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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 represa del curs escolar i general
després d’unes vacances ben merescudes, sempre és difícil. Enguany s’hi sumen
d’altres factors que ho compliquen una
mica més. Les retallades han arribat al
barri per diverses bandes i la cultura no
se n’ha quedat al marge. Com deia Oriol
Bohigas, Regidor de Cultura que va dimitir
el 1994 argumentant a l’alcalde Maragall
que sense pressupost no podia fer la seva
feina, «Tant de bo arribi un dia en què la
gent es manifesti per la Rambla demanant
més cultura, però això no passarà mai».
Doncs sembla que aquesta última predicció s’ha trencat i les manifestacions per
la cultura sota el lema La Cultura no és
un luxe, comencen a proliferar arreu de la
ciutat i han arribat també al barri.
En l’àmbit de les retallades culturals, des
de la Federació del Clot-Camp de l’Arpa
preocupen dos fronts: per una banda, la
Comissió de Festa Major, que treballa des
de la primavera, de moment no té assegurades les infraestructures del conjunt
d’actes. Aquest fet es tradueix en què
encara no se sap si el Districte cobrirà els
equips de so per exemple del Ball de Festa
Major, del Cercavila de cultura popular, de
les Havaneres o de la diada castellera.
Per l’altra banda i de cara a finals d’any,
toca renovar els convenis del Centre
Cultural i de l’EAMP i des de Districte ja
s’ha confirmat que hi haurà una partida
pressupostària inferior, al voltant d’un
15% menys en termes globals. S’haurà
de veure doncs com queden els ingressos
de tots dos espais i si es podrà mantenir
l’activitat com fins ara.
Tot plegat però, com veureu a les pàgines
que segueixen aquesta nova edició del
CLIC, no merma en cap cas la voluntat i
l’empenta a l’hora de programar i de continuar reivindicant la cultura de base, sinó
que sembla que tingui l’efecte contrari.
Mireu la Festa Major d’enguany que es
preveu com la més llarga de la història del
barri, del 2 al 18 de novembre i amb tres
caps de setmana inclosos.

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP)
Serveis
Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i Internet (consultar horaris)
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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
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SAY IT LOUD!
I’M BLACK
& I’M PROUD
Nova edició del Cicle de Música
Negra de la Farinera del 19 al 27
d’octubre

La cinquena edició del Say it Loud, el Cicle de
Música Negra del CCFC, escalfa motors per
arrencar el proper divendres 19 d’octubre. A
partir d’aquí, vuit dies al més pur estil black
ompliran diversos espais del centre amb
concerts, sessions, documentals, una taula
rodona, presentació de projectes (nova revista
d’Enlace Funk i el projecte Blackcelona) i una
exposició.
Per celebrar aquest cinquè aniversari,
els organitzadors del cicle, el col·lectiu Black
Salad i el Centre Cultural, han fet un esforç per
buscar finançament sota les pedres i oferir una
programació de nivell amb convidats de la resta
de la península com el grup de rap de Granada i
Madrid Fresh Makers i el grup de funk i souljazz The Fire Eaters. Aquest darrer compartirà
cartell amb la fusió tropical dels barcelonins

Eléctric Gozarela la nit del dissabte 20 d’octubre.
Tal com en edicions anteriors, la
programació s’estructura en nits temàtiques
dedicades a un dels gèneres de la música negra.
Seguint aquest esquema, la clausura del cicle
de dissabte 27, serà un vespre i nit dedicats als
ritmes jamaicans amb parades de vinils incloses,

amb sis hores de sound systems non stop i
amb l’amplificació a càrrec de Leones Humildes
Hi-Fi, una proposta innovadora de construcció
casolana d’equips de sonorització.
Podeu consultar tota la programació del cicle
a www.sayitloud.cat i a www.farinera.org

NOVA CONVOCATÒRIA
DE PROPOSTES
EXPOSITIVES
El CCFC obre de nou la possibilitat d’exposar
a la sala Joan Alsina. De l’1 al 30 d’octubre
podeu presentar el vostre projecte expositiu
a la recepció del Centre Cultural. Entre totes
les propostes presentades s’escolliran les
exposicions del 2013.
Les condicions i les bases de la convocatòria
es poden consultar a l’apartat “convocatòries
expositives” de la nostra pàgina web
(www.farinera.org). Per qualsevol dubte us
podeu adreçar al 93 291 80 80 o via mail a
informacio@farinera.org

COMENÇA LA NOVA
TEMPORADA DE
TEATRE PER A TOTS
ELS PÚBLICS
El Centre Cultural aposta per la
varietat de gèneres artístics i
espectacles de nova creació

AQUESTA TARDOR
A L’EAMP ES PARLA
ANGLÈS

La història musicada d’un eriçó curiós, en Bru, donarà el
tret de sortida a la nova temporada de teatre per a tots
els públics del Centre Cultural, programada fins l’abril de
2013.
Un any més, l’objectiu de la Farinera continua
essent potenciar la multiplicitat de gèneres artístics
i d’espectacles de qualitat, orientats al conjunt de la
població i amb especial èmfasi a la canalla. Enguany a
més, una de les novetats és l’aposta cap als projectes de
nova creació, a les estrenes, amb residència escènica als
diversos espais del centre. El resultat es tradueix en què
tres dels sis espectacles de la programació han estat
creats i estrenats a la Farinera.
Així doncs, al llarg d’aquests set mesos els espectacles
aniran des de la dansa familiar, als titelles, passant pel
musical i acabant al teatre. Una combinació que pretén
continuar visualitzant la bona salut, la pluralitat i la qualitat
dels espectacles familiars de casa nostra.

7 d’octubre EL CONTE DE L’ERIÇÓ BRU
A càrrec de la cia Xerramequ Tiquismiquis
25 de novembre GAIA, EL NOU VESTIT AVENTURER
A càrrec de la cia Gaia Contes Musicals
27 de gene ESCENES D’INFANTS
A càrrec de la cia Príncep Totilau
Estrena! Espectacle creat en residència escènica a la Farinera
24 de febrer EL CEL DE LA JOJÓ
A càrrec de la cia Inspira Teatre
Espectacle creat en residència escènica a la Farinera
24 de març DARWIN: L’ORIGEN DE LA VIDA I
L’EVOLUCIÓ
A càrrec de la cia Teatre Dejavu
14 d’abril MANS ENLAIRE
A càrrec del grup Jove Partiquí de l’Associació Teatral
El Partiquí
Estrena! Espectacle creat en residència escènica a la Farinera

Del mes d’octubre fins el desembre, a l’Espai Antoni Miró
Peris (EAMP) s’oferiran grups de conversa per millorar el
nivell de parla anglesa.
Ja fa dos anys, L’EAMP va iniciar el servei
d’intercanvis lingüístics per donar l’oportunitat de millorar
el coneixement d’una llengua estrangera. Es tractava
de portar a terme un intercanvi lingüístic amb una altra
persona o grup, de forma totalment lliure i gratuït. Però
la demanda era sobretot per rebre llengua anglesa i hi
havia poca gent amb domini de l’idioma que en volgués
oferir.
Ara hem trobat la solució, i aquesta tardor totes
les persones interessades que es van apuntar als
intercanvis lingüístics per millorar l’anglès tindran una
nova oportunitat. L’EAMP engega un espai de conversa

en anglès, mitjançant un conveni de pràctiques amb la
Universitat de Barcelona.
Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les
16 hores, hi haurà grups de conversa dinamitzats i en
diferents nivells. Es faran dinàmiques, jocs, tertúlies...
perquè la llengua flueixi i s’aprengui amb facilitat.
Si busques un espai pròxim, divertit, que no et costi
diners, on poder millorar el teu anglès i deixar-lo de tenir
rovellat, ja ho saps: let’s go to EAMP!
INSCRIPCIONS ALS GRUPS DE CONVERSA EN ANGLÈS
del 3 al 21 de setembre. Cal venir personalment de 10
a 14h i de 16 a 21 hores i omplir un full amb les dades
personals i indicant el nivell d’anglès i el grup.
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CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA
LA FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA MÉS LLARGA DE LA HISTÒRIA

