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INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA

exemplar gratuït

#FF FUSIÓ FARINERA

Els gèneres musicals es fusionen en un cicle de cinc nits a la Farinera

Pàg. 6

Cesk Freixas

CASAL DE BARRI
ESPAI ANTONI
MIRÓ PERIS

Després de 4 anys i
per decisió del Districte
de Sant Martí l’EAMP
es converteix en un
casal de barri. Seguirà
treballant com espai
d’aprenentatge, diversió
i, en definitiva, espai de
relació.
pàgs. 3

NOU NUCLI
D’EQUIPAMENTS A
L’ANTIGA FÀBRICA
DE PLÀSTICS
ALCHEMICA

El passat 1 de desembre
es van inaugurar els
nous serveis localitzats a
l’antiga fàbrica Alchemika:
la Biblioteca Caterina
Albert i l’Espai Alchemika.
pàg. 4

CARNAVAL 2013

El 7 de febrer es dóna
el tret de sortida al
Carnaval.
Amb la situació social
i econòmica actual, no
es pot desaprofitar el
miratge que durant uns
dies serà de gran ajuda
per deixar de banda tots
els problemes.
pàg. 4
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Troba el teu espai
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La Gestió Ciutadana d’Equipaments municipals és una
fórmula molt arrelada a la nostra ciutat. Una de les
característiques és que l’entitat sense afany de lucre
que la dugui a terme sigui representativa i implicada
en el seu entorn o sector d’actuació. Aquest és un dels
motius pels quals l’Ajuntament va signar un conveni de
col·laboració amb la Federació d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa (FECCA) per a gestionar el CCFC. Del primer
conveni de col·laboració ja fa més de 12 anys. Durant
aquest temps el projecte cultural s’ha anat consolidant
i fent cada cop més gran. L’any 2008 es va poder
afegir l’Espai Antoni Miró Peris (EAMP) com a annex
a l’equipament. La ubicació d’aquest espai fa que sigui
molt més proper a l’entorn. Ens ha permès poder oferir un espai de reunió de les entitats i col·lectius veïnals,
un espai d’exposicions, de trobada de les diferents
comissions de la FECCA, espai per activitats de petit
format i, mentre no hem disposat de biblioteca del
barri, ha estat oferint servei d’aula d’estudis.

CCFC
Dilluns de 9h a 22h
Dimarts i dijous de 9.30h a 24h
Dimecres i divendres de 9h a 24h
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h
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

Això, aplicat al projecte que s’estava duent a terme fins
ara, té unes implicacions molt grans. Per una banda
les activitats de la Farinera s’hauran d’executar amb
menys diners ja que al mantenir la mateixa dotació
econòmica no es contempla l’increment dels costos.
Però el problema que perjudica greument al projecte realitzat fins ara és el que afecta directament a
l’EAMP. D’entrada cal fer front a una disminució d’uns
35 mil euros i de forma permanent. Per altra banda,
deixant de ser considerat com un annex del CC La Farinera fa que no es puguin retroalimentar d’activitats,
ni de recursos personals ni materials. L’altre factor
important és que al ser un centre de barri, la dotació
econòmica no es fa a través d’un conveni amb una
durada suficient per garantir la solidesa del projecte,
sinó que es fa a través d’una subvenció anual.
Davant d’aquest panorama, ha calgut reformular el
projecte i la seva execució. La premissa principal ha
estat no perdre qualitat en el projecte, fer-lo viable
econòmicament i intentar consolidar al màxim l’equip
de treball. La decisió final ha estat complicada i dolorosa, ha calgut reduir la plantilla actual i algunes jornades
laborals. És evident que exactament el mateix projecte
que hi havia fins ara no es podrà dur a terme, però
tenim el convenciment que l’adaptació que caldrà fer
no disminuirà la qualitat del projecte ni perdrà la seva
essència.

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Dimecres de 10,30h a 13,30h
De dilluns a divendres de 16,30h a 21,00 h
Serveis
Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i Internet (horaris subjectes a programació)
Servei de WI-FI
Taller i sala de reunions
Espai expositiu
Antena jove del Clot (dimarts de 16.30h a 20.30h)
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Grups
Les Blogueres de Sant Martí
EL CCFC I L’ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS SÓN GESTIONATS PER LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA A TRAVÉS D’UN MODEL DE GESTIÓ CIUTADANA.

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

Ara que ja tenim oberta l’única biblioteca del barri a
l’antiga fàbrica Alchemika, ens pensàvem que podria ser el moment d’ampliar encara més la oferta
d’activitats de petit format de l’EAMP. Malgrat la
incertesa durant un llarg període de temps per saber
quin seria el futur d’aquest espai, des de l’equip de
treball fins als membres de la junta i passant per les
entitats del barri no es va perdre la il·lusió per fer gran
el projecte. Finalment es van desvetllar les incògnites
que hi havia sobre la renovació del conveni i el resultat
fou que es mantindria la dotació econòmica per al
Centre Cultural La Farinera i que l’EAMP deixaria de
ser un annex per convertir-se en un Casal de Barri,
amb la dotació econòmica corresponent a aquesta
nova modalitat.

