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exemplar gratuït

FESTES
DE PRIMAVERA
DEL CLOT - CAMP DE L’ARPA
Del 4 al 20 de maig
Pàg. 4

XI FOTOCLOT

L’entrega d’imatges de la
XI Mostra Fotogràfica del
Clot-Camp de l’Arpa és del
14 al 31 de maig.
L’objectiu principal del
FOTOCLOT és obrir
espais expositius a les
fotografies tant amateurs
com professionals.
pàg. 3

ENDORFINES:
LA CLAU DE LA
FELICITAT

Un tribut a l’hormona
de l’alegria en format de
cicle d’humor jove a la
fresca. Tres vespres de
juliol es citen a la Farinera
clown, màgia, flamenc i
teatre.
pàg. 3

XIII MERCAT
SOLIDARI: “AL
CAMP DE L’ARPA
I AL CLOT PER LA
CANALLA FEM DE
TOT”
La recaptació d’aquesta
edició es destinarà a
projectes socials per a
infants del barri.
pàg. 4
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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

La cultura popular torna a ser la protagonista de les Festes de Primavera al
barri. Dins del conjunt d’activitats que se
celebraran del 4 al 20 de maig, en destaca
la II Cercavila de Primavera del Clot-Camp
de l’Arpa. I és que vist l’èxit de l’any passat,
els diferents grups organitzadors i participants de seguida van tenir clar que ‘allò’
s’havia de repetir. El resultat d’aquesta
segona edició es podrà veure i gaudir el
dissabte 5 de maig a partir de les sis de la
tarda i comptarà amb tot tipus de mostres
com la dels falcons, balls de bastons,
diables, esbarts, gegants, capgrossos, castells i bestiari de tota mena. En definitiva,
una d’aquelles trobades que fa tribut al
conegut lema de ‘la unió fa la força’.
I és que organitzar un sidral d’aquestes
característiques no és cosa de quatre dies.
Darrere d’aquests actes i en definitiva,
del conjunt de les Festes de Primavera,
hi ha moltes persones que dediquen el
poc temps que els queda al marge de les
seves feines, famílies i molts extres més,
a muntar cada detall dels que configura el
programa. Sovint, a més, aquestes feines
no surten enlloc i no són gaire agraïdes,
són tasques invisibles que no acaben
tenint cap retorn, cap agraïment ni públic
ni privat. No obstant això, són totalment
necessàries per construir l’acte de baix a
dalt, des de les trobades organitzatives a la
coordinació tècnica amb el Districte, portant papers amunt i avall i anant a recollir
amb furgonetes el material necessari. I
això no ho fan els grans equips, sinó que és
fruit de la suma d’aquelles tasques petites
assumides amb els ulls tancats, simplement, per què s’hi creu, perquè es creu
en la cultura popular, perquè es creu en
un model de festa participativa i sobretot,
perquè es creu en la cultura de barri.
És per tot plegat que des d’aquí, des de la
modesta editorial del CLIC volem dedicar
aquestes pàgines justament a aquestes
persones, a les invisibles, gràcies a les
quals tornem a tenir una nova edició molt
potent de les Festes de Primavera.

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
Col·laboració
Marc Pérez, Mercè Elias, Joana Gras,
Jordi Morell, Marta Camps, Gisela Moya,
Estel Barbé i Roser Navarri
Coordinació tècnica
Roser Navarri

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
Gran Via de les Corts Catalanes 837 | 93 291 80 80
informacio@farinera.org | www.farinera.org

Plç Carme Monturiol, 10 | 93 450 70 13
espai.amp@gmail.com | www.farinera.org

Disseny i maquetació
La Plaza de Pérez
Impressió
Impressions Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
3.000 exemplars
informacio@farinera.org
www.farinera.org

XI FOTOCLOT
Del 14 al 31 de maig es podran
entregar les obres a la recepció

Centre Cultural la Farinera del Clot i de l’Ateneu
la Farinera del Clot.
Per a participar només cal presentar
d’1 a 3 imatges i seguir les instruccions que
s’indiquen a les bases. Del 14 al 31 de maig
es podran entregar les obres a la recepció del
Centre Cultural, el mateix lloc on el 15 de juny
s’inaugurarà l’exposició.

del Centre Cultural

Bases
XI Mostra Fotogràfica

Un any més torna la Mostra Fotogràfica del
Clot-Camp de l’Arpa, el FOTOCLOT, una iniciativa
conjunta entre l’Ateneu la Farinera del Clot i el
Centre Cultural la Farinera del Clot. Un certamen
que enguany arriba a l’onzena edició i que vol
continuar popularitzant el món de la fotografia
entre la gent del barri.
L’objectiu principal del FOTOCLOT és obrir
espais expositius a les fotografies tant amateurs
com professionals. D’aquesta manera, es pretén
animar a les persones amants de la fotografia a
exposar les seves obres a la Sala Joan Alsina del

ENDORFINES:
LA CLAU DE
LA FELICITAT
Cicle d’humor i d’estiu
a la Farinera

Participants
Podran presentar la seva obra
fotogràfica tots els aficionats i estudiants
de fotografia.
Modalitats
S’admeten tot tipus de processos tècnics
(virats, digitals, etc.) sempre que les
fotografies es presentin sobre qualsevol
tipus de paper fotogràfic.
Tema
Lliure
Obres
Es presentaran un màxim de tres obres
per autor.
Format i presentació
Les fotografies es presentaran muntades
sobre un paspartú (gruix màxim 4 mm.) de
40 x 50 cm. (preferible en format vertical)
mida mínima fotogràfica 20x30 cm.
Admissió
Les fotografies es lliuraran del 14 al

Un tribut a l’hormona de l’alegria en
format de cicle d’humor jove a la fresca.
El Centre Cultural la Farinera del
Clot presenta aquest juliol un total de
tres vespres que alternaran entre el
clown, la màgia, el flamenc i el teatre
per oferir-nos una programació on
l’humor és la clau.
Una bona oportunitat per relaxarnos de la calor, riure i gaudir dels
vespres en companyia de reconeguts
clowns com Bea Insa i Guillem Albà.
Trio Endorfines
El primer espectacle que donarà el
tret de sortida a aquest petit cicle ens
arriba de la mà de l’actriu Bea Insa. Un
muntatge multidisciplinar on el títol ja ho
diu tot: Circus of dreams. Il·lusionisme i
crítica social al més pur estil cabaret.
La segona nit Endorfines corre
a càrrec de Sundaché, grup musical
flamenc amb un rerefons social
particular. La formació és l’evolució de
Los Yala, nascut a la presó de Quatre
Camins a partir de la unió de Mario
i Chelín. A partir d’aquí, artistes de
formacions conegudes com La Troba
Kung Fú i Muchachito Bombo Infierno
s’hi van sumar i des d’aleshores
acompanyen la seva alegria. Després

EL BAR DEL CENTRE
CULTURAL ENCETA
UNA NOVA ETAPA
AMB “BAR FARINERA”
El bar del Centre Cultural la Farinera del Clot
comença el nou projecte de BAR FARINERA de la
mà d’en Joan, la Isabel, l’Oriol i la Dora. Després
d’un canvi de gestió a través d’un concurs
públic, el nou equip ofereix el servei habitual de
cafeteria i una programació cultural adaptada a