Del 2 al 18 de novembre torna la Festa Major del ClotCamp de l’Arpa
Tot i que just acaba de passar l’agost, per molts les vacances i
encara apreta la calor, ja fa molts dies que les entitats i veïns i
veïnes del barri treballen per aconseguir que el 2012 tingui la
festa que es mereix. Aquest any, a més, gaudirem de la Festa
Major més llarga celebrada mai al barri amb un total de tres
caps de setmana.
Com sempre serà una festa plural pensada per a totes
les edats i gustos. Com l’any passat es vol fer visible que el
barri està de festa proporcionant a les entitats i particulars
pancartes i animant a la gent a guarnir els carrers. A més
a més, es volen potenciar les activitats durant la setmana
mantenint l’escenari fix del carrer de Rogent amb Bassols
on cada tarda s’oferiran actuacions variades de petit format.
El més important com sempre és la col·laboració de totes
les entitats i persones voluntàries que fan possible que es
pugui dur a terme i millori any rere any. En el context social
i econòmic actual, s’està fent un sobreesforç per tal que tinguem la festa que ens mereixem. Amb els mateixos recursos
que l’any passat es faran mans i mànigues per aconseguir-ho,
malgrat sigui complicat disposar de les mateixes infraestructures. Ara més que mai, BONA FESTA MAJOR.
ACTES CENTRALS DE LA FESTA MAJOR 2012
(la programació sencera de les festes i actes la trobareu al
programa de Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 2012)
Divendres 2 de novembre
NIT JOVE
Dissabte 3 de novembre
ACTIVITATS PER A ESPLAIS I CAUS
BARRAQUES JOVES
TEATRE DE FESTA MAJOR a càrrec de la Coordinadora de teatre del Clot-Camp de l’Arpa
Diumenge 4 de novembre

ENTITAT EN UN CLIC

UN CASAL DE JOVES AL BARRI

El Casal de Joves s’instal·larà al soterrani del CCFC a finals
de 2013
Després de molts anys reivindicant un espai per als joves
al Clot-Camp de l’Arpa, sembla que per fi a finals de 2013
l’aconseguiran. Històricament el jovent ha estat un dels sectors menys tinguts en compte en la societat, tot i ser dels
més dinàmics i actius. Això ha estat sempre un denominador comú a la majoria de barris de la ciutat i el Clot-Camp de
l’Arpa no ha estat una excepció. Des de fa temps vàries entitats juvenils van coincidir en la necessitat de tenir un espai
per al jovent, associat o no, del barri. Un espai de trobada on
compartir experiències i desenvolupar les seves inquietuds.
El 2008 neix la Pinya, la Coordinadora de joves del ClotCamp de l’Arpa, que engloba la major part dels joves organitzats del barri. Amb la creació d’aquest organisme comencen
a compartir preocupacions i punts de vista i tots coincideixen
amb la necessitat d’un Casal de Joves. Neix la reivindicació i
comencen a plantejar-se quin model de casal volen. Un espai
assembleari i horitzontal, obert a totes les persones joves del
barri i gestionat per elles mateixes sense intervenció externa.
Volen que sigui un espai de crítica, formació i on desenvolupar
la creativitat i les relacions interpersonals. Un espai totalment autogestionat.
Amb el nou canvi de govern sembla que la reivindicació
s’està convertint en una realitat i a finals de 2013 podran ocupar el soterrani del CCFC, l’opció segons ells més econòmica
per l’Ajuntament perquè només suposa una remodelació i no
l’assignació d’un equipament sencer, l’objectiu real i futur dels
joves del barri. De moment, el jovent del Clot-Camp de l’Arpa ha
donat un pas endavant.

CERCAVILA DE GEGANTS, FALCONS, CASTELLERS I
BASTONERS

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

EL RACÓ

PREGÓ
Del 5 al 10 de novembre
TARIMA DE FESTA MAJOR AMB ESPECTACLES
DIARIS (carrer de Rogent amb Bassols)
Divendres 9 de novembre
CERCATASQUES
Dia 10 de novembre
ESPECTACLE DE FOC
HAVANERES I SARDANES
BALL DE FESTA MAJOR conjuntament amb la Coordinadora Vern
Diumenge 11de novembre
DIADA CASTELLERA
CURSA FOMENT MARTINENC
Dissabte 17 de novembre
CORREFOC DE FESTA MAJOR
Diumenge 18 de novembre
FIRA BOJA
TASTET DEL MERCAT DEL CLOT
FOCS ARTIFICIALS

Petits Somriures va néixer de l’afany d’un grup d’amics del
Foment Martinenc per ajudar a nens i nenes del barri del ClotCamp de l’Arpa.
El grup té l’objectiu de proporcionar, als menors de 16 anys
de famílies sense recursos del barri, materials i serveis sanitaris (ulleres, plantilles, empastaments de queixals, ortodòncies...) que no queden coberts per la Seguretat Social.
Per aconseguir-ho compten amb la indispensable
col·laboració dels treballadors socials del districte de Sant
Martí, que els informen de les necessitats dels nens i nenes.
S’han establert relacions de col·laboració amb centres òptics, clíniques dentals, podòlegs, optometristes, audiometristes, etc... que col·laboren amb el projecte per tal
d’aconseguir el menor cost possible.
Molts infants necessiten ajuda i es pot fer possible
col·laborant com a voluntari amb els diferents actes que
organitzen, com a soci/donant d’aportacions periòdiques o
puntuals, com a empresa/comerç donant de material, fent
aportacions econòmiques o com a professionals donant material sanitari, prestacions de serveis, etc.
info@petitssomriures.org

PARC DEL CLOT

L’any 1958 es va inaugurar una escola d’aprenents, un taller de reparacions, magatzems i
vies de tren a la zona de l’actual Parc del Clot. La propietat va ser de MZA (Línia Ferroviària
de Madrid-Zaragoza-Alicante) fins el 1940 quan va passar a pertànyer a RENFE, mantenint
el servei fins el 1972 i abandonant-lo després de soterrar les vies. El 1977 RENFE va vendre
els terrenys a l’Ajuntament de Barcelona per un preu raonable. El 1986 es va inaugurar
definitivament el Parc del Clot construït per D. Freixa i V. Miranda. Els arquitectes van
conservar alguns elements arquitectònics com la xemeneia i els grans murs amb arcades,
que formaven part de la façana reconvertits en un aqüeducte de 25 metres, un llac i un
salt d’aigua. En la zona del petit bosc, dins de les parets dels antics tallers sense sostre, hi
trobem l’escultura Ritus de primavera de l’escultor nord-americà Bryant Hunt, 1986.
Rosa Martell

35 ANYS
DE SERVEI PÚBLIC
L’Associació Teatral (AT) el Partiquí celebra el 35è aniversari de l’entitat amb una exposició repassant el recorregut de
l’entitat i fent el millor que saben fer: teatre