Plç Carme Monturiol, 10 | 93 450 70 13
eamp@farinera.org | www.farinera.org

Però això no ha acabat, caldrà seguir treballant per
trobar solucions que donin solidesa i seguretat a la
continuïtat del projecte. És per això que totes les entitats hauran de continuar implicant-s’hi.
Seguirem treballant.
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CASAL DE BARRI
ESPAI ANTONI
MIRÓ PERIS
L’Espai Antoni Miró Peris (EAMP) va néixer l’any 2008
com un annex del CCFC, convertint-se així, en un petit
centre cultural de la zona del Camp de l’Arpa.
Després de 4 anys de funcionament, el Districte
ha optat per canviar la seva tipologia i passarà a ser

un nou casal de barri més de Sant Martí.
Per tant, aquest 2013 l’EAMP ja obrirà les seves
portes com a Casal, i el fet de regir-nos segons
aquesta nova categoria suposarà una sèrie de canvis
en el funcionament del centre.
Cal tenir en compte que a partir de l’1 de gener el
Casal obrirà un matí, els dimecres de 10:30 a 13:30h
i totes les tardes de dilluns a divendres de 16:30 a
21:00h. Aquesta reducció horària limitarà les hores
d’ús del servei de lliure accés, tanmateix, es podrà
accedir a la sala per estudiar, reunir-se o utilitzar els
ordinadors, sempre que no hi hagi programació.
D’altra banda, el fet de reduir l’horari no vol dir
que disminueixi la programació, ans al contrari. L’Espai
Antoni Miró Peris seguirà apostant per la cultura de
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proximitat i pels projectes de cohesió del territori, per
tant, mantindrem les xerrades mensuals amb el Taller
d’Història del Clot – Camp de l’Arpa, seguirem amb els
tallers oberts, el club de lectura, els contacontes, les
exposicions, etc. I per descomptat, seguirem oferint
trimestralment tallers per a tots els públics.
L’Espai Antoni Miró Peris és un servei del barri i
pel barri, així, independentment de la seva tipologia
administrativa, seguirà treballant per a totes aquelles
persones que tenen en l’EAMP el seu espai de
treball associatiu, el seu espai cultural, el seu espai
d’aprenentatge i diversió i, en definitiva, el seu espai de
relació. Per totes aquestes persones seguirà el Casal
de Barri Espai Antoni Miró Peris.

NIT POP/FOLK

Memoria Selectiva + Senyors Tranquil
Divendres
18.01.13
22h
Auditori CCFC
7 euros

NIT CANÇÓ D’AUTOR

Cesk Freixas
Amb l’artista plàstic Albert Trilla
i l’escriptor Roc Casagran
Divendres
25.01.13
22h
Auditori CCFC
7 euros
5 euros a
www.ticketea.com/cesk-freixas-a-barcelona-auditori-farinera-del-clot

#FF FUSIÓ FARINERA
Els gèneres musicals es
fusionen en un cicle de cinc
nits a la Farinera

NIT FLAMENCA
Tenderete + Cargolé
Dissabte
02.02.13
22h
Auditori CCFC
6 euros
Memoria Selectiva

Soul, funk, rock, punk, flamenc, pop... Els estils
musicals que escoltem diàriament estan en constant
evolució. Són descendents d’aquelles notes primitives i
no tant, que sonaven des d’Àfrica, fins a Àsia, passant
per casa nostra, i alhora, són precursors segurament
de la música que escoltarem d’aquí a cinquanta
anys. En tribut a totes aquestes fusions presentem l’
#FF, la Fusió Farinera, un cicle compost per cinc nits
temàtiques a l’Auditori de la Farinera durant els mesos
de gener i febrer.
La presentació del disc de Memoria Selectiva
conjuntament amb Gratacels dels Senyors Tranquil
marcarà el punt d’inici de l’#FF. Una nit dedicada als
sons del pop, folk i bossa nova i una oportunitat per
conèixer en directe aquest nou projecte -Memoria
Selectiva- encapçalat per Pablo Selnik que publica
amb el segell nord-americà Whatabout Music i amb la
producció de Dave Bianchi i Marc Parrot. La següent
cita serà amb el cantautor Cesk Freixas que

XVI MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA
DE MUNTANYA
Del 2 al 16 de març se celebra la 16a Mostra
d’Audiovisuals i Fotografia de muntanya. Com sempre
a l’auditori del CCFC s’oferirà la possibilitat de visionar
les pel·lícules i a la sala d’exposicions les fotografies
presentades a concurs.
Any rere any i malgrat la crisi, les entitats
organitzadores uneixen esforços i tiren endavant

compartirà l’escenari amb l’artista plàstic Albert Trilla
i l’escriptor sabadellenc Roc Casagran per oferir una
nit #FF on la música es fusionarà amb pintura i versos.
Un gir radical ens portarà a la nit flamenca, de
la mà de la jove formació Tenderete acompanyada
de Cargolé, un projecte on s’enllacen la sensibilitat i
el caràcter de la guitarra flamenca amb la llibertat
de la música contemporània, cercant atmosferes
intimistes. I anant a un esquema més trencador, l’#FF
donarà pas al punk rock dels Cranc i de Lo Petit
Comitè, tots dos presentant dos discs contundents
per demostrar que no vivim cap crisi, sinó una enorme
estafa.
La darrera nit de l’#FF coincidirà amb el Ball de
Carnestoltes del barri, dedicada a la black music i amb
amfitrions de luxe, els darrers guanyadors de l’edició
2011 i 2012 de l’Emmaketa’m, els Tirantlofunk i la
jove banda JizzyFree.

el projecte amb la intenció d’ensenyar els valors i
l’esperit muntanyenc, que aplicats a la vida quotidiana
són de gran ajut.
Es podran visionar els treballs magnífics que
presenten concursants i conferenciants, però sense
deixar de banda les novetats en expedicions i reptes
que es duen a terme en totes les modalitats d’esports
de muntanya.
La Mostra rebrà la visita dels guanyadors del
Festival Explos d’Ax-Les Thermes i el dia 16 de març
es farà públic el veredicte del jurat, tant pel que fa als
audiovisuals com a les fotografies.
Fotografies que es podran gaudir i també votar
durant els dies de la Mostra. Aquesta votació servirà
per proclamar els premis In memoriam a Toni
Moreno, Joan Ramon Buil i Jordi Hernández, tots
tres muntanyencs i que ens van deixar sent encara
molt joves, tots tres membres d’alguna de les entitats
organitzadores de la Mostra i els quals es rememoren