31 de maig, degudament protegides, al
Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran
Via de les Corts Catalanes, 837.
Identificació
Al dors del paspartú es farà constar: títol
de l’obra, nom complet de l’autor, adreça,
població, telèfon, adreça de correu
electrònic i DNI.
Selecció
La selecció la farà un representant de
cada entitat organitzadora: La Farinera,
Ateneu del Clot i el Centre Cultural La
Farinera del Clot.
Exposició
Les fotografies seran exposades a les
següents entitats:
La Farinera, Ateneu del Clot
Carrer Muntanya, 16 bis
Tel. 93 232 99 08
(del 15 de juny al 7 de juliol).
Centre Cultural La Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837.
Tel. 93 291 80 80
(del 15 de juny al 7 de juliol).
Inauguració:
divendres 15 de juny a les 19:30h.
Retorn de les obres
Les fotografies es podran recollir del
14 al 27 de juliol al Centre Cultural La
Farinera del Clot, presentant el DNI.
L’organització no se’n farà responsable a
partir d’aquesta data.
Observacions
En recollir les fotografies es donarà a
cada participant un tríptic d’una mostra
de les fotografies presentades.
El fet de participar implica l’acceptació de
les bases d’aquesta exposició.
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CLIC FARINERA

Les fotografies es
lliuraran

14.05.12 al 31.05.12
Centre Cultural la
Farinera del Clot

Les fotografies seran
exposades

15.06.12 al 27.07.12

Centre Cultural
la Farinera del Clot
La Farinera, Ateneu del Clot

de l’actuació, s’obrirà una jam flamenca
per acabar la nit a ritme de buleria.
El cicle el tancarà Trau, la
preestrena del nou espectacle de la
companyia de l’actor i clown Guillem
Albà, que de la Farinera se n’anirà
directament als escenaris de Fira
Tàrrega.
Tot plegat, un trio ideal per
incrementar les endorfines estivals.
Dijous 12 de juliol
20.00h
Terrassa del Centre Cultural la Farinera
del Clot
CIRCUS OF DREAMS a càrrec de la Cia
Bea Insa
Preu: gratuït
Dijous 19 de juliol
20.00h
Terrassa del Centre Cultural la Farinera
del Clot
SUNDACHÉ I VESPRE FLAMENC
Preu: gratuït
Dijous 26 de juliol
20.00h
Auditori del CCFC
Preestrena TRAU de la Cia Guillem Albà
Preu: 4 euros

les característiques de la sala.
Com fins ara, el bar continua obrint de dilluns
a divendres de 10 a 22.00h . Segons la franja
horària serveixen esmorzars, tapes o entrepans.
Al migdia a més, ofereixen plats combinats, on
l’usuari pot escollir entre diferents carns, peix o
fins i tot entre un combinat vegetarià.
El BAR FARINERA presenta una novetat. A
partir d’ara, oferiran vermuts els migdies de
dissabtes i diumenges. Una bona opció per gaudirlos en família o amb les amistats, tant a l’interior
com a la terrassa, ara que s’apropa la calor.
I com no podia ser d’una altra manera el BAR
FARINERA també té prevista una programació
cultural variada: des de festes temàtiques,
exposicions i actuacions de petit format, fins a
tallers gratuïts d’artesania.

BAR FARINERA
de dilluns a divendres
de 10.00h
a 22.00h
Dissabtes i diumenges,
vermuts al migdia
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ENTITAT EN UN CLIC

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA
EL BARRI CELEBRA LES FESTES DE
PRIMAVERA DEL 4 AL 20 DE MAIG
Del 4 al 20 de maig el Clot-Camp de l’Arpa celebra les
Festes de Primavera. Com cada any l’arribada de la calor
mobilitza els veïns i veïnes del barri a sortir al carrer i a
compartir amb tothom activitats que durant la resta de
l’any es fan de portes endins.
Així doncs, la majoria de les entitats del barri protagonitzaran un bon reguitzell d’actes a l’espai públic. Com sempre torna el Mercat Solidari, l’Emmaketam, la Mostra de
Teatre T-Clot o el Concert Jove. A més a més, cal destacar
la segona edició del Cercavila de Primavera o l’exposició
sobre la Patum que ofereix l’Orfeó Martinenc.

II Cercavila de Primavera del Clot-Camp de l’Arpa

Enguany, els grups de cultura popular i tradicional catalana del barri es tornen a unir, per oferir el II Cercavila de
Primavera del Clot-Camp de l’Arpa. La singularitat d’aquest
cercavila rau en la riquesa i diversitat de les activitats dels diferents grups. A l’acte s’hi podran observar Falcons, Ball de
Bastons, Diables, el Tolc (la Bèstia), Esbarts, Gegants, Capgrossos i Castells, tots, d’un sol barri: el Clot-Camp de l’Arpa.
Amb aquest acte es vol acostar la cultura popular i tradicional catalana a la gent del barri en un ambient festiu, de
música i ple d’actuacions. Els grups volen sortir al carrer
per fondre’s entre la gent, ballar al seu costat i cridar als
quatre vents que la cultura del barri forma part de cada un
dels seus habitants, del més gran fins al més petit.
Aquest any, l’acte se celebrarà el dia 5 de maig a les 18 h.
Els grups començaran a la plaça de Can Robacols i passaran
pels carrers: Historiador Maians, Rogent, Sèquia Comptal,
Clot, Flandes i Rossend Nobas. El cercavila finalitzarà amb
una gran botifarrada popular a la Plaça del Mercat.

XIII MERCAT SOLIDARI

“AL CAMP DE L’ARPA I AL CLOT PER LA CANALLA FEM DE TOT”
La recaptació d’aquesta edició es destinarà a projectes
socials per a infants del barri
L’any 2000 i per iniciativa de la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa, es va iniciar un projecte en benefici de
les ONGs de cooperació internacional adscrites a la mateixa Federació: ADIA, MESTRESXBÒSNIA i SANT MARTÍ
AMB EL SAHARA. Durant aquests 12 anys i gràcies al treball realitzat per gran part de les entitats el Mercat Solidari
ha estat tot un èxit de participació. Els resultats espectaculars han permès que les 3 ONGs pal·liïn moltes mancances
en els seus llocs d’origen a través dels seus projectes:

de l’Arpa i treballant en xarxa amb les direccions i les AMPES de les escoles, el projecte del Mercat Solidari és bolcarà a dotar i completar beques de menjador escolar,
dotar i completar beques de colònies i sortides escolars
i donar suport a la socialització de llibres de text i material escolar dels infants que ho necessitin del Clot-Camp
de l’Arpa. La cohesió social que perseguim amb la nostra
acció, és avui dia un valor molt necessari.
El barri necessita la màxima complicitat dels seus habitants per assolir la igualtat d’oportunitats dels nostres
infants. El 12 i 13 de maig al Parc del Clot ho farem possible amb el Mercat Solidari.

FAMÍLIES ACOLLIDORES D’INFANTS SAHRAUÍS
Ja fa molt de temps que Sant Martí amb el Sàhara organitza, entre moltes altres activitats, les colònies d’estiu
d’infants del poble Sahrauí. Aquest any fan de nou una crida per tal de poder trobar famílies acollidores d’aquests
infants.
El projecte parteix de la necessitat de trobar resposta
a situacions molt dures que viuen aquests nens i nenes i
facilitar-los un temps a Catalunya. Amb la iniciativa, Sant
Martí amb el Sàhara vol aconseguir:
•Que els nens i nenes sahrauís gaudeixin d’unes
bones vacances i evitar que pateixin les duríssimes
condicions de l’estiu al desert.
•Fer als infants sahrauís revisions mèdiques per
detectar possibles malalties que, en el seu entorn,
són difícils de diagnosticar.
•Viure noves experiències. Les colònies són un
intercanvi, tots n’aprenen: els infants, les famílies
acollidores i la mateixa entitat.
Si voleu o teniu la possibilitat de ser una d’aquestes famílies acollidores us podeu posar en contacte amb Sant
Martí amb el Sàhara al correu electrònic HYPERLINK
“mailto:smsahara@gmail.com”smsahara@gmail.com o per
telèfon al 93 232 91 66.
Sant Martí amb el Sàhara

ADIA per disminuir la desnutrició infantil d’una de les
regions més afectades d’Etiòpia, el Tigray.
MESTRESXBÒSNIA: per la millora de l’educació de
Bòsnia i Hercegovina.
SANT MARTÍ AMB EL SAHARA: per projectes de cooperació als camps de refugiats sahrauís.
Per tots aquests fets, l’any 2010 l’Ajuntament atorgà
a la comissió del Mercat Solidari la 48è medalla al mèrit
col·lectiu del Premi Sant Martí.
Aquest any, a través dels Serveis Socials del Clot-Camp