L’AT el Partiquí enguany celebra el 35è aniversari de l’entitat.
35 anys de vida d’un grup de teatre que demostra que el teatre amateur no només és pujar a l’escenari i actuar. Tal com
explica Ferran Rovira, el director del grup, ells l’entenen com
un “servei públic”. Actuen perquè els agrada, però sobretot
per transmetre actituds, pensaments i sentiments al públic
que els escolta.
El nom ja ens deixa entreveure la seva filosofia. Segons
el Diccionari de la Llengua Catalana, Partiquí vol dir: “Cantant
o actor que executa una part poc important en una òpera,
un oratori, una obra teatral, etc.” D’aquesta manera, ens fan
evident que l’important no són els grans actors, sinó totes les
peces per petites que siguin que fan possible una representació i el missatge que transmeten. Les obres que escullen
són relats que proposen a l’espectador preguntes, a vegades
sense resposta, i que inviten a la reflexió.
Tot va començar gràcies a Jesús Concernau, una figura
clau en la història de l’AT el Partiquí, qui el 1973 va animar al
Ferran Rovira a acostar-se fins a l’Escola Sant Pere Claver on
feien teatre. És aquí quan es va iniciar l’aventura del grup, de
desenes de representacions teatrals, vivències i sobretot trasllats. Els movia la passió pel teatre i van començar a traslladarse amunt i avall per poder dur a terme la seva tasca fos on fos.
El 1980 van marxar de Sant Pere Claver per allotjar-se durant
un temps, amb l’ajuda de l’Antoni Miró, a l’Associació de Veïns
del Clot-Camp de l’Arpa, al mateix pis de la plaça del Mercat
que durant molts anys ha ocupat l’esplai SCV el Clot. Gràcies a
l’emplaçament i l’entitat que els allotjava van començar a tenir
més incidència en el context social del barri on havien nascut.
El 1986 van deixar l’Associació de Veïns i es van traslladar a
uns barracons abandonats del pont de Calatrava. Qualsevol
lloc era bo, mentre es poguessin reunir, malgrat haguessin
d’esquivar gossos i vigilants. Amb la construcció del pont, el
Districte de Sant Martí els va oferir la sala d’espera de la Seu,
on decorats del Partiquí i l’activitat habitual de l’ajuntament
convivien amb normalitat. Les obres de l’edifici els van obligar
a traslladar-se a l’associació de discapacitats Pere Mitjans,
que van abandonar per dirigir-se al Casal Calassanç, on s’hi
van estar una llarga temporada. El següent destí van ser les
escoles abandonades Tabor, que van ocupar durant un temps.
Finalment, van marxar a la Farinera, on es troben fent la seva
activitat fins l’actualitat. Ells, conjuntament amb l’Ateneu la Farinera del Clot, van ser un dels principals actors en reclamar
l’edifici de l’antiga Farinera pel barri.
Han estat molts trasllats, molts llocs, uns més ben condicionats que altres, però tal com afirma Rovira “una companyia de teatre és un espai on es fa tot el que és necessari per
fer teatre” sigui el que sigui. Ells han aconseguit fer teatre a
tots aquests llocs, per molt complicat que semblés. Les 320
persones que han passat per l’entitat, entre actors i ajudants,
han fet possible que any rere any el Partiquí hagi pogut tirar
endavant la seva activitat malgrat les dificultats.
Mantenen un ritme de representacions força respectable. A l’any organitzen un total de 4 o 5 muntatges nous,
contant les participacions amb el barri, però fan moltes obres
entre concursos, mostres de teatre i intercanvis amb d’altres
grups. Són espectacles fets a consciència, rigorosos i amb un
alt nivell d’exigència per tal d’oferir bons resultats.
Actualment, al voltant de 60 persones tiren endavant el
grup, cobrint totes les necessitats que genera l’entitat. 60
persones d’entre les que trobem adults i també infants que
des de 1997, amb la creació del Partiquí Jove, funcionen dirigits per Lola Vidal. A més, no es poden deixar de banda els 162
socis que els proporcionen suport econòmic i sobretot moral.
Amb tots aquests anys l’AT el Partiquí ha rebut molts premis i reconeixements com el Premi de Sant Martí, n’han sortit
actors famosos, però sobretot han rebut la satisfacció de la
feina ben feta i amb passió.
Aquest 2012 celebren el 35è aniversari i per commemorar-ho tenen preparada una exposició, Teatre públic. El Partiquí 35 anys de teatre on es podrà repassar la trajectòria de
l’entitat durant tots aquests anys. Del 19 d’octubre al 10 de
novembre es podrà visitar a la Sala Joan Alsina del CCFC, conjuntament amb les diferents representacions que s’hi faran al
mateix espai:
19 d’octubre, 19.30h: Inauguració i representació de Treballar cansa de Cesar Pavese
20 d’octubre, 21h: representació de Bestiari
26 d’octubre, 21h: representació d’Amor Matern d’August
Strindberg
9 de novembre, 21h: representació d’Els viatges de Joanesquenadret de Gianni Rodari i de la Seducció d’Antón Txékhov

PROCÉS DE MATRICULACIÓ
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 17 de setembre
a l’1 d’octubre de 2012
Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’octubre, novembre i
desembre.
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 CCFC
s’haurà de fer a:
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
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
De dilluns a divendres
de 10 a 13.30h i de 16 a 21.00h
El CCFC 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
ESTIRAMENTS I CORRECCIÓ POSTURAL
Combinant exercicis d’estiraments amb
enfortiment abdominal treballarem l’alineació vertebral, recuperant la comoditat i
el benestar corporal. Un curs pensat per
a persones amb dolors d’esquena, braços,
cames o amb càrregues d’estrès.
Dijous de les 10,00 a les 11,30 h de l’11
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Georgina Nieto
IOGA
Exercita aquesta tècnica mil·lenària beneficiosa pel teu cos i la teva ment.
GRUP A:
dilluns de les 19,00 a les 20,30 h
del 8 d’octubre al 3 de desembre
GRUP B:
dimarts de les 12,00 a les 13,30h
del 9 d’octubre al 4 de desembre
GRUP C:
dimecres de les 20,00 a les 21,30 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Virginia Malgioglio
PILATES
Entrenament físic i estiraments seguint el
mètode Pilates.
GRUP A:
dimecres de les 10,30 a les 12,00 h
del 10 d’octubre al 5 de desembre
GRUP B:
divendres de les 19,00 a les 20,30 h
del 19 d’octubre al 21 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Georgina Nieto

TAI TXI
Tai Txi amb moviments suaus i exercicis de respiració.
Divendres de les 11,30 a les 13,00 h
del 19 d’octubre al 21 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Alícia López

GRUP A: dimarts de les 12,15 a les 14,15
h del 9 d’octubre al 4 de desembre
GRUP B: dimarts de les 19,30 a les 21,30
h del 9 d’octubre al 4 de desembre
Preu: 85 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Montse Pérez

TAI TXI / TXI KUNG
Tai Txi i Txi Kung amb moviments suaus i
exercicis de respiració.
Dijous de les 18,30 h a les 20,00 h de l’11
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Alícia López

COMPRENDRE LA PINTURA
Què cal saber d’un quadre? Com s’interpreta una pintura? Coneixements bàsics
per entendre i comprendre la pintura.
Dimarts de les 18,30 a les 19,30 h del 9
d’octubre al 4 de desembre
Preu: 44 euros (9 sessions – 9 h)
A càrrec de: Montse Pérez