NIT PUNK/ROCK
Cranc + Lo Petit Comitè
Divendres
08.02.13
22h
Auditori CCFC
Gratuïta

NIT BLACK MUSIC
Ball de Carnestoltes
Tirantlofunk + JizzyFree
Dissabte
09.02.13
23h
Espai a determinar
Gratuïta

per mantenir viu el seu record.
Els organitzadors de la Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de Muntanya de Sant Martí són l’Agrupació
Excursionista Icària, la Colla Excursionista La Senyera,
la Secció Excursionista del Foment Martinenc i la
Unió Excursionista Sant Martí de Provençals. En breu
es podrà consultar tota la programació sobre les
activitats i molt més a:
www.mostrademuntanya.cat
http://mostrademuntanya.blogspot.com.es
www.farinera.org
facebook @mostramuntanyasantmarti
Us emplacem al dia 2 de març al CCFC per
inaugurar l’edició de 2013.
No falteu.

NOU NUCLI D’EQUIPAMENTS
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A L’ANTIGA FÀBRICA DE
PLÀSTICS ALCHEMICA

Ha suposat moltes reivindicacions veïnals i anys d’espera, però
el passat 1 de desembre es van inaugurar els nous serveis
localitzats a l’antiga fàbrica Alchemika: la Biblioteca Caterina
Albert i l’Espai Alchemika. Les grans parets de maó de l’edifici
han vist com el seu interior ha anat experimentant grans canvis i com s’ha deixat de produir plàstic per repartir cultura.
En primer lloc, destaca la nova Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert que dóna servei als veïns i veïnes del Clot-Camp de
l’Arpa, de Navas i del sud del Guinardó. 2.500 m². d’equipament
distribuïts en 3 plantes que acullen a més de tot el fons bibliogràfic –procedent de l’antiga biblioteca Garcilaso i completat amb
noves adquisicions- una àrea infantil, un espai multimèdia i una
gran sala d’actes, entre d’altres.
El que cal destacar però, és que la Caterina Albert és la primera biblioteca amb servei d’autopréstec. Aquesta novetat ofereix als
usuaris més autonomia, privacitat i reducció dels temps d’espera, que
només amb una pantalla tàctil i un lector de codi de barres poden gestionar el préstec i el retorn de material, així com les reserves.
Durant els primers dies d’obertura s’ha fet palès la gran expectació que generava l’equipament, registrant una mitjana de 1300
visites diàries. Ara el repte, segons Ignasi Sanz, director de la biblioteca, és “posicionar-se en el territori, fer-se visibles i col·laborar
activament amb les diferents entitats i institucions del barri.”
D’altra banda, també s’ha obert l’Espai Alchemica, dues plantes remodelades que acullen l’Associació de Veïns i Comerciants
del Camp de l’Arpa i l’Esbart Sant Martí.
A la planta baixa, l’Associació de Veïns ja hi ha establert la
seva seu social obrint al públic de 17 a 20h. L’objectiu de l’entitat
és gestionar les necessitats i demandes del veïnat del Camp de
l’Arpa, participar en la vida associativa del barri i a més a més,
gràcies a les 4 sales, la sala polivalent (compartida amb l’Esbart
i la Biblioteca) i el hall que tenen a la seva disposició, oferir activitats, exposicions i tallers oberts a tothom. Les sales de la primera planta, en canvi, s’han cedit a l’Esbart de Sant Martí que resten
a l’espera de què s’hi facin alguns canvis estructurals a l’espai,
per tal d’adaptar-los a la seva activitat.

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA

Busqueu una oportunitat? Somieu en tocar en un escenari? Voleu fer
sonar la música més enllà de les 4 parets del vostre local d’assaig?
Necessiteu un públic? Ha arribat l’hora. L’Emmaketa’m torna per donar respostes a totes aquestes preguntes. El concurs de maquetes
joves del Clot-Camp de l’Arpa us dóna l’oportunitat, per setè any consecutiu, a tots aquells grups novells que vulgueu donar a conèixer la
vostra música. Consulteu les bases i no dubteu en participar.
Bases del setè concurs de maquetes del Clot-Camp de l’Arpa
organitzat per La Pinya, Coordinadora de Joves del Clot-Camp de
l’Arpa i el Centre Cultural Farinera del Clot:
1. L’objectiu d’aquest concurs és la promoció de la música al Districte de Sant Martí.
2. Podran participar tots els grups joves dels Països Catalans que no tinguin
cap tipus de contracte amb alguna companyia discogràfica. L’incompliment
d’aquesta norma comportarà l’exclusió automàtica del concurs.
3. S’acceptarà qualsevol estil i/o espectacle musical, sempre que les lletres no continguin continguts sexistes, xenòfobs, feixistes, homòfobs...
4. S’ha de presentar una maqueta enregistrada en cd i ha d’incloure un
mínim de tres temes propis. No s’acceptaran versions.
5. La maqueta s’ha de complementar amb un dossier on hi constin les dades de tots els components (nom, adreça completa, telèfon, DNI, edat i
correu electrònic), una breu història del grup, les lletres de les cançons
incloses a la maqueta i una foto recent. Sense totes aquestes dades les
maquetes no s’admetran a concurs.
6. Com a criteri de selecció es tindrà en compte l’originalitat i la qualitat de la
proposta musical, així com el fet que siguin propostes noves i d’artistes novells.
7. De totes les maquetes rebudes només 4 entraran a la fase de concurs.
8. Les 4 maquetes que entraran a concurs seran seleccionades per un jurat
format per membres de l’organització i professionals de l’àmbit musical.
9. El jurat pot declarar desertes alguna d’aquestes 4 places.
10. Les maquetes es recolliran del l’1 de febrer al 2 d’abril al CCFC (GV
Corts Catalanes, 837, 08018 Barcelona). Les maquetes s’han de presentar en un sobre amb tota la informació on s’indiqui clarament el nom del