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

EL RACÓ

LES CASES BAIXES DEL
CARRER DEL CLOT

El 21 de juliol de l’any 1682,
Jaume Salvador i Pedrol
(Barcelona 1649 - 1740), baró de la Bleda,
adquireix de Mònica Fals el dret d’ocupació dels
terrenys del Mas Roig. Els béns estaven situats
al barri del Clot de la Mel, que formaven part de
l’antic poble de Sant Martí de Provençals. La finca
constava d’una superfície total de 2 hectàrees
aproximadament, amb l’obligació de pagar el cens
de 8 lliures, 15 sous i 6 diners, que havia de fer
efectiu cada primer d’abril. Amb motiu de les lleis
de desamortització, en el segle XIX, el benefici
d’aquest cens va passar a l’Estat.
L’any 1837, els successors de Jaume Salvador,
Joaquim Salvador i Burgués (1766-c.1857) i el
seu fill Josep Salvador i Soler (1804-1855), signen els Establiments de Censos per tal de poder
parcel·lar els terrenys de cada casa. L’import individual del cens era de: 11 lliures, 8 sous i 1 diner.
Això donava dret als nous propietaris a edificar-hi
cada una de les 18 cases que conformen l’actual
renglera.
Marc Pérez Ordóñez
Membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

LA COOPERATIVA
DEL CLOT
APROPA AL BARRI MENJAR ECOLÒGIC I DE QUALITAT
Cada cop són més les persones que mostren interès per modificar els seus hàbits alimentaris i
de consum i que opten pels productes ecològics.
Una mostra evident d’aquest canvi de consciència
són la proliferació de cooperatives de consum ecològic arreu de Catalunya i sobretot a Barcelona i
rodalies.
Al Clot-Camp de l’Arpa hi trobem la Cooperativa
del Clot, activa des de l’any 2006. El col·lectiu va
néixer gràcies a la iniciativa d’un grup de veïnes que
coneixien experiències similars de barris propers i
van aconseguir animar a més gent per tirar endavant el projecte. Després de passar per dos locals
diferents, primer per l’Associació de Veïns del ClotCamp de l’Arpa i Barnataris, actualment es troben
al Foment Martinenc (carrer de Provença, 591).
La Cooperativa fa una compra en grup que
els facilita l’accés directe amb el proveïdor i a
productes ecològics, que costen de trobar als establiments habituals. A més a més, fomenten un
consum responsable i una societat participativa,
tenint un coneixement directe del que mengen.
Prioritzen els productes locals i de temporada, així
com, que les empreses amb les que treballen siguin petites. Amb tot plegat, s’esforcen en crear
un model on el consumidor se senti a prop del productor i conegui al 100% la seva feina. D’aquesta
manera es produeix un apropament entre el món
rural i l’urbà i s’empatitza amb la feina de la gent que
treballa el camp, valorant i conservant la seva tasca.
L’activitat de la Cooperativa del Clot és setmanal i reparteix les cistelles ecològiques els dijous
de 19.30h a 20.30h a les instal·lacions del Foment
Martinenc. Les cistelles poden ser grans o petites i
el contingut es divideix en fruites i verdures variades
segons la temporada, però no es poden escollir. El
requisit indispensable de tots els productes és que
siguin de producció ecològica o estar en l’any “0”
(en el primer any de la producció ecològica).
La Cooperativa ofereix una llarga llista de productes de diferents proveïdors:
Can Perol és el proveïdor setmanal de les cistelles i d’altres productes com pa, rebosteria o ous, a
més d’una llarga llistes d’hortalisses que també es
poden demanar si no venen amb la cistella.
A Cal Tomàs i la Llania es fan comandes mensuals
de carn ecològica de vedella i porc, així com embotit.
A la Grana es demanen trimestralment els
productes elaborats com arròs, llet, pasta o llegums, entre d’altres.
El col·lectiu treballa de forma autogestionada.
Els mateixos consumidors són els que fan les comandes, reparteixen les cistelles o participen de
les assembles mensuals en les quals es coordinen
o prenen decisions. És indispensable el compromís
total de tots els participants per tal que sigui viable.
S’organitzen per unitats familiars, que en grups de
dos majoritàriament assumeixen una tasca o els
torns de repartiment i cobrament de cistelles.
Actualment formen part de la Cooperativa al voltant de 30 unitats familiar. La majoria
d’integrants han conegut el col·lectiu a través del
boca a boca o assistint a les jornades de portes
obertes que organitzen, a la recerca d’un producte ecològic i de qualitat.
Més informació:
http://coopeclot.wordpress.com
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CURSOS i TALLERS INTENSIUS
JULIOL 2012

PROCÉS DE
MATRICULACIÓ
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
De l’11 al 18 de juny de 2012
Els cursos s’impartiran durant el
mes de juliol.
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. En cas
de tallers dirigits a persones en
franges d’edat inferior, caldrà una
autorització materna, paterna o
de la persona tutora legal que es
facilitarà a la recepció del Centre
Cultural.
> 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
Horari:
de dilluns a divendres de 10 a
22.00h
> ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
La matrícula dels cursos de l’Espai
Antoni Miró Peris s’haurà de fer a:
Plaça de Carme Monturiol, 10
Horari: de dilluns a divendres de 10
a 13.30h i de 16 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

ESPAI
ANTONI
MIRÓ
PERIS

COS
IOGA
Posa al dia el teu cos i ment a través
de l’exercici d’aquesta tècnica millenària.
Dimarts i dijous
de les 10.30h a les 12.00h
del 3 al 12 de juliol
30 euros (sessions: 4)
A càrrec de: Txus Pedrosa
PILATES
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
GRUP A:
dilluns i dimecres
de les 10.30h a les 12.00h
del 2 al 11 de juliol
GRUP B:
dilluns i dimecres
de les 19.00h a les 20.30h
del 2 al 11 de juliol
30 euros (sessions: 4)
A càrrec de: Georgina Nieto
TAI TXI / TXI KUNG
Iniciació a la pràctica d’aquest art
amb moviments suaus i exercicis de
respiració.
GRUP A:
dilluns i dimecres
de les 17.00h a les 18.30h
del 2 a l’11 de juliol
30 euros (sessions: 4)
A càrrec de: Alícia López
GRUP B:
divendres
de les 11.30h a les 13.30h
del 6 al 20 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Alícia López
CLOWN
INICIACIÓ: Descobreix el món del
clown mitjançant jocs i improvisacions.
Dimarts
de les 19.00h a les 21.00h
del 3 al 17 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Nena Librado

DANSA
DANSA DEL VENTRE
(masterclass)
NIVELL OBERT: Endisa’t en la màgia
de les danses àrabs i el seus moviments.
Dimarts
3 de juliol
de les 18.00h a les 21.00h
15 euros (sessions: 1)
A càrrec de: Noemí Castell
TRIBAL FUSIÓ (masterclass)
NIVELL OBERT: Fusió de dansa del
ventre amb elements del hip hop i de
danses folklòriques d’arreu del món.
Dijous
5 de juliol
de les 18.00h a les 21.00h
15 euros (sessions: 1)
A càrrec de: Noemí Castell
DANSES DE BOLLYWOOD
NIVELL OBERT: Practica els passos de
les cançons i músiques de Bollywood.
Dimecres
de les 19.00h a les 21.00h
del 4 al 18 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Polly Carson

SALSA
INICIACIÓ PARELLES: Mou-te al
ritme d’aquesta dansa, a l’estil Los
Ángeles. (Cal inscriure’s en parella)
Dilluns
de les 20.00h a les 21.00h
del 2 al 16 de juliol
15 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Neus Llopis
i Óscar Barrera