DANSA
DANSA DEL VENTRE
Endinsa’t en la màgia de les danses àrabs i
els seus moviments.
INICIACIÓ: dimarts de les 17,30 a les
19,00 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
INTERMIG: (és necessari 1 any d’experiència en dansa del ventre)
Dijous de les 17,30 a les 19,00 h de l’11
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Noemí Castell
TRIBAL FUSIÓ
Fusió de dansa del ventre amb elements de hiphop i de danses folklòriques d’arreu del món.
INICIACIÓ: dimarts de les 20,30 a les
22,00 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
INTERMIG: (és necessari 1 any d’experiència en tribal o dansa del ventre)
Dimarts de les 19,00 a les 20,30 h del 9
d’octubre al 4 de desembre
AVANÇAT: (són necessaris 2 anys d’experiència en tribal o dansa del ventre)
Dijous de les 19,00 a les 20,30 h de l’11
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13.30 h)
A càrrec de: Noemí Castell
BURLESQUE
Potencia 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 20,30 a les 22,00 h de l’11
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13.30 h)
A càrrec de: Noemí Castell
BOLLYWOOD
Practica els passos de les cançons i músiques de Bollywood.
INICIACIÓ: dimecres de les 19,00 a les
20,30 h del 10 d’octubre al 5 de desembre
AVANÇAT: (és necessari 1 any d’experiència en Bollywood)
Dimecres de les 20,30 a les 22,00 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Polly Casson
SALSA
Ballar salsa no només és cosa de dos.
Prova l’estil individual per ballar on i quan
et vingui de gust.
INICIACIÓ – ESTIL INDIVIDUAL DONES:
Dilluns de les 20,00 a les 21,00 h del 8
d’octubre al 3 de desembre
Preu: 44 euros (9 sessions – 9 h)
A càrrec de: Neus Llopis
INICIACIÓ – PARELLES:
Dilluns de les 20,00 a les 21,00 h del 8
d’octubre al 3 de desembre
Preu: 44 euros (9 sessions – 9 h)
A càrrec de: Óscar Barrera

ART I CREACIÓ
BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ
Fes-te la teva pròpia bijuteria amb les
múltiples possibilitats que t’ofereixen les
càpsules de cafè reciclades. (Els materials
costaran 15 euros extres)
Dimarts de les 19,00 a les 20,30 h del 9
d’octubre al 4 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Mercè Elias
CERÀMICA
Inicia’t a l’art de la ceràmica amb les
tècniques del modelat, del xurro, de la
planxa i el pessic. (Els materials costaran
10 euros extres)
Dijous de les 19,30 a les 21,30 h de l’11
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 80 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Jose Luis Montero
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 18,00 a les 20,00 h del
19 d’octubre al 21 de desembre
Preu: 85 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Marisa Ordoñez
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.

PATRONATGE
Un curs per aprendre a dissenyar la teva
roba i a confeccionar patrons.
INICIACIÓ: dilluns de les 19,30 a les 21,30
h del 8 d’octubre al 3 de desembre
Preu: 85 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Montse Pérez

HABILITATS I CONEIXEMENTS

ESPAI
ANTONI
MIRÓ
PERIS
ART I CREACIÓ
COSIR A MÀQUINA
Aprèn a utilitzar la màquina de cosir per arreglar-te la roba més ràpid i amb millors acabats!
Dijous de les 19,30 a les 21,00 h de l’11
d’octubre al 20 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Montse Pérez
ESCRIPTURA CREATIVA
Propostes de creació de textos literaris: el punt
de vista narratiu, els personatges, els diàlegs, etc.
Dilluns de les 17,30 a les 19,30 h del 8
d’octubre al 3 de desembre
Preu: 80 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Yoli Hornes

CATA DE VINS
Obre els teus sentits a un dels llenguatges
més universals. Endinsa’t en l’experiència
sensorial del món del vi. (Els materials costaran entre 30 euros i 50 euros extres.
Les copes les facilita la Farinera)
Dimecres de les 20,00 a les 22,00 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
Preu: 80 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Shira Lebel

GANXET
Apunta’t a la moda del ganxet i aprèn a
fer les teves pròpies creacions: gorres,
bufandes i tot el que puguis imaginar.
INICIACIÓ: dimarts de les 18,00 a les
19,30 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Aviv Kruglanski

GUITARRA
Vine a aprendre a tocar aquest instrument.
INICIACIÓ: dimarts de les 20,00 a les
21,30 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
AVANÇAT: (és necessari 1 any d’experiència o bé haver realitzat el curs d’iniciació)
Dimarts de les 18,15 a les 19,45 h del 9
d’octubre al 4 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Jordi de Diego

COACHING
Millora el teu projecte de vida mitjançant
l’aprenentatge, l’auto-coneixement i la
generació de pròpies alternatives.
Dijous de les 10,30 a les 12,30 h de l’11
d’octubre al 29 de novembre
Preu: 68 euros (7 sessions – 14 h)
A càrrec de: Eva Mª Sánchez

FOTOGRAFIA DIGITAL
Treu profit de la teva càmera digital, explora les seves múltiples funcions i treu-ne el
màxim rendiment
Dimecres de les 20,00 a les 22,00 h del
10 d’octubre al 28 de desembre
Preu: 80 euros (8 sessions – 16 h)
A càrrec de: Sergi Reboredo
FOTOGRAFIA DE VIATGES
Perfecciona i treballa les fotografies dels
teus viatges.
Dimecres de les 18,00 a les 20,00 h del
10 d’octubre al 28 de desembre
Preu: 80 euros (8 sessions – 16 h)
A càrrec de: Sergi Reboredo
SONORITZACIÓ D’ESPECTACLES
Un curs per aprendre a sonoritzar els
teus actes i concerts.
Dimarts de les 19,30 a les 21,30 h del 9
d’octubre al 4 de desembre
Preu: 80 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Jose Callejas

INFORMÀTICA
INFORMÀTICA
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una manera
senzilla i ràpida.

COS

GIMNÀSTICA PSICO-FÍSICA
Exercicis posant especial atenció a les
respostes i les sensacions del nostre cos.
Els beneficis d’aquests moviments seran
immediats i des del principi es produiran
canvis sorprenents.
Divendres de les 11,00 a les 12,30 h del
19 d’octubre al 14 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h) /
A càrrec de: Magdala Cots
REFLEXOLOGIA PODAL PER FAMÍLIES I
NADONS
Espai de trobada entre mares, pares i
criatures a partir de 4 mesos on podràs
experimentar, compartir, jugar i aprendre
manipulacions senzilles a les plantes
dels peus que ens ajudaran en alguns
processos orgànics: refredats, amigdalitis,
conjuntivitis…
Dimarts de les 10,00 a les 11,30 h del 9
d’octubre al 4 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Eva Alba Invernot
TÈCNICA ALEXANDER
Reeducació corporal per equilibrar cos i ment.
Dimecres de les 19,00 a les 20,30 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Mar Medina

NIVELL 1
GRUP A: dimarts de les 10,00 a les 12,00
h del 9 d’octubre al 4 de desembre
GRUP B: dimecres de les 16,00 a les
18,00 h del 10 d’octubre al 5 de desembre
GRUP C: dijous de les 12,00 a les 14,00 h
de l’11 d’octubre al 20 de desembre
Preu: 73 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Guadalupe Cortés

IDIOMES

NIVELL 2
GRUP A: dijous de les 10,00 a les 12,00 h
de l’11 d’octubre al 20 de desembre
GRUP B: dijous de les 16,00 a les 18,00 h
de l’11 d’octubre al 20 de desembre
Preu: 73 euros (9 sessions – 18 h)
A càrrec de: Guadalupe Cortés

ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
Si tens coneixements bàsics d’anglès, fes
un pas endavant i vine a millorar el teu nivell
Dimecres de les 11,00 a les 12,30 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Ramón Codina

NIVELL 3
GRUP A: dimarts de les 16,00 a les 18,00
h del 9 d’octubre al 4 de desembre
GRUP B: dimecres de les 12,00 a les 14,00
h del 10 d’octubre al 05 de desembre
GRUP C: dijous de les 18,00 a les 20,00 h
de l’11 d’octubre al 20 de desembre
Preu: 73 euros (9 sessions – 18h)
A càrrec de: Guadalupe Cortés

