
a la muntanya per part de tothom.
Programació sencera a: www.mostrademuntanya.cat

AUDICIONS DE DISCS CLÀSSICS DE LA MÚSICA POPULAR

A càrrec del Sindicat d’Escoltadors & Bankrobber
Audicions de discs clàssics de la Música Popular vol atorgar a la
música el paper actiu a les nostres vides que ha de tenir. L’objectiu és
posar la música en primer pla. Com? Convocant el públic, recreant les
millors condicions per afavorir i optimitzar l’escolta i donar-li la forma
ritual que la música té en comunitat.
DUKE ELLINGTON WITH CHARLES MINGUS & MAX ROACH -MONEY JUNGLE

, abril

A càrrec de Xarx@ntoni
Monogràfic de 6 hores on aprendrem a utilitzar el programa GIMP
(GNU Image Manipulation Program), un programa de retoc d’imatges
com el Photoshop, però de programari lliure i gratuït.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dijous 1 al divendres 9
de març. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 30
euros amb targeta o ingrés bancari.

CREA UN BLOC PROPI I GESTIONA’L EFICAÇMENT

A càrrec de Xarx@ntoni
Des de la seva aparició els blocs han revolucionat la manera en que
enteníem Internet. De ser simples espectadors, ens hem convertit
–sense cap cost i amb molta senzillesa- en autors dels nostres propis
continguts. En aquest monogràfic cada alumne obrirà un bloc propi
amb Wordpress, personalitzarem l’aparença per adaptar-lo a les
nostres necessitats i objectius i aprendrem com funciona pas a pas.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 19 al divendres
30 de març. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de
30 euros amb targeta o ingrés bancari.

VIDEOCREACIÓ

A càrrec de DocuMentalidades
Amb aquest monogràfic aprendrem les nocions bàsiques de la videocreació, des de la planificació a la realització i el montatge-edició. El
vídeo com a mitjà pràctic i immediat.
Es faran videocreacions en grup. No cal tenir coneixements previs.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dijous 19 al divendres
30 de març. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de
30 euros amb targeta o ingrés bancari.
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PROGRAMA març

Dimarts
13, 20 i 27 de
març
de les 18.00h a
les 20.00h
Espai Antoni Miró Peris

30 euros
Dimarts
10, 17 i 24
d’abril, de les
18.00h a les
20.00h
Espai Antoni Miró Peris

30 euros

Dimarts
10, 17 i 24
d’abril, de les
18.00h a les
20.00h
Espai Antoni Miró Peris

30 euros

CÀPSULES
GANXET DE RECICLATGE

A càrrec de Pepa España
Si saps fer ganxet i vols provar noves experiències, vine a intentar-ho
amb materials nous com samarretes de cotó velles... farem fil i amb
el fil... farem una estora grega i tot allò que et vulguis imaginar!
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dijous 1 al divendres 9
de març. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari.

ROSES DE SANT JORDI AMB CÀPSULES DE CAFÈ
Dijous
12 d’abril,
20.00h

LFO – FREQUENCIES

Dimecres

STÖRUNG FESTIVAL 7

del 18 al Dissabte
21 d’abril

Auditori CCFC
a determinar
segons l’acte
(consultar a www.
storung.com)

Festival de música electrònica experimental i arts visuals
A càrrec de la plataforma Störung
El 7è Festival de Música Electrònica Experimental i Arts Visuals
organitzat per la plataforma Störung se celebrarà del 18 al 21 i
serà durant tres dies a la Farinera, amb les actuacions de destacats
artistes i músics nacionals i internacionals de l’escena electrònica i
experimental.
Divendres 20 i dissabte 21 d’abril a les 20h: Taller Visual amb Claudio Sinatti
Tota la informació a www.storung.com

A càrrec de Mercè Elias
Aprendrem a fer roses amb càpsules de cafè. Per aconseguir-ho ens
ajudarem amb altres materials com roba, llana, cintes, etc. Elaborarem diferents formats: agulles per la solapa, per un gerro, figures per
posar a sobre de la taula,... Farem totes les possibilitats que la nostra
imaginació ens permeti. Si aquest Sant Jordi voleu ser originals, no us
perdeu aquesta càpsula!
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns 19 al divendres 30
de març. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari. (2 euros extres en concepte de
material)

Divendres
2 de març
17.00h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït
Divendres
2 de març i 13
d’abril, 19.00h

COSTURA

A càrrec de Maria Rosa Cases
Al taller de costura mantenim la tradició de cosir perquè puguis
aprendre allò més bàsic o ensenyar a fer noves creacions.

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.

Espai Antoni Miró Peris

15 euros

Dilluns
16 d’abril, de
les 18.00h a les
21.00h
Espai Antoni Miró Peris

15 euros

XERRADES
Glòries, cruïlla de camins

TALLERS OBERTS

Dilluns
12 de març, de
les 18.00h a les
21.00h

A càrrec de Xavier Lago
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Xerrada i passi d’un recull cartogràfic que mostra l’evolució de la
plaça de Glòries i el seu entorn des del 15.000 a.C. fins a l’actualitat.