projecte: EMMAKETAM 2013
11. Els 4 grups seleccionats hauran de tocar en directe un repertori de 30 a 45
minuts de durada, incloent els temes propis inclosos a la maqueta presentada, durant les Festes de Primavera del Clot-Camp de l’Arpa, el divendres 10
de maig de 2013. Aquesta data és improrrogable i el fet de no poder assistir
al concert implica directament l’expulsió automàtica del concurs.
12. Els grups seleccionats estaran formats exclusivament per les persones que
figuren al currículum. Qualsevol variació en la composició del grup caldrà notificar-la abans del 30 d’abril, prèvia autorització de la comissió organitzadora.
13. El grup guanyador s’escollirà entre els 4 candidats mitjançant: la votació
del jurat, que tindrà un pes del 75%, i mitjançant la votació del públic, que
tindrà un pes del 25%.
14. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.
15. Els grups hauran de portar els seus instruments, així com els amplis.
L’organització proporcionarà l’escenari, l’equip de so, el personal tècnic,
la sonorització i la il·luminació necessària.
16. El premi del concurs serà la participació en el Concert Jove de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa, que se celebrarà durant el mes de
novembre de 2013 i una remuneració econòmica de 300 euros.
17. El resultat de les 4 maquetes seleccionades es publicarà a la web www.
farinera.org i al bloc de la coordinadora de joves del Clot http://lapinyadelclot.blogspot.com/.
18. La informació relativa als resultats finals del concurs es dirà el mateix dia del
concert, tot just acabades les actuacions. El dimecres 15 de maig es publicaran al bloc http://lapinyadelclot.blogspot.com i a la web de la Farinera.
19. Si els grups fan difusió pròpia de la seva participació a l’EMMAKETAM,
aquesta haurà de contenir els logos de la Coordinadora de Joves del Clot,
del Centre Cultural i de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
20. El grup guanyador es compromet a mantenir l’estil musical presentat a
concurs en l’actuació del concert prevista pel novembre del 2013.
21. Les maquetes presentades no seran retornades.
22. La participació en aquest concurs suposarà l’acceptació total d’aquestes bases.
23. L’organització es reserva el dret de modificar o incloure paràmetres a les bases
en funció de les necessitats del concurs o dels imprevistos que puguin sorgir.

ELS ENCANTS, 85 ANYS AL MATEIX LLOC
del Clot-Camp de l'Arpa

El mes de febrer no pot passar per alt. I menys ara que amb la situació social i econòmica actual, no es pot desaprofitar el miratge
que durant uns dies serà de gran ajuda per deixar de banda tots
els problemes. Arriba el Carnaval 2013 i fent honor a la festivitat i
a Sa Majestat en Carnestoltes XXVIè és el millor moment de l’any
per desmelenar-se, mofar-se i riure’s de tot el que ens envolta.
Hi ha tres cites ineludibles durant aquests dies, divendres
dia 8 per rebre a Sa Majestat en Carnestoltes i parar l’orella
al pregó. El dissabte 9 serà el moment del barri, de tots i totes,
per sortir al carrer i mostrar les millors gales a la Rua i al Ball de
Carnestoltes de la mà de Tirantlofunk i Jizzy Free. I per acabar,
el Dimecres de Cendra, dia 13, per acomiadar a Sa Majestat i
la Sardina.
La Rua de la gent
Cal dir que com sempre la Rua de Carnaval és el moment del
barri, de la seva gent, d’entitats, famílies i amics. En grups es participa al concurs de disfresses amb diferents premis segons categoria. Els Castellers de Barcelona, disfressats dels Picapedra,
van rebre el primer premi a la comparsa mixta de 2012 i tal com
explica Marina Homs, cap d’activitats de l’entitat, ja tenen “moltes
de ganes de repetir, tot i que el fet d’haver guanyat suposa una
petita pressió afegida”. Hi participen perquè se senten part del
barri i a més la rua “encaixa perfectament amb la nostra activitat,
on s’apleguen persones de diferents edats amb ganes de passarho bé”. L’objectiu és aquest, la diversió, tant en el moment de la
rua com en els moments previs de preparació, constata Homs.
Arriba una nova edició, com sempre és oberta a tothom, potser
aquest any el premiat pots ser tu.

ENTITAT EN UN CLIC

EMMAKETAM’13

EL
RACÓ
del Taller d'Història

CARNAVAL 2012

El mercat dels Encants Vells són a punt de canviar d’emplaçament. En motiu d’aquest canvi no està
de menys recordar que durant el 2013 es faran 85 anys que han estat al mateix lloc. Tal com explicava el 1958 l’antic president del Gremi d’Encantistes, Jaume Papell Baraup:
“23 de marzo de 1928…/… El primer vendedor de esta Feria, don José Font, asociado número uno
de este Gremio, instaló su puesto sobre la hierba que cubría la que un día será la más amplia de las plazas de
Barcelona, la Plaza de las Glorias Catalanas; a su vera, junto a la vía del ferrocarril, asentó su puesto el también
vendedor don Ramón Trallero, y así, poco a poco, con cierta timidez, a los ocho días eran ya quince los vendedores de la Feria, un mes después sumaban ya cincuenta y, al cabo de muy poco tiempo, pasaban de doscientos.
Eran todos ellos encantistas que habían tenido sus puestos en el céntrico Paseo de la Cruz Cubierta y Avenida
Mistral. En aquellas concurridas vías, el cliente se lograba por sus solo paso en la calle; en el nuevo emplazamiento, el cliente debía acudir expresamente al lugar para efectuar
sus compras. Cuán duro debió ser el primer tiempo. Intentemos
imaginar a nuestros consocios, señores Font y Trallero, solitarios,
su puesto montado a la vera de la vía, sus géneros expuestos a
la visión de los pasajeros del tren que, raudo, pasaba ante ellos
escupiendo humo y vapor… Intentemos imaginarlos aguardando
en vano a aquellos clientes que periódicamente cruzaban ante
sus paradas sin posibilidad de hacer publicidad, ni propaganda
alguna…, solitarios, en medio del campo, aguardando tan sólo que el
paso del tiempo les aportase a sus compañeros reacios para, así,
entre todos, construir, formar, organizar el nuevo Mercado de la
Feria de Bellcaire, que la disposición municipal había esparcido por
doquier…”
(FONT: “Boletín de orientación gremial”, Año IV. Nº. 10. Abril de 1958. p. 3.)