ANGLÈS AVANÇAT
Si tens un bon nivell d’anglès, consolida’l i
llença’t a parlar-lo!
Divendres de les 11,00 a les 12,30 h del
19 d’octubre al 14 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Ramón Codina

PHOTOSHOP
Endinsa’t en la creació, edició i retoc
d’imatges i fotografies digitals.
INICIACIÓ - GRUP A: dimarts de les 12,00 a
les 14,00 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
INICIACIÓ - GRUP B: dimecres de les
18,00 a les 20,00 h del 10 d’octubre al 5
de desembre
AVANÇAT: dimarts de les 18,00 a les
20,00 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
Preu: 73 euros (9 sessions – 18h)
A càrrec de: Guadalupe Cortés

ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si no has fet mai anglès, aquest és el teu
taller.
Dillluns de les 11,00 a les 12,30 h del 8
d’octubre al 3 de desembre
Preu: 66 euros (9 sessions – 13,30 h)
A càrrec de: Ramón Codina
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CURSOS i TALLERS INTENSIUS JULIOL 2012
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 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 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 18 i 25 de setembre i 2 d’octubre
de les 18 a les 20 hores.
Les inscripcions a aquest monogràfic són
del dilluns 3 al divendres 14 de setembre.
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 montatgeedició. El vídeo com a mitjà pràctic i immediat. No cal tenir coneixements previs.
Dimarts 18 i 25 de setembre i 2 d’octubre
de les 18 a les 20 h
Les inscripcions a aquest monogràfic són
del dilluns 3 al divendres 14 de setembre.
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
16, 23 i 30 d’octubre de les 18 a les 20 h
Les inscripcions a aquest monogràfic
són del dilluns 1 al dijous 11 d’octubre.
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.
MODELATGE EN PAPER
A càrrec de Dorotea Pazos de Carvalho
Amb aquesta càpsula ens aproparem a
l’art del modelatge en paper. Aprendrem
a trenar el paper per poder construir
diferents recipients i al llarg de tres hores
aprendrem la tècnica per construir un
cistell, i a partir d’aquí fer múltiples creacions. Dilluns 17 de setembre de les 18h a
les 21h
Les inscripcions a aquesta càpsula són
del dilluns 3 al divendres 14 de setembre.
Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un
abonament de 15 euros amb targeta o
ingrés bancari.
IKEBANA
A càrrec de Marta Masana
En aquesta càpsula farem una aproximació a aquesta tradició de l’art floral
japonès. On tindrem una visió teòrica de la
tècnica i farem un exemple de mostra.
Dilluns 15 d’octubre de les 18h a les 21h
Les inscripcions a aquesta càpsula són
del dilluns 1 al dijous 11 d’octubre. Per
inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15 euros amb targeta o ingrés
bancari. Hi haurà un plus d’uns 3 euros, en
concepte de flors.
GRUPS DE CONVERSA EN ANGLÈS
Grups de conversa en anglès dinamitzats
i en diferents nivells. Es faran dinàmiques,
jocs, tertúlies... perquè la llengua flueixi i
s’aprengui amb facilitat.
De dilluns a divendres els mesos d’octubre, novembre i desembre (horaris a
determinar)
Les inscripcions als grups de conversa
seran del 3 al 21 de setembre a l’EAMP.
La inscripció és gratuïta.
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dijous
13 de setembre
divendres
14 de setembre
21.30h
Auditori del CCFC
8 euros

divendres
28 de setembre
22.00h
Auditori del CCFC
6,50 euros

domecres
2 d’octubre
21.00h
Auditori del CCFC
6,50 euros

dijous
11 d’octubre
22.00h
Auditori del CCFC
6,50 euros

PROGRAMA setembre

, octubre

ARTS ESCÈNIQUES

MÚSICA

QUI MANE ACÍ? Una obra sobre la llibertat interior

ACTITUD LÍRICA + AGNOSIA + POKER D’ASOS

Escrita i dirigida per Pax Dettoni
A càrrec de la cia. Persones d’Aran entà Toti
Una obra de teatre de consciència que convida a la reflexió sobre la
nostra llibertat a l’hora de prendre decisions a la nostra vida. Qui mana
en nosaltres? Mana el nostre estat emocional, els nostres judicis o
prejudicis, els nostres desitjos corporals o el nostre ésser verdader? Som
realment propietaris de les nostres vides?
Després de la primera obra Qui sò jo? convidem a seguir reflexionant
sobre aspectes de l’autoconeixement i la decisió de responsabilitzar-se sobre el nostre propi benestar. Una vegada més el teatre es posa al servei
del desenvolupament humà i social.
Una obra de dues escenes independents i tres moments teatrals representada per Persones d’Aran entà Toti i escrita i dirigida per Pax Dettoni.
La llengua original de l’obra és l’aranès i la representació comptarà amb
subtítols en català.

Jam de Hip Hop Jove
A càrrec del CCFC

L’AUTÒMAT

A càrrec de la cia. Mil Dimitris
Varietée poètica amb música en directe i algun element de clowns i
bufons que ens explica la vivència amorosa d’un individu, els seus pensaments sobre les relacions socials i sobre la contemporaneïtat.
Sense una trama convencional, combina imatges realistes amb d’altres
d’oníriques. Un fil narratiu ressegueix l’espectacle, però no el determina,
sinó que va obrint possibilitats de sentit que caldrà contraposar, com en
un quadre cubista.
Espectacle creat en residència escènica a la Farinera.

FALSES APARENCES

A càrrec de la cia. Maleïdes Flors
Un aeroport és el punt de partida on dos personatges es troben. Són un
noi i una noia, d’una trentena d’anys. Interactuen i confronten els seus interessos en una conversa confusa i, la major part del temps, absurda, que
s’allarga i va creixent en intensitat a mesura que passa l’estona. Tots dos
comparteixen un espai que canvia, i que tant representa ara una terminal
de vol, com ara una habitació d’una casa, d’un hotel, d’un apartament…
Són dues històries paral·leles que s’entrelliguen mentre la trama avança i
creix la intriga sobre la identitat real de cadascú. El cervell, mentrestant,
cabila per mirar d’esbrinar, per preguntar-se, i es demana moltes coses,
però sobretot i per damunt de tot, dues de concretes. Per què no podem
ser sempre transparents? Per què interpretem constantment? I per què
donem credibilitat, tant sovint, sense contrastar?
Espectacle creat en residència escènica a la Farinera.

PARADISO Preestrena oficial
A càrrec de la cia. Colectivo Amoro

Tres de les bandes joves del hip hop barceloní pugen a l’escenari per
demostrar el potencial de les noves crew.
Poker d’Asos: http://pokerdasos.bandcamp.com
Actitud Lírica: http://www.myspace.com/actitudlirika
Agnosia: http://www.twiter.com/agnosiaAGN

EXPOSICIONS
FOC

A càrrec de VVAA, Col·lectiu de Varis Artistes

A càrrec d’Energy Control i cedida per la Direcció General de Joventut
Aquesta exposició vol conscienciar els joves sobre el consum responsable
d’alcohol, però també pretén fer reflexionar i adoptar una actitud crítica
entorn la festa i el consum de substàncies.

DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals)
Un home que busca espai per fumar-se un cigarro, una dona difícil de
convèncer, una núvia a la fuga... Tres móns coincideixen a Paradiso, un bar
d’algun indret del món, un escenari concret com a metàfora de la vida.
En aquest espai jugaran a separar-se, a estimar-se, a reconèixer-se...
Una nit màgica on, entre copes i música descobrirem els ressorts íntims
que mouen a aquests personatges: ballar, fugir, cantar, plorar, riure, jugar...
Allò que passa a Paradiso es queda a Paradiso... demà serà un altre dia.
Preestrena oficial d’aquest espectacle que se’n va directe al Festival COS de Reus.
Espectacle creat en residència escènica a la Farinera.

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS
EL CONTE DE L’ERIÇÓ BRU

A càrrec de la cia. Xerramequ Tiquismiquis
Una bonica història d’emocions i amistat entre un eriçó, en Bru i un mussol, en Pot.
Aquesta és la rondalla d’un eriçó que vivia a la muntanya. Feliç i alegre
sortia cada matí a cercar menjar i un bon dia, mentre remenava les fulles
del bosc buscant glans, va sentir un soroll darrere d’uns matolls. Què
serà? L’eriçó descobrirà ben aviat que l’amistat és un valor incalculable i
que acompanyat, la vida és molt més feliç.
L’espectacle és la posada en escena del conte d’Anna Musons amb la banda sonora original de Xerramequ Tiquismiquis i l’animador professional Jordi Torres.

inauguració
dijous
6 de setembre
19.30h
(del 6 al 29 de
setembre)
Sala d’exposicions
Joan Alsina del
CCFC
gratuït

L’exposició explora el foc des de diverses perspectives, com el foc interior,
el foc que es troba en l’instant mateix de la creació, el foc com a generador de vida, el foc com a transformador... La mostra no pretén abastar la
multiplicitat de mites, llegendes i símbols vinculats al foc des dels orígens
de la nostra història, tot i que els artistes han tingut en compte molts
d’aquests referents en la seva obra.
La idea és que cada artista pugui evocar un enfocament diferent sobre el foc,
per tal de traslladar la persona espectadora al seu univers creatiu personal.
Durant la inauguració de l’exposició es podrà conversar amb els artistes i hi haurà
diverses actuacions relacionades amb les obres que formen part de l’exposició.
Es començarà amb una peça de dansa anomenada Foc Intern, a càrrec
de la ballarina Anabel Pestaña. A continuació, hi haurà la performance
poètica Pols Enamorada a càrrec de Josep Mercadé i, per acabar, la performance Subhasta o Crema de diferents dibuixos de Juan Petry.

ÈTICA ETÍLICA

diumenge
7 d’octubre
12.00h
Auditori del CCFC
4,50 euros

dijous
20 de setembre
20.00h
terrassa del CCFC
gratuït

A càrrec d’Amnistia Internacional Catalunya
Els DESC són qüestions tan bàsiques per a la dignitat humana com l’alimentació, l’aigua, el treball, l’habitatge, l’educació o la salut.
El reconeixement d’aquests drets depèn de tractats internacionals de
drets humans, la qual cosa implica respectar-los, protegir-los i fer-los valer
per a totes les persones que estiguin sota la seva jurisdicció.
Tanmateix, hi ha seriosos obstacles que impedeixen el dret de les persones
a ser informats i a participar en les decisions que afecten als seus drets.
Amnistia Internacional - Catalunya presenta una exposició en la que es
recullen aquests drets i la plasmació que tenen arreu del món.

del 6 de setembre
al 28 de setembre
Espai Antoni Miró Peris

gratuït
del 4 d’octubre
al 24 d’octubre
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

10 MOMENTS... 10 ANYS D’(IN)FUSIÓN FLAMENCA

inauguració dijous
4 d’octubre
19.30h
(de l’1 al 15 d’octubre)
Sala d’exposicions
Joan Alsina del
CCFC
gratuït

TEATRE PÚBLIC. 35 ANYS

inauguració
divendres
19 d’octubre,
19.30h
(del 19 d’octubre al
10 de novembre)
Sala d’exp. Joan
Alsina del CCFC
gratuït

CONCERT DE TENDERETE
A càrrec del Cicle de Flamenc (in)fusión flamenca del Centre Cívic Besós
Exposició fotogràfica on veurem una pinzellada de les 10 edicions del Cicle
de Flamenc al Besòs (in)fusión flamenca, que organitza el Centre Cívic
Besòs. L’acte constarà de la inauguració de l’exposició, la presentació de
la desena edició del cicle i l’actuació de Tenderete.
Tenderete: Jove formació de flamenc fusió que desborda entusiasme i que
arriba des de la convocatòria (in)fusiona’t del Centre Cívic Besòs amb una
proposta fresca però jonda. Tenderete beuen de les arrels flamenques,
però no es despentinen per afegir lletres compromeses i harmonies
modernes a les seves composicions.
El grup està format per Alba Bioque (cante), Antonio García Bustos (guitarra),
Sergio di Finizio (baix elèctric), Ruth Quesada (ball) i Plácido Muñoz (percussió).
A càrrec d’AT. El Partiquí
No baixem de l‘escenari i menys en temps difícils.
Ens mostrem seriosos o divertits, per representar la veritat del que coneixem.
Intentem emocionar…divertir…fer somniar. Això es el que hem intentat
durant aquestes temporades de teatre que celebrem ara i fem inventari
de 35 anys amb aquesta exposició.
Hem volgut i seguim volent fer del teatre un servei públic. AT El Partiquí.

, octubre
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PROGRAMA setembre
FESTIVALS
del 19 d’octubre
al 27 d’octubre
CCFC
entrada a determinar
segons l’espectacle

dimecres
24 d’octubre
20.00h
Auditori del CCFC
gratuït

Cicle de música negra

SAY IT LOUD – Volum 5
The Fire Eaters, Freshmakers, Leones Humildes, Rebelmadiaq, The Neighbours
Selectors i … Concerts, documentals, exposicions i molt més. T’ho perdràs?
Segueix les novetats del Cicle a www.sayitloud.cat i www.farinera.org

III Festival de Narració Oral MUNT DE MOTS

A càrrec de Narrin Narran
El grup de narradores Narrin Narran presenta la sessió Jam de contes dirigida a persones adultes. Tot un reguitzell d’històries diverses, divertides,
sorprenents, agosarades i tendres que conformaran un espectacle inclòs
dins el III Festival de Narració Oral Munt de Mots que se celebra arreu de
la ciutat. La Jam convida a escoltar i també a participar. T’hi animes?

TALLERS OBERTS
divendres
7 de setembre
5 d’octubre
17.00h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït
divendres
7 de setembre
5 d’octubre
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. Recorda que cal portar
la peça de roba que vulguis arreglar, fil, agulla i tot allò que necessitis per
la costura.

REIKI PER A TOTHOM

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

Espai Antoni Miró Peris

gratuït
divendres
28 de setembre
de les 18.00h
a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

RESTAURACIÓ DE MOBLES

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el programa
Millor que nou, Reparat
Aprendrem quins són els problemes bàsics que ens podem trobar en
el mobiliari, com corcs, esquerdes a la fusta, canvis de fullola, vernissos
esquerdats, etc. Coneixerem els diferents productes que ens serveixen
per tractar la fusta i per restaurar-la.
Inscripcions del dilluns 3 al dijous 20 de setembre, per mail a eamp@farinera.org, per telèfon al 934507013 o personalment a l’Espai Antoni
Miró Peris. Places limitades.

TALLERS PER A JOVES

TEATRE I DANSES URBANES Anima’t i participa dels tallers per a
joves, aquest trimestre en fem un de teatre i un de danses urbanes de
primer nivell. Si tens entre 13 i 17 anys, vine a la Farinera i treu l’artista que portes dins! Ah! I són gratuïts!