INFORMÀTICA
INTERNET
Coneix les múltiples possibilitats de
navegació per Internet i aprèn a
connectar-te amb qui vulguis i quan
vulguis a través d’aquest món.
Dimarts i dijous
de les 10.00h a les 12.00h
del 3 al 19 de juliol
60 euros (sessions: 6)
A càrrec de: Guadalupe Cortés
PHOTOSHOP
Endinsa’t en la creació, edició i retoc
d’imatges i fotografies digitals a
través d’aquest programa.
Dimarts i dijous
de les 12.00h a les 14.00h
del 3 al 19 de juliol
60 euros (sessions: 6)
A càrrec de: Guadalupe Cortés

nove! tat
FAMILIARS
Nous tallers per gaudir en família!
ACROBÀCIA EN FAMÍLIA
Un taller divertit per jugar amb
elements de circ i acrobàcia com els
malabars o la bola d’equilibri.
(Infants de 5 a 11 anys)
Dimarts
de les 17.30h a les 19.00h
del 3 al 10 de juliol
Preu per adult + infant: 15 euros
Suplement pel 2n infant: 7,50 euros
(sessions: 2)
A càrrec de: Borja González i Miguel
Ángel García
BODYMUSIC
Explorarem les possibilitats de timbres del nostre cos, desenvoluparem
la creativitat musical i jugarem a crear diferents ritmes col·lectivament.
(Infants de 5 a 11 anys)
Dilluns i dimecres
de les 18.00h a les 18,45 h
del 2 a l’11 de juliol
Preu per adult + infant: 15 euros
Suplement pel 2n infant: 7,50 euros
(sessions: 4)
A càrrec de: Cento Carbó
IOGA FAMILIAR
A través de jocs i exercicis en equip,
aprendrem a gaudir del ioga en
família.
(Infants de 5 a 11 anys)
Dilluns
de les 16.30h a les 17.30h
del 2 al 16 de juliol
Preu per adult + infant: 15 euros
Suplement pel 2n infant: 7,50 euros
(sessions: 3)
A càrrec de: Txus Pedrosa

HABILITATS I
CONEIXEMENTS
AQUAREL·LA
D’una manera senzilla i pràctica
descobrirem els secrets i el món
de transparències que proporciona
aquesta tècnica.
GRUP A:
dimarts
de les 12.15h a les 14.15h
del 3 al 17 de juliol
GRUP B:
dimarts
de les 19.30h a les 21.30h
del 10 al 24 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Montserrat Pérez
COSTURA DE SUPERVIVÈNCIA EXPRÉS
Aprèn d’una manera divertida i pràctica a utilitzar l’agulla i el didal per fer
petits arranjaments.
Dilluns de les 19.00h a les 21.00h
del 2 al 16 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Montserrat Pérez
GUITARRA
INICIACIÓ: Vine a aprendre a tocar
aquest instrument!
Dimarts i dijous
de les 20 a les 21.30h
del 3 al 12 de juliol
AVANÇAT: Si tens nocions de guitarra i vols seguir aprenent-ne, aquest
és el teu curs.
Dimarts i dijous
de les 18.15h a les 19.45 h
del 3 al 12 de juliol
30 euros (sessions: 4)
A càrrec de: Jordi de Diego
FOTOGRAFIA DE VIATGES
Un taller per treure el màxim profit
de les imatges dels teus viatges.
Dimecres de les 19.00h a les 22.00h
del 4 a l’11 de juliol
30 euros (sessions: 2)
A càrrec de: Sergi Reboredo
BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ
Un taller per iniciar-te en la creació
de bijuteria amb estil propi a partir de
càpsules de café.
Dimarts 3 de juliol
de les 19.00h a les 22.00h
15 euros (sessions: 1)
A càrrec de: Mercè Elias
TAST DE GINTÒNICS
Aprendrem a preparar cinc receptes diferents per gaudir del plaer d’un bon Gintònic.
Dimecres 4 de juliol
de les 19.00h a les 22.00h
15 euros
suplement de material: 8 euros
(sessions: 1)
A càrrec de: Mauri Jiménez
TAST DE MOJITOS
Converteix-te en la reina o en el rei
del mojito a través d’una sessió divertida en què coneixeràs algunes de les
maneres de preparar aquest còctel.
Dimecres 11 de juliol
de les 19.00h a les 22.00h
15 euros
suplement de material: 8 euros
(sessions: 1)
A càrrec de: Mauri Jiménez

ART I CREACIÓ
COLLAGE
Aprèn aquesta tècnica artística i
diverteix-te fent volar la imaginació.
Dijous de les 10.30h a les 12.30h
del 5 al 19 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Montserrat Pérez
CREACIONS EN CARTRÓ
Crearem els nostres mobles en cartró!
Dijous de les 17.30h a les 19.30h
del 5 al 19 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Estela Moreno
ENQUADERNACIONS CREATIVES
Ens introduirem en el món del llibre
aprenent els principis bàsics de
l’enquadernació i aplicant-ho a les
nostres pròpies creacions.
Dimarts de les 18.30h a les 20.30h
del 3 al 17 de juliol
30 euros
plus de material de 5 euros
(sessions: 3)
A càrrec de: Yolanda Grosso
PATRONATGE PER A MARES I PARES
Aprendrem les nocions bàsiques
per poder realitzar peces de roba
divertides pels més petits: pantalons,
camisetes, petos, etc.
Dijous de les 18.00h a les 21.00h
del 5 al 12 de juliol
30 euros (sessions: 2)
A càrrec de: Montserrat Pérez
CUINAR I JUGAR, TOT ÉS COMENÇAR
Taller de cuina per a què pares, mares
i mainada aprenguin a cuinar junts.
Dilluns de les 17.00h a les 19.00h
del 2 al 16 de juliol
30 euros (sessions: 3)
Preu per adult més infant
2n infant: 15 euros suplement
A càrrec de: Rosa Martell

IDIOMES
ANGLÈS DE MICA DE MICA
Si no has fet mai anglès, aquest és el teu taller.
Dilluns i dimecres
de les 10.00h a les 11.30h
del 2 al 18 de juliol
44 euros (sessions: 6)
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.
Dilluns i dimecres
de les 11.30h a les 13.00h
del 2 al 18 de juliol
44 euros (sessions: 6)
A càrrec de: Ramón Codina

NOVES TECNOLOGIES
ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ A LA WEB 2.0
Com muntar una campanya de comunicació amb èxit utilitzant Internet.
Dimarts de les 18.30h a les 20.30h
del 3 al 17 de juliol
30 euros (sessions: 3)
A càrrec de: Xarx@ntoni
VIDEOCREACIÓ
Aprèn les nocions bàsiques de la
videocreació, des de la planificació a
la realització i el muntatge-edició.
Dimarts i dijous
de les 11.00h a les 12.30h
del 3 al 19 de juliol
44 euros (sessions: 6)
A càrrec de: DocuMentalidades
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ARTS ESCÈNIQUES
dijous
17 de maig
20.00h
Auditori CCFC
Gratuït

10è ANIVERSARI DE LA REVISTA OPCIONS

UTOPIA – UTOPIES

Organitza Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC)
Presentació de: QUINA TELA A càrrec de Xucrut Teatre
Acte en motiu del 10è aniversari d’Opcions, la revista que aposta per una nova cultura
del consum. L’acte començarà amb la presentació dels canvis a la revista i seguirà
amb l’obra de teatre Quina Tela a càrrec de la companyia Xucrut Teatre. Finalment, la
vesprada acabarà amb un piscolabis amb cervesa artesana i d’altres delícies.

divendres
1 de juny
22.00 h
dissabte
2 de juny
22.00 h
Auditori del CCFC
6,50 euros

UNA CIUTAT BRILLANT

Cases de l’ànima
A càrrec de l’alumnat dels Cicles
Formatius de Ceràmica i d’Escultura, amb alumnes de Batxillerat
Artístic, de l’Escola d’Arts Pau
Gargalló de Badalona
Cases de l’ànima, des de la
inspiració històrica fins a la
imaginació futurista. Aquesta
exposició col·lectiva està formada
per un conjunt d’habitacles imaginaris i utòpics; interpretacions
personals, com a contenidors
de les ànimes d’éssers estimats
difunts, somnis, desitjos, records
del passat, il·lusions presents,
ambicions de futur i aspiracions
utòpiques.