Els maquis a Catalunya, 1939-1963

A càrrec de Ricard de Vargas
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Els vençuts de la Guerra Civil van intentar derrocar el règim franquista amb la lluita clandestina dels maquis.

Dimecres
28 de març
19.00h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït
Dijous
12 d’abril
19.00h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

Espai Antoni Miró Peris

gratuït
Dimecres
11 i 25 d’abril, de
19.00h a 20.30h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

Dimarts
del 10 d’abril
al 5 de juny (8
sessions), de
10.00h a 12.00h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

CLUB DE LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó
Espai on compartir l’experiència lectora. Llegirem i comentarem tot
un seguit de llibres per gaudir de les històries i compartir les nostres
impressions. Aquest mes d’abril treballarem el llibre: Paraíso inhabitado d’Ana María Matute.
Per a properes lectures consulteu el bloc https://conevaenelcafe.
blogspot.com

ALTRES
Contacontes

Contes per la canalla

Espai Antoni Miró Peris

1 euro a partir
dels 3 anys
(adults i canalla)

TALLER D’ASSERTIVITAT: SABER DIR QUE NO

Organitza Piad Sant Martí i col·labora Pandora
Taller dirigit a dones que vulguin aprofundir en un procés d’autoconeixement, millorant la seva autoestima i les seves habilitats interpersonals. Aprendrem a fer créixer la capacitat d’expressar els nostres
sentiments, opinions, necessitats i drets de forma adequada.
Inscripcions al PIAD 93 307 72 60 o al mail piadsantmarti@bcn.cat

Dijous
15 de març i 12
d’abril
17.30h

Narrin Narran

Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que farem entre
tothom.

Dijous
22 de març i 19
d’abril
19.30h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït
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AGENDA març

Divendres 2 de març
17.00h
Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Divendres 2 de març
19.00h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Inauguració
divendres 9 de març
19.00h (del 8 al 28 de març)
Exposicions
DOS MIRADES, UN POEMA
De Julia Moreno y MJ Salinas
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dilluns 12 de març
de les 18.00h a les 21.00h
Càpsula
GANXET DE RECICLATGE
A càrrec de Pepa España
Les inscripcions a aquesta càpsula són
del dijous 1 al divendres 9 de març.
Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer
un l’abonament amb targeta o ingrés
bancari. Espai Antoni Miró Peris

15 euros

Dijous 15 de març
17.30h
Activitats
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona a partir
dels 3 anys (adults i canalla)
Dijous 22 de març
19.30h
Activitat
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Inauguració
22 març
19.30h
(del 22 de març al 16 d’abril)
Exposició col·lectiva
L’AUTORETRAT (AUTORENTAT)
A càrrec de l’Associació
d’Artistes del Clot-Camp de l’Arpa
Sala d’exp. Joan Alsina CCFC
Gratuït

Dimecres 28 de març
19.00h
Xerrada
GLÒRIES, CRUÏLLA DE
CAMINS
A càrrec de Xavier Lago
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dimarts del 10 d’abril al 5 de
juny
(8 sessions)
de 10.00h a 12.00h
Taller obert
TALLER D’ASSERTIVITAT:
SABER DIR QUE NO
Organitza Piad Sant Martí i
col·labora Pandora
Inscripcions al PIAD 93 307 72 60
o al mail piadsantmarti@bcn.cat
Espai Antoni Miró Peris

Gratuït
Dimarts 10, 17 i 24 d’abril
de les 18.00h a les 20.00h
Monogràfic
CREA UN BLOC PROPI I
GESTIONA’L EFICAÇMENT
A càrrec de Xarx@ntoni
Les inscripcions a aquest
monogràfic són del dilluns 19
al divendres 30 de març. Per
inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer
un abonament de 30 euros amb
targeta o ingrés bancari.

Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Dimarts 10, 17 i 24 d’abril
de les 18.00h a les 20.00h
Monogràfic
VIDEOCREACIÓ
A càrrec de
DocuMentalidades
Les inscripcions a aquest
monogràfic són del dilluns 19
al divendres 30 de març. Per
Inauguració dissabte 3 de març 19.00h
Clausura dissabte 17 de març 18.00h
(del 3 al 17 de març, de dilluns a divendres actes cada dia de 19.00h a 22.00h)
15a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
A càrrec de l’Agrupació Excursionista Icària, la Colla Excursionista la Senyera, la Secció Excursionista
del Foment Martinenc, la Unió Excursionista Sant Martí de Provençals i el Canyoning Club.
Programació sencera a: www.mostrademuntanya.cat

Sala d’exposicions i Auditori del CCFC
Gratuït

Dijous 8 de març
20.00h
Audicions de discs clàssics
de la música popular
DUKE ELLINGTON WITH
CHARLES MINGUS & MAX
ROACH -MONEY JUNGLE
A càrrec del Sindicat
d’Escoltadors & Bankrobber
Auditori del CCFC
Gratuït

CLIC LLETRES

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.