Antonio Gascón
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

LA GRAN
TEMPORADA DELS
CASTELLERS
DE BARCELONA

La del 2012 ha estat una de les
millor temporades dels Castellers
de Barcelona. Han carregat una
gran varietat de castells de 8,
consolidant el 5 de 8 i el 7 de 8,
però a més la gesta més important ha estat haver carregat durant les Festes del Clot-Camp de
l’Arpa el seu millor castell aconseguit fins el moment, el 3 de 9.
El gran dia va ser l’11 de novembre de 2012, a la plaça Valentí
Almirall i envoltats de la gent del
Clot-Camp de l’Arpa. El motiu, la
Festa Major del barri, l’objectiu
oferir una gran diada castellera
i ho van aconseguir. 7 anys més
tard i al Clot van tornar carregar
el 3 de 9. Després de dos intents
aquesta temporada, a la tercera
va arribar la vençuda, i tal com explica Edu París, membre de la Junta de l’entitat va ser “un punt d’èxit
fantàstic per la colla, pel barri, per
tothom i més pel fet de fer-ho a
casa, ja que molta gent de la colla
és del mateix barri.”
Els Castellers de Barcelona han tingut la seu al Clot-Camp
de l’Arpa durant la major part de la seva història; primer al carrer de Rossend Nobas i des de 2006 al carrer de Bilbao. Haver aconseguit al barri i després de tants anys el castell més
important que han carregat mai ha donat un valor afegit a la
satisfacció que van sentir en aquell moment.
L’entitat va néixer el 1969, però tot i no ser el primer intent
de colla que va existir a Barcelona sí que van ser els únics que
van saber consolidar-se a la ciutat. De fet són la quarta colla
més antiga de tot Catalunya. Han passat per molts episodis i
actualment “estan vivint un bon moment, excel·lent” assegura
París, amb un total de 200 persones que hi participen regularment. Assagen cada dimarts i divendres al vespre i la canalla els
dijous. Han de ser regulars, s’impliquen i lluiten per tal de sortir
a la plaça i arribar el més amunt possible.
Però ser casteller, tal com explica Eduard París, és un sentiment de “pertinença a un grup, un grup que es planteja objectius, assolir-los i sobretot fer cultura, interrelacionant-se amb
gent de tot tipus i edats, en un mateix entorn i inquietud.” Els
fa feliços pertànyer a aquest col·lectiu, el de la camisa vermella, tots plegats per aconseguir una fita i assolir “alegria, alegria
compartida”.
Els és igual quant amunt són de la classificació, París explica que el que sobretot “els hi agrada és superar-se a ells
mateixos”. Així doncs l’any vinent tenen feina, perquè després
d’aquesta gran temporada s’hauran d’esforçar de valent per
superar-se encara més.
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CURSOS i TALLERS
gener, febrer i març 2013

CENTRE CULTURAL
LA FARINERA DEL CLOT
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 14 al 21 de gener de 2013
Els cursos s’impartiran durant
els mesos de gener, febrer i
març.
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.
Lloc i horari de les inscripcions
> Gran Via de les Corts Catalanes, 837
> De dilluns a divendres de 10 a 22h
El CCFC es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que
no respectin la feina dels talleristes i el procés d’aprenentatge de
la resta de persones usuàries.
Preus amb IVA inclòs

COS
ESTIRAMENTS I RELAXACIÓ
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 càrregues d’estrès.
Dijous de les 11,00 a les 12,30 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 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 28 de gener al 18 de març
GRUP B
dimecres de les 20,00 a les 21,30 h
del 30 de gener al 20 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Lisa Howe
PILATES
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
GRUP A
dimecres de les 11,00 a les 12,30 h
del 30 de gener al 20 de març
GRUP B
divendres de les 19,00 a les 20,30 h
de l’1 de febrer al 22 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Georgina Nieto

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
(CASAL DE BARRI)

TAI TXI
Tai Txi amb moviments suaus i
exercicis de respiració.
Divendres de les 11,30 a les 13,00 h
de l’1 de febrer al 22 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Alícia López

SALSA ESTIL INDIVIDUAL DONES
NIVELL 2
Ballar salsa no és només cosa de
dos. Continua am l’estil individual
per ballar on i quan et vingui de
gust. (Cal haver fet el curs d’iniciació

TAI TXI / TXI KUNG
Tai Txi i Txi Kung amb moviments
suaus i exercicis de respiració.
Dijous de les 18,30 a les 20,00 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Alícia López

Dilluns de les 20,00 a les 21,00 h
del 28 de gener al 18 de març
Preu: 40 euros (8 sessions, 8 h)
a càrrec de: Neus Llopis