VIDEOCREACIÓ

A càrrec de DocuMentalidades
Amb 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. No cal tenir coneixements previs.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 3 al divendres 14
de setembre. 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.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 1 al dijous 11
d’octubre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 30
euros amb targeta o ingrés bancari.

MODELATGE EN PAPER

A càrrec de Dorotea Pazos de Carvalho
Amb aquesta càpsula ens aproparem a l’art del modelatge en paper. Aprendrem a trenar el paper per poder construir diferents recipients, així com la
tècnica per construir un cistell i a partir d’aquí fer múltiples creacions.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns 3 al divendres 14 de
setembre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari.

IBEKANA

A càrrec de Marta Masana
En aquesta càpsula farem una aproximació a aquesta tradició de l’art floral japonès. On tindrem una visió teòrica de la tècnica i farem un exemple
de mostra per poder veure com se’ns dóna.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns 1 al dijous 11
d’octubre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari. Hi haurà un plus d’uns 3 euros, en
concepte de flors.

A càrrec de Pablo Mandaras (10 sessions)
Inscripcions: del dilluns 1 al dimarts 9 d’octubre.
Cal presentar el DNI. Les persones menors de 16 anys hauran
de presentar una autorització materna, paterna o del tutor
legal que es pot recollir a la recepció del Centre Cultural.

SENSACIONS I CAFÈ

dimarts
del 9 d’octubre al
l’11 de desembre,
de 18.00h a 20.00h
CCFC
gratuït

TALLER DE TEATRE

RELACIONS PARES/MARES I FILLS/ES: L’EDUCACIÓ EN L’ACTUALITAT

Espai Antoni Miró Peris

gratuït

divendres
26 d’octubre
de 18.00h a 20.30h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

CLUB DE LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Aquí trobareu un espai per a compartir l’experiència lectora. Llegirem i
comentarem tot un seguit de llibres per gaudir de les històries i compartir
les nostres impressions. Comentarem el llibre Historia de una maestra
de Josefina Aldecoa. Per saber les lectures que comentarem, consulteu el
blog: https://conevaenelcafe.blogspot.com

MANTENIMENT I PETITES REPARACIONS DE BICICLETES

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el programa
Millor que nou, Reparat
Es farà un repàs de la mecànica bàsica de la bicicleta, per aprendre quins
són els seus punts principals i les tècniques de manteniment i ajust més adients per conservar-la i reparar-la: frens, canvis, transmissió, reparació de
punxades... Els i les assistents que vulguin, poden portar les seves bicicletes
per posar en pràctica cadascun dels temes que es desenvolupin al taller.
Inscripcions del dilluns 1 al dijous 18 d’octubre, per mail a eamp@farinera.org, per telèfon al 934507013 o personalment a l’Espai Antoni
Miró Peris. Places limitades.

30 euros
dimarts
16 d’octubre
23 d’octubre
30 d’octubre
de les 18.00h a les
20.00h
Espai Antoni Miró Peris

30 euros

dilluns
17 de setembre
de 18.00h a 21.00h
Espai Antoni Miró Peris

15 euros

dilluns
15 d’octubre
de 18.00h a 21.00h
Espai Antoni Miró Peris

15 euros

Xerrades

TALLER DE DANSES URBANES

dimecres
10 i 24 d’octubre
de 19.00h a 20.30h

Espai Antoni Miró Peris

CÀPSULES

dilluns
del 8 d’octubre
al 10 de desembre
de 18.00h a 19.30h
CCFC
gratuït

A càrrec d’Alicia González (10 sessions)
Inscripcions: del dilluns 1 al dimarts 9 d’octubre.
Cal presentar el DNI. Les persones menors de 16 anys hauran
de presentar una autorització materna, paterna o del tutor
legal que es pot recollir a la recepció del Centre Cultural.

dimarts
18 de setembre
25 de setembre
2 d’octubre
de 18.00h a 20.00h

A càrrec de Pere Montserrat, mestre cafeter
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Farem un viatge pels sentits i els aromes del cafè.

dimecres
19 de setembre
19.00h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït
A càrrec de la psicòloga Ángela Martín
L’objectiu com a pares i mares és aconseguir una educació dins de la
família que sigui responsable, coherent i acollidora; ensenyant tant coneixements intel·lectuals, com formes de comunicació positiva i eficaç: com
posar límits i tenir estratègies per afrontar l’estrès, potenciant l’autoestima i qualitats innates. En definitiva “ajudar a què aprenguin a ser persones
adultes respectuoses amb elles mateixes i amb els altres”.
LA REVOLTA DEL 6 D’OCTUBRE DE 1934. CONTRADICCIONS I CONSEQÜÈNCIES

A càrrec de Ramon Freixes
Organitzada pel Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Analitzarem els motius que van dur el govern de la Generalitat a revoltar-se
contra el govern de la República espanyola i a cercar un canvi polític a tot l’estat dins un context europeu d’ascens del feixisme. Observarem les contradiccions dels protagonistes dels fets i els seus projectes divergents. Descobrirem la intensa repressió que l’exèrcit i el govern republicà van exercir contra
els revoltats i el profit que en van treure els sectors conservadors. Intentarem, en definitiva, posar al seu lloc un mite que encara es fa servir d’espantall.

dimecres
26 de setembre
19.30h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

dijous
4 d’octubre
19.00h
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

ALTRES
CONTACONTES
Contes per la canalla.

dijous 17.30h
13 de setembre
11 d’octubre
Espai Antoni Miró Peris

1 euro a partir dels 3

MONOGRÀFICS
dimarts
18 de setembre
25 de setembre
2 d’octubre
de 18.00h a 20.00h
Espai Antoni Miró Peris

30 euros

CREA UN BLOC PROPI I GESTIONA’L EFICAÇMENT

A càrrec de Xarx@ntoni
Des de l’aparició dels blocs s’ha 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 obrirà un bloc 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 3 al divendres 14
de setembre. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de
30 euros amb targeta o ingrés bancari.

anys (adults i canalla)

NARRIN NARRAN
Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que farem entre tots i totes.

dijous 19.30h
20 de setembre i
18 d’octubre
Espai Antoni Miró Peris

gratuït

GRUPS DE CONVERSA EN ANGLÈS
Grups de conversa en anglès de dilluns a divendres.
(cal inscriure’s al setembre)

de dilluns a divendres
octubre, nov. i des.
(de 16 a 17:30 o
de 16:30 a 18h)
Espai Antoni Miró Peris