De Conor Mc Pherson
A càrrec de l’Associació Teatral el Partiquí
Thriller psicològic que parla de “personatges desplaçats” que “viuen en un món obsessionat
pel que podia haver estat i per la possibilitat del que podria ser.” Dos dels personatges són
clarament víctimes socials: Neasa i Laurence, però tots ho són de la “duresa” de la vida.
El joc es centra en l’aïllament de l’home, en el sentiment d’estar en un món apart
anem on anem, vivint una mala imitació de la vida que hem creat a través de les
nostres pròpies decisions avorrides i servils.
El do de l’autor pels matisos ofereix la rara habilitat teatral de permetre que “els seus
personatges no diguin tant com el que fan.” Hi ha alguns moments commovedors de silenci que ho diuen tot. Hi veiem sempre l’ombra de la culpa i la reconstrucció de les vides
destrossades, la descoberta pas a pas del lloc on tot va començar a sortir malament.
És una obra d’actors, amb personatges rics i complexos que anhelen alguna cosa fora del
seu abast, però que tanmateix l’anhelen i estan esperançats.

divendres
6 de juliol
21.00h
Auditori del CCFC
6,50 euros

EL BON DOCTOR

divendres
13 de juliol
22.00h
Auditori del CCFC
6,50 euros

MORIR O... NO

A càrrec de la cia No+Notes
Adaptació lliure de l’obra d’El bon Doctor, de Neil Simon, estrenada a Broadway
l’any 1973. Les diferents històries se situen a la Rússia del segle XIX, prenent com
a referència l’estil del gran dramaturg Anton Txèkhov. Un espectacle de teatre on
conviuen la comèdia, la farsa, la tragicomèdia i el drama burgès; una mostra de la
fragilitat de la condició humana mitjançant l’humor i la reflexió.

A càrrec de la cia. Besets de Mart
Com de fina és la línia que separa la vida de la mort? Pot un esdeveniment, per petit
que sigui, reconduir el que semblava perdut i canviar-ho tot? Morir o...no combina
missatges universals d’humanitat en un context dramàtic amb tocs d’humor. L’obra
planteja diferent situacions socials aparentment deslligades però que convergeixen
cap a situacions límit, i on un petit gest és la clau entre la vida i la mort. Un espectacle impactant que no deixarà a ningú indiferent.

MÚSICA
divendres
18 de maig
21.00h
Esplanada del CCFC
Gratuït

FINAL DE L’ EMMAKETAM’12

divendres
8 de juny
21.00h
Auditori del CCFC
Gratuït

Concert en suport als projectes de l’SCV el Clot

dissabte
9 de juny
18.00h
Auditori del CCFC
Gratuït

CLOENDA DE LA TEMPORADA

dijous
28 de juny
a partir de les
20.00h
Esplanada del CCFC
Gratuït

Revetlla de Sant Pere amb: NARAINA

A càrrec de la Pinya, Coordinadora de Joves del Clot-Camp de l’Arpa i del CCFC
La 6a edició de l’EMMAKETAM arriba a la recta final. El concurs de maquetes joves
celebra el concert final per disputar la plaça del Concert Jove de Festa Major del
barri. Un concert gratuït que també pretén visualitzar projectes musicals de grups
novells. Aviat, els grups que passen a la final al bloc de La Pinya i al web del Centre
Cultural. http://lapinyadelclot.blogspot.com

THE BOMBINS I THE NEIGHBOURS
A càrrec de l’SCV el Clot
The Bombins: grup de rumba catalana que en concert barregen composicions pròpies amb temes de rumba de tota la vida amb una bona dosis de diversió i ballaruca.
The Neighbours: Voleu gresca? Voleu xerinola? Doncs comenceu a escurar-vos la
gola i a cridar The Neighbours! Des del Clot, dos paios fent el ninot. Música negra
sonarà i el punk us farà ballar. No t’ho creus? Doncs vine!

A càrrec de l’Orquestra de cambra Gèrminans
En aquest concert l’Orquestra interpretarà una varietat d’obres d’estils i autors
diferents, totes elles per a orquestra de corda. L’acte serà el que clourà la temporada 2011-2012 de l’Orquestra de Cambra Gèrminans i estarà emmarcat dins del
Festival Barcelona Ciutat Concert.

A càrrec del Centre Cultural la Farinera del Clot
La Revetlla de Sant Pere torna al barri amb un convidat especial: Naraina. Grup de
rumba i rock que va néixer a Tàrrega i ara presenta el seu segon disc Nina. Naraina desmenteix el tòpic que la música festiva no pot ser sinònim de qualitat i contingut i, amb la
rumba com a rerefons, combina temes festius i ballables amb d’altres que s’aproximen
al pop. Els seu directe evoca l’Orquestra Plateria o el Gato Pérez i combina temes propis
amb clàssics de la rumba i la música popular passats pel seu sedàs particular.
La Revetlla començarà al vespre amb les actuacions de danses orientals dels diversos tallers en marxa al Centre Cultural.

EXPOSICIONS
del 7 al 31 de maig
CCFC
Gratuït

Inauguració
dijous
10 de maig 19.30h
(del 10 al 25 de maig)
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

BASADA EN FETS REALS
De Save the Children
Exposició sobre la infància i conflictes armats, amb l’objectiu de donar informació
sobre la situació de la població infantil que viu en un context de conflicte armat i
visualitzar les seves històries personals, donant veu als seus testimonis.
La mostra també pretén sensibilitzar en el fet que la violència no és només una
cosa llunyana, sinó que forma part del nostre quotidià.

ENTRE CARTRONS
D’Estela Moreno
Presentació de peces realitzades amb cartró i paper. L’Estela Moreno ens apropa a un
món divers, compost per peces antigues i noves, on elements de la vida quotidiana prenen forma mitjançant el cartró. Un material amb moltes possibilitats, que es pot reciclar,
fàcil de trobar i treballar, amb el que podem construir, decorar i crear peces úniques.

Fotoclot – XI Mostra Fotogràfica
A càrrec de la Farinera, Ateneu del Clot i del CCFC
La mostra fotogràfica per excel·lència del barri arriba a la XI edició i torna a instal·
lar-se al Centre Cultural i a l’Ateneu La Farinera del 15 de juny al 7 de juliol. Una
mostra on hi són presents tots els treballs de les persones aficionades i estudiants
de fotografia que decideixen participar amb les seves obres fotogràfiques.
Els treballs poden lliurar-se del 14 al 31 de maig al Centre Cultural seguint les bases
de la mostra, que podeu trobar al web www.farinera.org

LA REPERSENTACIÓ DELS COSSOS DE LES DONES
De l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
Cedida pel Centre
d’Informació i
Recursos per a
les Dones (CIRD)
Aquesta exposició
us convida a
fer una lectura
crítica de la
representació que
fan els mitjans
audiovisuals
occidentals dels
cossos femenins. Es tracta de fer una reflexió sobre la manca de diversitat en la
representació i sobre això es fixa, en l’imaginari col·lectiu, una imatge estereotipada
de les dones i les seves identitats.

PETROLI, IMATGES I PERCEPCIONS
Exposició realitzada pels artistes mexicans Margarita Arrocha i Javier Pineda, originaris d’una de les zones de major producció petrolera del país. Ens presenten dues
percepcions personals de l’impacte ambiental, social, històric, econòmic i cultural de
l’activitat petrolera a Tabasco i Campeche. Ambdós artistes comparteixen idees i experiències comunes al voltant del tema, per tal de generar una reflexió al respecte
per part de la persona espectadora.