DANSA
DANSA DEL VENTRE
Endinsa’t en la màgia de les danses
àrabs i els seus moviments.
INICIACIÓ
dijous de les 17,30 a les 19,00 h
del 31 de gener al 21 de març
INTERMIG
(És necessari 1 any d’experiència en dansa del ventre o haver
realitzat el curs d’iniciació)
Dimarts de les 17,30 a les 19,00 h
del 29 de gener al 19 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 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
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Noemí Castell
TRIBAL FUSIÓ
Fusió de dansa del ventre amb
elements de hip hop i de danses
folklòriques d’arreu del món.
INCIACIÓ
dimarts de les 20,30 a les 22,00 h
del 29 de gener al 19 de març
AVANÇAT
(Són necessaris 2 anys d’experiència
en tribal o en dansa del ventre.)
Dijous de les 19,00 a les 20,30 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 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 30 de gener al 20 de març
AVANÇAT
(És necessari 1 any d’experiència
de Bollywood o haver realitzat el
curs d’iniciació)
Dimecres de les 20,30 a les 22,00 h
del 30 de gener al 20 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Polly Casson
BLUES DANCE SOLO (novetat!)
Si t’agrada la música blues de tots
els estils però no saps com ballar-la,
aquest és el teu curs. Ball individual
tant d’homes com de dones.
Dimarts de les 19,00 a les 20,30 h
del 29 de gener al 19 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Noemí Castell

i/o un curs de salsa estil individual
dones de dos mesos)

SALSA PARELLES
NIVELL 2
Per aquelles parelles que ja tenen
nocions de salsa i volen seguir
aprenent-ne. (Cal haver fet el curs
d’iniciació i/o un curs de dos
mesos de salsa en parelles)
Dilluns de les 20,00 a les 21,00 h
del 28 de gener al 18 de març
Preu: 40 euros (8 sessions, 8 h)
a càrrec de: Óscar Barrera

ART I CREACIÓ
COMPRENDRE LA PINTURA
Què cal saber d’un quadre? Com
s’interpreta una pintura? Coneixements bàsics per entendre i
comprendre la pintura.
Dilluns de les 18,30h a les 19,30h
del 28 de gener al 18 de març
Preu: 40 euros (8 sessions, 8 h)
a càrrec de: Montserrat Pérez
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.
Dimarts de les 12,15 a les 14,15 h
del 29 de gener al 19 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Montserrat Pérez
PATRONATGE
Un curs per aprendre a dissenyar la
teva roba i a confeccionar patrons.
INICIACIÓ
dimarts de les 19,30 a les 21,30 h
del 29 de gener al 19 de març
AVANÇAT
(Cal haver realitzat el curs d’iniciació o tenir nocions de patronatge)
Dilluns de les 19,30 a les 21,30 h
del 28 de gener al 18 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Montserrat Pérez

HABILITATS I CONEIXEMENTS
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 i 50 euros extres.
Les copes les facilita la Farinera)
Dimecres de les 20,00 a les 22,00 h
del 30 de gener al 20 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Shira Lebel
GUITARRA
Vine a aprendre a tocar aquest
instrument.
INCIACIÓ
dimarts de les 18,15 a les 19,45 h
del 29 de gener al 19 de març
AVANÇAT
(Cal haver realitzat el curs d’iniciació o tenir un any d’experiència.)
Dimarts de les 20,00 a les 21,30 h
del 29 de gener al 19 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Jordi de Diego

FOTOGRAFIA DIGITAL INICIACIÓ
Treu profit de la teva càmera digital,
explora les seves múltiples funcions i
treu-ne el màxim rendiment.
dimecres de les 18,00 a les 20,00 h
del 30 de gener al 20 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Sergi Reboredo

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 14 al 21 de gener de 2013.
dimecres de 10,30 a 13,30h i
de dilluns a divendres de 16,30 a
21,00 h.

FOTOGRAFIA DE VIATGES
Perfecciona i treballa les fotografies dels teus viatges.
Dimecres de les 20,00 a les 22,00 h
del 30 de gener al 20 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Sergi Reboredo

Procés de matriculació
> Omplir el full d’inscripció i fer
el pagament amb un ingrés a
l’entitat bancària que s’indicarà. El comprovant caldrà presentar-lo en un termini màxim
de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.

INFORMÀTICA
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera ràpida i senzilla.
NIVELL 1
GRUP A
dimarts de les 16,00 a les 18,00 h
del 29 de gener al 19 de març
GRUP B
dimecres de les 12,00 a les 14,00 h
del 30 de gener al 20 de març
GRUP C
dijous de les 10,00 a les 12,00 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
NIVELL 2
GRUP A
dimecres de les 16,00 a les 18,00 h
del 30 de gener al 20 de març
GRUP B
dijous de les 12,00 a les 14,00 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
NIVELL 3
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera senzilla i ràpida.
GRUP A
dimarts de les 10,00 a les 12,00 h
del 29 de gener al 19 de març
GRUP B
dijous de les 16,00 a les 18,00 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
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 29 de gener al 19 de març
GRUP B
dimecres de les 18,00 a les 20,00 h
del 30 de gener al 20 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés
AVANÇAT: (Cal haver realitzat el
curs d’iniciació o tenir coneixements bàsics del programa)
Dijous de les 18,00 a les 20,00 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés

Els cursos s’impartiran durant els
mesos de gener, febrer i març.