gratuït
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Dimarts 18 i 25 de set. i 2 d’oct.
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 3 al
divendres 14 de setembre. Per
Del 6 al 28 de setembre
inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer
Exposicions
un abonament de 30 euros amb
ÈTICA ETÍLICA
A càrrec d’Energy Control i cedida targeta o ingrés bancari.
per la Direcció General de Joventut Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Gratuït
Dimarts 18 i 25 de set. i 2 d’oct.
Inauguració
De les 18.00h a les 20.00h
dijous 6 de setembre
Monogràfic
19.30h
VIDEOCREACIÓ
(del 6 al 29 de setembre)
A càrrec de DocuMentalidades
Exposició
Les inscripcions a aquest monogràfic
FOC
són del dilluns 3 al divendres 14 de
A càrrec de VVAA, Col·lectiu de
setembre. Per inscriure’s cal venir
Varis Artistes
a l’EAMP i fer un abonament de 30
La inauguració comptarà amb
euros amb targeta o ingrés bancari.
performances artístiques a càrrec Espai Antoni Miró Peris
del col·lectiu.
30 euros
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
Gratuït
Dimecres 19 de setembre
19.00h
Divendres 7 de setembre
Xerrada
17.00h
SENSACIONS I CAFÈ
Taller obert
A càrrec de Pere Montserrat,
COSTURA
mestre cafeter
A càrrec de Maria Rosa Cases
Organitza el Taller d’Història del
Espai Antoni Miró Peris
Clot-Camp de l’Arpa
Gratuït
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Divendres 7 de setembre
19.00h
Dijous 20 de setembre
Taller obert
19.30h
REIKI PER A TOTHOM
Activitats
A càrrec de Paquita Marsal
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Gratuït
Dijous 13 de setembre
17.30h
Activitat
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro a partir dels 3 anys (adults i canalla)
Dijous 13 de setembre
Divendres 14 de setembre
21.30h
Arts escèniques
QUI MANE ACÍ? Una obra sobre
la llibertat interior
Escrita i dirigida per Pax Dettoni
A càrrec de la cia. Persones d’Aran
entà Toti
Obra en Aranès. La representació
comptarà amb subtítols en català.
Auditori del CCFC
8 euros
Dilluns 17 de setembre
De les 18 a les 21h
Càpsula
MODELATGE EN PAPER
A càrrec de Dorotea Pazos de Carvalho
Les inscripcions a aquesta càpsula
són del dilluns 3 al divendres 14 de
setembre. Per inscriure’s cal venir
a l’EAMP i fer un abonament de 15
euros amb targeta o ingrés bancari.
Espai Antoni Miró Peris
15 euros

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.

AGENDA setembre

Dijous 20 de setembre
20.00h
Música
Jam de Hip Hop Jove
ACTITUD LÍRICA + AGNOSIA +
POKER D’ASOS
A càrrec del CCFC
Terrassa del CCFC
Gratuït
Dimecres 26 de setembre
19.30h
Xerrada
RELACIONS PARES/MARES
I FILLS/ES: L’EDUCACIÓ EN
L’ACTUALITAT
A càrrec de la psicòloga Ángela Martín
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Divendres 28 de setembre
De les 18.00h a les 20.30h
Taller obert
RESTAURACIÓ DE MOBLES
A càrrec de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona mitjançant el programa
Millor que nou, Reparat
Inscripcions del dilluns 3 al dijous
20 de setembre, per mail a
eamp@farinera.org, per telèfon al
934507013 o personalment a l’Espai
Antoni Miró Peris. Places limitades.
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

, octubre

Divendres 28 de setembre
22.00h
Arts escèniques
L’AUTÒMAT
A càrrec de la cia. Mil Dimitris
Espectacle creat en residència
escènica a la Farinera
Auditori del CCFC
6,50 euros

Divendres 5 d’octubre
22.00h
Arts escèniques
FALSES APARENCES
A càrrec de la cia. Maleïdes Flors
Auditori del CCFC
6,50 euros

Del 4 al 24 d’octubre
Exposició
DESC (Drets Econòmics, Socials
i Culturals) A càrrec d’Amnistia
Internacional Catalunya
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Dijous 4 d’octubre
19.00h
Xerrada
LA REVOLTA DEL 6 D’OCTUBRE
DE 1934. CONTRADICCIONS I
CONSEQÜÈNCIES
A càrrec de Ramon Freixes
Organitzada pel Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Inauguració dijous 4 d’octubre
19.30h
(de l’1 al 15 d’octubre)
Exposició
10 MOMENTS... 10 ANYS D’(IN)
FUSIÓN FLAMENCA
CONCERT DE TENDERETE
A càrrec del Cicle de Flamenc (in)fusión
flamenca del Centre Cívic Besós
Actuació de Tenderete
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
Gratuït
Divendres 5 d’octubre
17.00h
Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Divendres 5 d’octubre
19.00h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Diumenge 7 d’octubre
12.00h
Teatre per a tots els públics
EL CONTE DE L’ERIÇÓ BRU
A càrrec de la cia. Xerramequ
Tiquismiquis
Auditori del CCFC
4,50 euros

Tallers oberts per a joves
Del 8 d’oct. al 10 de desembre
Dilluns de 18.00h a 19.30h
(10 sessions)
TALLER DE DANSES URBANES
A càrrec de Pablo Mandaras
Del 9 d’oct. al l’11 de desembre
Dimarts de 18.00h a 20.00h
(10 sessions)
TALLER DE TEATRE
A càrrec d’Alicia González
Inscripcions: del dilluns 1 al
dimarts 9 d’octubre.
CCFC
Gratuït
Dimecres 10 d’octubre
De les 19.00h a les 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Dimarts 16, 23 i 30 d’octubre
De les 18.00h a les 20.00h
Monogràfic
PICASA – GESTOR D’IMATGE
DIGITAL AMB EINES DE RETOC
FOTOGRÀFIC
A càrrec de Xarx@ntoni
Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Les inscripcions a aquest
monogràfic són del dilluns 1 al dijous
11 d’octubre. Per inscriure’s cal venir
a l’EAMP i fer un abonament de 30
euros amb targeta o ingrés bancari
Dijous 18 d’octubre
19.30h
Activitats
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Inauguració divendres 19
d’octubre
Dijous 11 d’octubre
19.30h
17.30h
(del 19 d’octubre al 10 de
Activitat
novembre)
CONTACONTES
Exposició
Espai Antoni Miró Peris
TEATRE PÚBLIC. 35 ANYS
1 euro per persona a partir dels 3 A càrrec d’AT. El Partiquí
anys (adults i canalla)
Sala d’exposicions Joan Alsina
del CCFC
Dijous 11 d’octubre
Gratuït
22.00h
Arts escèniques
Preestrena oficial
PARADISO
A càrrec de la cia. Colectivo
Amoro
Auditori del CCFC
Gratuït
Dimecres 24 d’octubre

De les 19.00h a les 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Divendres 26 d’octubre
De les 18.00 a les 20.30h
Taller obert
MANTENIMENT I PETITES
REPARACIONS DE BICICLETES
A càrrec de Reparat Millor que nou
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Inscripcions del dilluns 1 al dijous 18
d’octubre, per mail a eamp@farinera.
org, per telèfon al 934507013 o
personalment a l’Espai Antoni Miró
Peris. Places limitades.
De dilluns a divendres
De 16.00h a 17:30 o de 16:30 a
18.00h
Octubre, novembre desembre
GRUPS DE CONVERSA EN
ANGLÈS
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
(cal inscriure’s al setembre)
Del 19 al 27 d’octubre
Festivals
Cicle de música negra
SAY IT LOUD – Volum 5
CCFC

Dilluns 15 d’octubre
De les 18.00 a les 21.00h
Càpsula
IBEKANA
A càrrec de Marta Masana
Espai Antoni Miró Peris
15 euros
Les inscripcions a aquesta
càpsula són del dilluns 1 al dijous
11 d’octubre. Per inscriure’s cal
venir a l’EAMP i fer un abonament
de 15 euros amb targeta o ingrés
bancari. Hi haurà un plus d’uns 3
euros, en concepte de flors.

LA DELICADESA
FOENKINOS, David
Seix Barral/ La Magrana, Barcelona 2011
Nathalie és una dona afortunada, ho té tot:
una bona casa, un marit que l’estima, un
treball que li agrada… la seva vida transcorre plàcidament fins que, el seu company
mor inesperadament. S’enfonsa personalment. Es refugia a l’oficina de l’empresa
sueca on treballa. Va pujant de categoria,
arribant a ocupar un càrrec directiu. Ella viu
envoltada de feina, inclús els caps de setmana, per no pensar. Però d’una manera
sobtada, es fixa en el Markus, un empleat
anodí i subtil, que havia estat invisible per a
ella fins ara. I lentament, el dolor es transformarà en poesia.
Margarida Guinart
Sala Lectura del Clot

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