Inauguració
dijous
24 de maig 19.30h
(24 de maig-9 de juny)
Sala d’exposicions
Joan Alsina del CCFC
Gratuït

Inauguració
divendres
8 de juny 19.30h
(del 8 al 28 de juny)
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Inauguració
divendres
15 de juny 19.30h
(del 15 de juny al 7
de juliol)
Sala d’exposicions
Joan Alsina del CCFC
Gratuït
del 4 al 24 de juliol
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

divendres
13 de juliol 19.30h
(del 13 al 27 de juliol)
Sala d’exposicions
Joan Alsina del CCFC
Gratuït

T-CLOT 12

Mostra de teatre del Clot –Camp de l’Arpa
Torna la T-CLOT, la mostra de teatre organitzada per la Coordinadora de Teatre del
Clot-Camp de l’Arpa. Una finestra on els diferents grups que la formen exposen els
seus treballs per tal de donar-se a conèixer al barri.
Dos caps de setmana de teatre on per primera vegada també hi figurarà un espectacle infantil.

L’ANIVERSARI I GENTE BIEN
D’Anton Txèkhov i Santiago Rusiñol
A càrrec de Cloteatre

MAHABHARATA
A càrrec de Jove Calassanç Teatre
Poema èpic hindú

UNA VISITA INESPERADA
D’Agatha Christie
A càrrec del Grup Abraxas

EL CORONEL PÁJARO
De Hristo Boitxev
A càrrec del Grup l’Horitzó

MIRADES D’ETIÒPIA

EL REI I EL DRAC

D’Álex Gregorio
Si alguna cosa va impressionar a Álex Gregorio durant el seu viatge per Etiòpia
va ser la força de la mirada de la gent. De vegades tímida, però sempre sincera i
radiant de llum, la seva mirada no deixava de sorprendre’l.
La imponent varietat d’ètnies que va trobar en el seu camí i la fascinadora diversitat
cultural, enriquida per infinits matisos i contrastos, van avivar els seus sentits i el
van posar a prova constantment quan ho va voler retratar.

De Pep Albanell
A càrrec de l’Associació Teatral el Partiquí Jove

L’ESTRANYA PARELLA
De Neil Simon
A càrrec del Grup de Teatre la Formiga

divendres
4 de maig 22.00h
Auditori del CCFC
6 euros
dissabte
5 de maig 22.00h
Auditori del CCFC
6 euros
diumenge
6 de maig 18h
Auditori del CCFC
6 euros
dissabte
12 de maig 22.00h
Auditori del CCFC
6 euros
diumenge
13 de maig 11h
Auditori del CCFC
4,5 euros
diumenge
13 de maig 18h
Auditori del CCFC
6 euros

, juny , juliol

74
7

PROGRAMA maig
FESTIVALS
dijous
10 de maig
20.00h
CCFC
Gratuït

AUDICIONS DE DISCS CLÀSSICS DE LA MÚSICA POPULAR

PICASA – GESTOR D’IMATGE DIGITAL AMB EINES DE RETOC FOTOGRÀFIC

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. Horace Andy - DANCE HALL STYLE

dissabte
26 de maig
a partir de les 19.00h
Auditori del CCFC
6,50 euros
(la taula rodona és
gratuïta)

EXPRESSIÓ DIRECTA

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.
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 30euros amb targeta o ingrés bancari.

Connecta barris, recupera Espais
Clausura de l’Expressió Directa, cicle organitzat per equipaments de gestió veïnal de
la ciutat, conjuntament amb el Setmanari Directa, amb l’objectiu de crear un model
de cultura cooperativa i crítica.
19h: Taula rodona sobre el Casal de Joves del barri
22.00h: Fanfàrria ContraTiempo + Transadelica (Ampara Sánchez + Yacine Belahcene)
La reivindicativa Fanfarria ContraTiempo marcarà el tret de sortida a la part musical de la jornada amb ritme, alegria, bogeria i un toc de glamour, per donar pas a
Transadelica, la nova formació d’Amparo Sánchez (Amparanoia) i Yacine Belahcene
(Cheb Balowski). Una autèntica fusió de músiques tradicionals arribades de Cuba
amb els ritmes més populars que neixen del cor algerià.

ENDORFINES Cicle d’humor i d’estiu a la Farinera
CIRCUS OF DREAMS

dijous
12 de juliol 20h
Terrassa del CCFC
Gratuït

A càrrec de Bea Insa
“Circus of dreams” és un espectacle
de monòlegs, música, il·lusionisme,
clown, cançons,... És un retorn al
teatre de cabaret que combina tot
tipus de disciplines artístiques. El to
íntim de l’ambient i les dimensions
reduïdes de l’espectacle permeten
una relació molt estreta amb el públic i humor més incisiu. Carregat en
petites dosi de crítica social, humor,
ironia, poesia,...
Un espectacle interactiu, divertit,
intel·ligent i, sens dubte, diferent.

CÀPSULES
ENQUADERNACIÓ JAPONESA
A càrrec de Yolanda Grosso
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.
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 15euros 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 papillote,una tècnica culinària provinent de França. No ho dubtis i
llença’t a la cuina sana i dietètica amb papillote!
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 15euros amb targeta
o ingrés bancari. (Hi haurà un plus en concepte d’aliments)

FES EL TEU PROPI MONEDER I VÉS A LA ÚLTIMA!
A càrrec d’Emma Pardos de l’associació Duduà
Si t’agrada ser original i vols provar de fer coses diferents. No ho dubtis i apuntat a
aquest taller de costura creativa on aprendrem a fer un moneder per anar a la última.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns 25 de juny al dijous 5 de juliol. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15euros amb targeta o ingrés bancari.

SUNDACHÉ I VESPRE FLAMENC

CONSTEL·LACIONS FAMILIARS

A càrrec de Sundaché
Sundaché és l’evolució del grup Los Yala, format a la presó de Quatre Camins quan Mario i Chelín van coincidir al mòdul D.A.E. La connexió artística va ser espontània i especial.
Ritmes i melodies amb aires frescos en els que es veuen reflectides les vivències,
emocions i ganes de llluitar. Cants a la llibertat, d’esperança, de ganes de viure i
sobretot de ganes de cantar i compartir l’alegria amb la música.
L’actuació de Sundaché donarà pas a una roda flamenca per acabar aquesta vetllada.

A càrrec de la psicòloga Àngela Martin
Les Constel·lacions Familiars és un sistema terapèutic creat per Bert Hellinger,
basat en què tots els individus formem part d’una xarxa de vincles que ens donen la
pertinença a un grup o família. Aquesta xarxa familiar té un ordre i un lloc natural, i
si no es respecten s’alteren les nostres relacions, salut i benestar personal.
Interessats en assistir a la xerrada, trucar al 93 450 70 13 o enviar mail a: eamp@farinera.org

dijous
26 de juliol 20h
Auditori del CCFC
4 euros

TRAU

A càrrec de Jordi Morell
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
La República emprèn una ofensiva amb voluntat de canviar el rumb de la guerra en
l’aspecte militar i en l’àmbit internacional.

LA BATALLA DE L’EBRE

IMATGES DEL BARRI
A càrrec de Marc Pérez
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Projecció de les darreres imatges del barri aportades per les veïnes del barri.