Dijous 1 de març
22.00h
Arts escèniques
COMPANYIA SOLITÀRIA
A càrrec de la cia. Solitària
Teatre
Auditori del CCFC
6,5 euros (5 euros per a les
persones sòcies del Tr3sC)

, abril

Dimarts 13, 20 i 27 de març
de les 18.00h a les 20.00h
Monogràfic
RETOC D’IMATGES AMB GIMP

A càrrec de Xarx@ntoni
Les inscripcions a aquest
monogràfic són del dijous 1
al divendres 9 de març. Per
inscriure’s cal venir a l’EAMP i
fer un abonament de 30 euros
amb targeta o ingrés bancari.
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

Dissabte 24 de març
18.00h
Teatre per a tots els públics
EL CEL DE LA JOJÓ
A càrrec de la cia. Inspira Teatre
Auditori del CCFC
Gratuït (edat: de 5 a 9 anys)
Diumenge 25 de març
12.00h
Teatre per a tots els públics
PATIM PATAM
A càrrec de la cia. L’Ou Ferrat
Auditori del CCFC
4,50 euros (edat: + 5 anys)

inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer
un abonament de 30 euros amb
targeta o ingrés bancari.

Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Dimecres 11 d’abril
de 19.00h a 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Inauguració
dimecres 11 d’abril
19.30h
(de l’11 al 27 d’abril)
CROMATISME MURAL
De Llibert Bolós Lecha
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dijous 12 d’abril
17.30h
Activitats
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona a partir
dels 3 anys (adults i canalla)

MALETES PERDUDES
Puntí, Jordi
Ed. Empúries
Un transportista que es dedica a les mudances internacionals té
quatre fills en quatre ciutats europees: París, Londres, Frankfurt
i Barcelona. Tots quatre seran abandonats pel seu pare en la
seva infantesa i ni ells ni les seves mares tenen coneixement de
l’existència dels altres. La desaparició oficial del pare acabarà
reunint als joves, els quals intentaran desgranar la seva identitat
i el misteri que els envolta en les seves trobades.
D’aquesta primera novel·la d’en Puntí en destaca, el relat d’amistat de dos homes: el protagonista i pare dels fills i el seu millor
amic i company de camió. Tots dos han crescut orfes a la Casa
de la Caritat del barri del Raval als anys cinquanta.
Puntí fa un retrat de la Barcelona del tardo franquisme i pinzellades de l’Europa dels seixanta i setanta, per una banda des del
punt de vista dels camioners i d’altra banda des del de les quatre
dones, que aporten la perspectiva femenina. Hi trobem també
unes maletes perdudes…

Dijous 12 d’abril
19.00h
Xerrada
ELS MAQUIS A CATALUNYA,
1939-1963
A càrrec de Ricard de Vargas
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Dijous 19 d’abril
19.30h
Narrin Narran
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dimecres 25 d’abril
de 19.00h a 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Dijous 12 d’abril
20.00h
Audicions de discs clàssics
de la música popular
LFO – FREQUENCIES
A càrrec del Sindicat
d’Escoltadors & Bankrobber
Auditori del CCFC
Gratuït
Divendres 13 d’abril
19.00h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Divendres 13 d’abril
22.00h
Música
VERD I BLAU presenta el
nou cd: UN FRÀGIL CORALL
Auditori del CCFC
6,5 euros
Dilluns 16 d’abril
de les 18 a les 21.00h
Càpsula
ROSES DE SANT JORDI
AMB CÀPSULES DE CAFÈ
A càrrec de Mercè Elias
Les inscripcions a aquesta
càpsula són del dilluns 19 al
divendres 30 de març. Per
inscriure’s cal venir a l’EAMP
i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés
bancari. (2 euros extres en
concepte de material)
Espai Antoni Miró Peris
15 euros
Del dimecres 18 al dissabte
21 d’abril
STÖRUNG FESTIVAL 7
Festival de música electrònica
experimental i arts visuals
A càrrec de la plataforma
Störung
Els divendres 20 i dissabte
21 d’abril a les 20.00h: Taller
Visual amb Claudio Sinatti
Tota la informació a www.
storung.com
Auditori del CCFC
A determinar segons l’acte
(consultar a www.storung.com)

Inauguració dijous 26 d’abril
19.30h
(de l’26 d’abril al 19 de maig)
EN CINTURA
De Montse Pérez Ramos
Sala Joan Alsina del CCFC
Gratuït
Diumenge 29 d’abril
12.00h
EL REI I EL DRAC
A càrrec de l’AT Partiquí
Joves
Auditori del CCFC
4,50 euros (edat: + 5 anys)