ACTIVITAT DE LA MOSTRA DE TURISME JUVENIL DE BARCELONA 2012

TALLERS OBERTS

Organitza l’Antena Jove del Clot i l’EAMP
Activitat dins la Mostra de Turisme Juvenil de Barcelona 2012. Més informació a
www.bcn.cat/mostraturisme

divendres
4 de maig, 1 de juny i
6 de juliol, 17.00h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

COSTURA

divendres
4 de maig, 1 de juny i
6 de juliol, 19.00h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

REIKI PER A TOTHOM

dimecres
9 i 23 de maig, 6 i 20
de juny de 19 a 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai on compartir l’experiència lectora. Llegirem i comentarem tot un seguit de
llibres per gaudir de les històries i compartir les nostres impressions. Per saber les
lectures que es treballaran consulteu el blog https://conevaenelcafe.blogspot.com

A càrrec de l’Associació Catalana per la Pau
Passi del documental Jerusalem: les veus de l’ocupació basat en un conjunt d’entrevistes realitzades per un equip de voluntàries i voluntaris organitzats per l’Associació
Catalana per la Pau a habitants de Jerusalem Est, víctimes de les polítiques discriminatòries perpetrades per les autoritats israelianes.

dimarts
del 10 d’abril al 5 de
juny (8 sessions)
10 a 12h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

TALLER D’ASSERTIVITAT: SABER DIR QUE NO

CONTACONTES

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

Contes per la canalla

MONOGRÀFICS

NARRIN NARRAN

dimarts
15, 22 i 29 de maig
18 a 20 h
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

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.

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

EL PISTOLERISME AL CLOT-CAMP DE L’ARPA (1917-1923)
A càrrec de Ramon Freixes Sala, historiador
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
A través de la descripció de dos famosos assassinats que van tenir lloc al nostre
barri ens aproximarem a la vida i als conflictes socials d’una època fonamental per
entendre la nostra història.

dilluns
11 de juny
18 a 21.00h
Espai Antoni Miró Peris
15 euros

dilluns
9 de juliol
18 a 21.00h
Espai Antoni Miró Peris
15 euros

dilluns
7 de maig
19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

dilluns
21 de maig
19.00h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
dilluns
18 de juny 19.00h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
dimarts
19 de juny 20.00h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
dimecres
18 de juliol
19.00h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

ALTRES
PROJECCIÓ I COL·LOQUI: JERUSALEM: LES VEUS DE L’OCUPACIÓ

dimarts
8 de maig
19h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

dijous
10 maig i 14 de juny,
17.30h
Espai Antoni Miró Peris
1 euro a partir dels 3
anys (adults i canalla)

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

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.
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.

dilluns
14 de maig
18 a 21.00h
Espai Antoni Miró Peris
15 euros

XERRADES

dijous
19 de juliol 20h
Terrassa del CCFC
Gratuït

A càrrec de Guillem Albà
Després dels èxits assolits amb Sketchofrenia i Flirt, Guillem Albà presenta Trau, un espectacle
d’humor, visual, que viatja de la comèdia a la poètica, passant per l’absurd i el teatre de titelles.
Segurament no heu vist mai un món com aquest. I segurament, encara que potser
us recordi a algú, tampoc no heu vist mai un personatge com el que esteu a punt
de conèixer. Guarda tot el que viu. Envasa i emmagatzema tots els moments abans que
arribin al final. Moments inacabats. Sí. A mi el primer cop també em va sobtar. Com ho fa?
Per què ho fa? Ara mateix ho veureu. Relaxeu-vos i deixeu enrere tot el que heu viscut avui.
Ara comença una altra història.

dimarts
12, 19 i 26 de juny,
18 a 20 hores
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR
Espectacle a l’aire lliure de cloenda de les activitats infantils de l’EAMP.

dijous
17 de maig, 21 de
juny i 19 de juliol,
19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
dimecres
11 de juliol 18.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
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AGENDA maig

Dimarts de 10.00h a 12.00h
del 10 d’abril al 5 de juny
(8 sessions)
TALLER D’ASSERTIVITAT
SABER DIR QUE NO

, juny , juliol

Dijous 10 maig 17.30h
Activitat
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona
a partir dels 3 anys (adults i canalla)

Organitza Piad Sant Martí
i col·labora Pandora Inscripcions al PIAD
93 307 72 60 piadsantmarti@bcn.cat Inauguració dij. 10 de maig 19.30h

(del 10 al 25 de maig)
Exposició
MIRADES D’ETIÒPIA
D’Alex Gregoirio
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Inauguració
divendres 8 de juny
19.30h
(del 8 al 28 de juny)
Exposició
ENTRE CARTRONS
D’Estela Moreno
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Divendres 18 de maig 21.00h
Música
FINAL DE L’ EMMAKETAM’12
A càrrec de la Pinya, Coord. de Joves
del Clot-Camp de l’Arpa i del CCFC
Dijous 10 de maig 20.00h
Esplanada del CCFC
Festival
Gratuït
Divendres 8 de juny 21.00h
AUDICIONS DE DISCS CLÀSSICS
Concert en suport als projectes
DE LA MÚSICA POPULAR
Divendres 4 de maig 19.00h
de l’SCV el Clot
Dilluns 21 de maig 19.00h
A càrrec del Sindicat d’Escoltadors LA BATALLA DE L’EBRE
Taller obert
THE BOMBINS I THE NEIGHBOURS
& Bankrobber
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Jordi Morell
A càrrec de l’SCV el Clot
Horace Andy - DANCE HALL STYLE Organitza el Taller d’Història del
A càrrec de Paquita Marsal
Auditori del CCFC
CCFC
Espai Antoni Miró Peris
Clot-Camp de l’Arpa
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dissabte 9 de juny 18.00h
Dissabte 12 de maig 22.00h
Divendres 4 de maig 22.00h
Música
T-CLOT 12
T-CLOT 12
Inauguració dij. 24 de maig 19.30h CLOENDA DE LA TEMPORADA
EL CORONEL PÁJARO
L’ANIVERSARI I GENTE BIEN
A càrrec de l’Orquestra de
(del 24 de maig al 9 de juny)
D’Anton Txèkhov i Santiago Rusiñol De Hristo Boitxev
cambra Gèrminans
Exposició
A càrrec del Grup l’Horitzó
A càrrec de Cloteatre
Auditori del CCFC
UTOPIA – UTOPIES
Auditori del CCFC
Auditori del CCFC
Gratuït
Cases de l’ànima
6 euros
6 euros
A càrrec de l’alumnat de l’Escola d’Arts
Pau Gargalló de Badalona
Dilluns 11 de juny de les 18 a les 21.00h
Diumenge 13 de maig 11.00h
Dissabte 5 de maig 22.00h
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC Càpsula
T-CLOT 12
T-CLOT 12
Gratuït
CUINA AMB PAPILLOTE
EL REI I EL DRAC
MAHABHARATA
A càrrec de Lola Vidal
A càrrec de Jove Calassanç Teatre De Pep Albanell
Dissabte 26 de maig 19.00h
Inscripcions 29 de maig - 8 de juny. EAMP:
Auditori del CCFC
A càrrec de l’Ass. Teatral el Partiquí Jove Festival
abonament de 15 euros amb targeta o ingrés
6 euros
EXPRESSIÓ DIRECTA
Auditori del CCFC
bancari. (Plus en concepte d’aliments)
Connecta barris, recupera Espais
4,5 euros
Espai Antoni Miró Peris
Diumenge 6 de maig 18.00h
19.00h: Taula rodona sobre el
15 euros
T-CLOT 12
Casal de Joves del barri
Diumenge 13 de maig 18.00h
UNA VISITA INESPERADA
22.00h: Fanfàrria ContraTiempo + Dimarts 12, 19 i 26 de juny
T-CLOT 12
D’Agatha Christie
Transadelica (Ampara Sánchez +
L’ESTRANYA PARELLA
De les 18 a les 20 hores
A càrrec del Grup Abraxas
Yacine Belahcene)
De Neil Simon
Monogràfic
Auditori del CCFC
A càrrec del Grup de Teatre la Formiga Auditori del CCFC
PICASA – GESTOR D’IMATGE DIGITAL
6 euros
6,50 euros (la taula rodona és gratuïta) AMB EINES DE RETOC FOTOGRÀFIC
Auditori del CCFC
6 euros
A càrrec de Xarx@ntoni
Dilluns 7 de maig 19.30h
Divendres 1 de juny 17.00h
Inscripcions 29 de maig - 8 de juny. EAMP: abonament
Xerrada
Taller obert
Dilluns 14 de maig
de 30 euros amb targeta o ingrés bancari.
CONSTEL·LACIONS FAMILIARS
COSTURA
De les 18.00h a les 21.00h
Espai Antoni Miró Peris
A càrrec de Maria Rosa Cases
Càpsula
30 euros
A càrrec de la psicòloga Àngela Martin
Espai Antoni Miró Peris
ENQUADERNACIÓ JAPONESA
Interessats en assistir a la xerrada:
Gratuït
A càrrec de Yolanda Grosso
Dijous 14 de juny 17.30h
93 450 70 13 eamp@farinera.org
Activitat
Espai Antoni Miró Peris
Inscripcions dimecres 2 al divendres 11 de
CONTACONTES
Gratuït
maig. Cal venir a l’EAMP i fer un abonament Divendres 1 de juny 19.00h
Espai Antoni Miró Peris
de 15 euros amb targeta o ingrés bancari. Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
1 euros per persona a partir
Del 7 al 31 de maig
Espai Antoni Miró Peris
A càrrec de Paquita Marsal
dels 3 anys (adults i canalla)
Exposició
15 euros
Espai Antoni Miró Peris
BASADA EN FETS REALS
Gratuït
Inauguració div. 15 de juny 19.30h
De Save the Children
Dimarts 15, 22 i 29 de maig
(del 15 de juny al 7 de juliol)
CCFC
De les 18.00h a les 20.00h
Divendres 1 de juny 22.00h
Exposició fotogràfica
Gratuït
Monogràfic
Dissabte 2 de juny 22.00h
FOTOCLOT – XI Mostra
CREA UN BLOC PROPI I
Arts escèniques
A càrrec de la Farinera, Ateneu
Dimarts 8 de maig 19.00h
GESTIONA’L EFICAÇMENT 2
UNA CIUTAT BRILLANT
del Clot i del CCFC
Projecció i col·loqui
A càrrec de Xarx@ntoni
De Conor Mc Pherson
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
JERUSALEM: LES VEUS DE L’OCUPACIÓ Inscripcions del dimecres 2 al
A càrrec de l’Associació Catalana per la Pau divendres 11 de maig. Cal venir a
A càrrec de l’Associació Teatral el Partiquí Gratuït
Espai Antoni Miró Peris
Auditori del CCFC
l’EAMP i fer un abonament de 30
Dilluns 18 de juny 19.00h
Gratuïta
6,50 euros
euros amb targeta o ingrés bancari.
Xerrada
Espai Antoni Miró Peris
IMATGES DEL BARRI
30 euros
Dimecres 9 i 23 de maig
Dimecres 6 i 20 de juny
A càrrec de Marc Pérez
De 19 a 20.30h
De 19.00h a 20.30h
Organitza el Taller d’Història del
Taller obert
Taller obert
Dijous 17 de maig 19.30h
Clot-Camp de l’Arpa
CLUB DE LECTURA
CLUB DE LECTURA
Activitat
Espai Antoni Miró Peris
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
NARRIN NARRAN
Gratuït
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Gratuït
Gratuït
Divendres 4 de maig 17.00h
Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
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.

Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Dijous 17 de maig 20.00h
Activitat
10è ANIVERSARI DE LA REVISTA OPCIONS
Organitza Centre de Recerca i
Informació en Consum (CRIC)
QUINA TELA
A càrrec de Xucrut Teatre
Auditori del CCFC
Gratuïta

VIDES HIPOTECADES
Colau, Ada i Almenay, Adrià
Angle Editorial, 2012
“Des que va començar la crisi, el 2007, més de 330.000 execucions hipotecàries a tot l’Estat han deixat centenars de milers de famílies al carrer i amb un
deute per tota la vida. Però, darrere de les xifres, hi ha persones, vivències, projectes que s’esquerden, somnis que es converteixen en el pitjor dels malsons”.
Aquest és el punt de partida del llibre Vides hipotecades d’Ada Colau i Adrià
Alemany, investigadores i activistes pel dret a l’habitatge i fundadores de la
coneguda Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), publicat aquest abril per
Angle Editorial.
Desnonaments, execucions hipotecàries, famílies desallotjades i endeutades... El llibre retrata la vulneració sistemàtica del dret a l’habitatge –dret
constitucional– que es viu a casa nostra d’ençà de l’esclat de la crisi i grata fins
arribar a l’arrel de la qüestió.
Al marge, es proposen solucions i canvis a un sistema que, entre 1998 i 2007
ha generat més de vuit milions d’hipoteques. I sobretot, s’assenyalen les institucions responsables de la situació i el paper connivent que hi continuen jugant les
administracions públiques.
Sortosament però, sempre ens queden les alternatives.
Marta Camps

Dimarts 19 de juny 20.00h
Xerrada
ACTIVITAT DE LA MOSTRA DE TURISME
JUVENIL DE BARCELONA 2012
Organitza l’Antena Jove del Clot i l’EAMP
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dijous 21 de juny 19.30h
Activitat
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Dimecres 11 de juliol 18.30h
Infantil
ESPECTACLE PER A PÚBLIC FAMILIAR
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dijous 12 de juliol 20.00h
Cicle d’humor i d’estiu a la Farinera
ENDORFINES: CIRCUS DREAMS
A càrrec de Bea Insa
Terrassa del CCFC
Gratuït

Dijous 28 de juny a partir de les 20.00h
Revetlla de Sant Pere amb:
NARAINA
A càrrec del CCFC
Esplanada del CCFC
Gratuït

Divendres 13 de juliol 19:30h
Exposició
PETROLI, IMATGES I
PERCEPCIONS
A càrrec de Margarita Arrocha i
Javier Pineda
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
Gratuït

Del 4 al 24 de juliol
Exposició
LA REPERSENTACIÓ DELS
COSSOS DE LES DONES
De l’Observatori de les Dones en
els Mitjans de Comunicació
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Divendres 13 de juliol 22.00h
Arts escèniques
MORIR O... NO
A càrrec de la cia. Besets de Mart
Auditori del CCFC
Gratuït

Divendres 6 de juliol 17.00h
Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Divendres 6 de juliol 19.00h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Dimecres 18 de juliol 19.00h
EL PISTOLERISME AL CLOTCAMP DE L’ARPA (1917-1923)
A càrrec de Ramon Freixes Sala
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dijous 19 de juliol 19.30h
Activitat
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dijous 19 de juliol 20.00h
Cicle d’humor i d’estiu a la Farinera
ENDORFINES: SUNDACHÉ I VESPRE FLAMENC
A càrrec de Sundaché
Terrassa del CCFC
Gratuït

Divendres 6 de juliol 22.00h
Teatre
EL BON DOCTOR
A càrrec de la Cia No+Notes
Auditori del CCFC
6,5 euros
Dilluns 9 de juliol de les 18 a les 21.00h
Càpsula
FES EL TEU PROPI MONEDER I VÉS A LA ÚLTIMA!
A càrrec d’Emma Pardos de
l’Associació Duduà

Dijous 26 de juliol 20.00h
Cicle d’humor i d’estiu a la Farinera
ENDORFINES: TRAU
A càrrec de Guillem Albà
Auditori del CCFC
4 euros

Inscripcions del dilluns 25 de juny al dijous 5
de juliol. Cal venir a l’EAMP i fer un abonament
de 15 euros amb targeta o ingrés bancari.

Espai Antoni Miró Peris
15 euros

de dilluns a divendres
de 10.00h a 22.00h
ESMORZARS, TAPES, ENTREPANS i PLATS COMBINATS

Vermuts els migdies de dissabtes i diumenges
Programació cultural variada:
festes temàtiques, exposicions, actuacions
de petit format i tallers gratuïts d’artesania