Condicions de matrícula
> Els/les menors de 16 anys hauran de ser inscrits pel seu pare
o mare i entregar el permís patern/matern.
> 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
de l’EAMP.
Lloc i horari de les inscripcions
> Plaça de Carme Monturiol, 10
– 08026, Barcelona
> Dimecres de 10,30 a 13,30h i
de dilluns a divendres de 16,30
a 21,00 h.
L’Espai Antoni Miró Peris es
reserva el dret d’admissió cap
aquelles persones que no respectin la feina dels talleristes i
el procés d’aprenentatge de la
resta de persones usuàries.
Preus amb IVA inclòs
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
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Montserrat Pérez
GANXET
Apunta’t a la moda del ganxet i
aprèn a fer les teves pròpies creacions: gorres, bufandes i tot el
que et puguis imaginar.
Dimarts de les 18,00 a les 19,30
h del 29 de gener al 19 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Aviv Kruglanski
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 28 de gener al 18 de març
Preu: 72 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Yoly Hornes
RESTAURACIÓ DE MOBLES
(novetat!)
Aprendrem els criteris que intervenen en la restauració i recuperació dels mobles antics i en els
petits objectes de fusta que l’usuari aportarà al taller.
Dilluns de les 10,30 a les 12,00
h del 28 de gener al 18 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Roser Sanvisens

COS
PILATES
Entrenament centrat en el desenvolupament dels músculs del cos
per mantenir l’equilibri corporal i
dotar d’estabilitat i fermesa la columna vertebral.
Dimecres de les 10,30 a les 12,00
h del 30 de gener al 20 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Conchi Rodríguez
TÈCNICA ALEXÀNDER
Reeducació corporal per equilibrar cos i ment.
Dimecres de les 19,00 a les 20,30
h del 30 de gener al 20 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Mar Medina
MEMÒRIA (novetat!)
Taller pràctic on es faran exercicis entretinguts i variats dins d’un
programa de prevenció i promoció de la salut. Els exercicis seran
de dificultat creixent i incidiran en
diferents capacitats cognitives.
Dimecres de les 17:30 a les 19,00
h del 30 de gener al 20 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Eva Lledó
IDIOMES
ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si no has fet mai anglès, aquest
és el teu taller.
Dimecres de les 10,30 a les 12,00
h del 30 de gener al 20 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Ramón Codina
ESPAVILAR-S EN ANGLÈS
Si tens coneixements bàsics d’anglès, fes un pas endavant i vine a
millorar el teu nivell.
Dimecres de les 12,00 a les 13,30
h del 30 de gener al 20 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Ramón Codina
CONVERSA EN ANGLÈS
Si tens un bon nivell d’anglès, consolida’l i llença’t a parlar-lo!
Dilluns de les 12,00 a les 13,30
h del 28 de gener al 18 de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h)
a càrrec de: Ramón Codina
INFORMÀTICA
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera pràctica i senzilla.
INICIACIÓ: Dilluns de les 12,00 a
les 13,30 h del 28 de gener al 18
de març
Preu: 60 euros (8 sessions, 12 h) a
càrrec de: Elena Ortiz de Landaluce
TALLERS PER A INFANTS
Taller per a nens i nenes d’entre
4 i 8 anys
HAPPY ENGLISH (novetat!)
Aprendrem anglès de forma divertida; farem jocs, cantarem cançons,
pintarem murals i molt més!
Dijous de les 18,30 a les 19,30 h
del 31 de gener al 21 de març
Preu: 40 euros (8 sessions, 8 h) a
càrrec de: Miranda Kuypers
PETITS MÚSICS (novetat!)
Ens aproparem a la música escoltant, ballant, cantant, tocant i
construint els nostres propis instruments!
Dimarts de les 17,00 a les 18,00
h del 29 de gener al 19 de març
Preu: 40 euros (8 sessions, 8 h) a
càrrec de: Mariona Sans
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PROGRAMA gener-febrer

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

EXPOSICIONS

CHEZ LA POUPEÉ

EL PURGATORI

VOSTÈ JA HO ENTENDRÀ

HOMENATGE AL MARROC

A càrrec de la cia. Chez la poupeé
Chez la poupeé és un espectacle musical
de cabaret on les protagonistes són nines.
Tots els elements s’integren en un petit
cabaret en què els titelles juguen dins d’un
escenari d’erotisme. Un excèntric mestre
de cerimònia ens portarà de la mà per un
recorregut únic en el qual aquestes dives
de plàstic ens faran sentir la pell i els ossos
del cabaret.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Divendres 1 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
7 euros

A càrrec de la cia. Un cabaret amb dues
pilotes
El Purgatori és una festa. Un espectacle de
cabaret amb infinites dosis d’humor, interpretat per alumnes de les millors escoles
de teatre, que ens sorprendran amb les
seves esbojarrades propostes. El públic
decidirà quina és l’escena guanyadora llençant pilotes de goma als artistes, sentint-se
mosso per un dia….
Més de 50 actrius i actors ens faran riure
i viure una nit inoblidable amb música,
ball, escenes breus, monòlegs… El teatre
mes jove i fresc amb l’humor com a gran
protagonista!
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Divendres 15 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
7 euros

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

ESCENES D’INFANTS
TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

EL CEL DE LA JOJÓ

A càrrec de la cia. Inspira Teatre
La Jojó és una vaca molt sàvia perquè ha
tingut una vida plena d’aventures. Per això
tots els animals de la granja van a veure-la
per demanar-li consell. Però la Jojó, amb els
anys, s’ha fet gran. I un bon dia li succeeix el
fet més extraordinari que li ha passat fins
aleshores: a poc a poc va perdent parts.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Diumenge 24 de febrer, 12h
Auditori del CCFC
4,5 euros

FESTIVAL #FF FUSIÓ FARINERA
Presentació nou disc:

MEMORIA SELECTIVA +
SENYORS TRANQUIL

Memoria Selectiva: Neix l’any 2010 com un
projecte del cantant i flautista Pablo Selnik dins
d’una perspectiva pop/rock molt oberta a d’altres influències. Després de dos anys d’intensa
activitat presenten el seu primer disc Memoria
Selectiva, de la mà del segell americà Whatabout Music, i amb producció de Dave Bianchi i
Marc Parrot.
Senyors Tranquil: El duet barceloní de Senyors
Tranquil ens tornen a sorprendre amb el segon
treball Gratacels, en aquest cas, amb lletres
més dures, influïdes pels temps que vivim. Aires
de folk i bosanova, i la incorporació d’una Senyoreta que hi afegeix bateria i percussió.
Divendres 18 de gener, 22h
Auditori del CCFC
7 euros
Presentació nou disc Tocats pel foc

CESK FREIXAS

Amb l’artista plàstic Albert Trilla i l’escriptor
Roc Casagran
Tocats pel foc és el quart disc del consolidat
cantautor Cesk Freixas, amb els arranjaments
i la producció musical de Víctor Nin, guitarrista
al costat d’en Cesk Freixas des de l’any 2006.
D’aquesta manera, Tocats pel foc es converteix en la proposta més càlida i orgànica de la

A càrrec de la cia. Príncep Totilau
A partir de l’obra per piano del compositor català Frederic Mompou, una parella
de ballarins recordarà la seva infantesa i
compartirà amb el públic els valors més
importants d’aquesta etapa: la llibertat,
l’alegria, l’humor, la senzillesa, la imaginació,
el joc i la innocència.
Nova producció d’aquesta companyia
coneguda pels seus espectacles de titelles
i per la dramatúrgia i la direcció d’escena
del ballet Petruixka, una producció del Gran
Teatre del Liceu estrenada el 2011.

De Claudio Magris
A càrrec d’AT el Partiquí
Publicada l’any 2007 com un monòleg en
què una dona ingressada a una casa de
salut, parla amb qui la regenta per agrair
que hagi permès la visita del seu marit
-escriptor- i aprofita per narrar tota la seva
vida amb ell.
L’adaptació d’aquesta obra de Claudio Magris que fa el Partiquí, transforma el text en
un espectacle d’una actriu i un actor en una
lluita dialèctica sobre un passat en comú,
ara que ella està apartada del món real, no
sabem si ingressada a una mena de residència o potser molt més enllà de la vida.
Vostè ja ho entendrà és sobretot una
història d’amor en el sentit més ampli, és
una història de passió, de protecció, de
renúncia, de desesperació i potser d’esperança. És l’alliberament d’una esclavitud o
l’esclavatge de la llibertat.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Divendres 22 i dissabte 23 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
7 euros

Diumenge 27 de gener, 12h
Auditori del CCFC
4,5 euros

TENDERETE + CARGOLÉ

Nit flamenca amb dues de les joves formacions
que destaquen al panorama barceloní.
Tenderete ens ofereix música flamenca fresca
però ‘jonda’, que té per objectiu continuar el
camí començat pels grans mestres del gènere.
El projecte va néixer a finals del 2011 i ofereix
temes propis que beuen de l’arrel combinats
amb una modernització i ambients contemporanis.
Cargolé es van unir escapant de l’hivern del
2008 i va néixer com un projecte on s’enllacen
la sensibilitat i el caràcter de la guitarra flamenca amb la llibertat de la música contemporània,
cercant atmosferes intimistes.
Dissabte 2 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
6 euros
Presentació nou disc:

CRANC + LO PETIT COMITÈ

Els Cranc, grup de punk&roll de Sant Andreu de
Palomar porten el directe a la Farinera presentant el seu segon cd, Sempre enrere, editat per
Kasba Music, on mantenen l’essència de crítica
social i l’esperit anticapitalista.
Lo Petit Comitè, nascut al barri de Sants el

2010 amb la intenció de donar sortida a les
cançons desangelades d’en David Vázquez,
fundador i veu de Ràbia Positiva, després de la
dissolució d’aquesta banda de punk contestatari. Ara presenten No callarem fins tocar a
Ferreries! (Rock de Kasba 2013).
Divendres 8 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
Entrada gratuïta
Ball de Carnestoltes

TIRANTLOFUNK
+ JIZZYFREE

Els guanyadors de l’edició 2011 i 2012 de
l’Emmaketam junts a l’escenari per mostrar l’autèntica essència ‘black’ de la ciutat i
combinar-la amb l’essència més gamberra del
Carnestoltes.
El concert comptarà amb el rhythm & soul dels
Tirantlofunk, un projecte consolidat, sorgit de
la unió d’antics músics i membres de bandes
joves dels anys 90 de Barcelona, que es va
crear amb voluntat de recuperar la música de
ball dels anys 60’s en català i fusionar-la amb el
soul & blues nordamericà.
Els acompanyaran els JizzyFree, la revelació
d’aquesta jove banda de 9 membres que va
pujar als escenaris per primer cop a mitjan
2011 i que compta amb un repertori d’estil
força lliure amb referències als grans músics
dels 70’s.
Dissabte 9 de febrer, 23h
Espai a determinar
Gratuïta

TALLERS PER A JOVES
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!
Inscripcions:
del dilluns 21 al dimarts 29 de gener.

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.

Alfonso Hausmann
3a etapa (2008 – actualitat)

L’ÉSSER HUMÀ EN
EL SEU ENTORN

“L’imaginació ens salva d’allò que voldríem
ser i el sentit de l’humor, del que som”,
Winston Churchill. Alfonso Hausmann ens
presenta part de l’obra que ha produït en
aquesta tercera etapa, iniciada el 2008,
amb 11 olis de mida gran en què expressa
missatges clars i plens de colors.
Inauguració dijous 7 de febrer, 19.30h
Del 7 al 23 de febrer
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta

50è ANIVERSARI DE
LA INDEPENDÈNCIA
D’ALGÈRIA

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

carrera del cantautor penedesenc.
Divendres 25 de gener, 22h
Auditori del CCFC
7 euros / entrada anticipada a 5 euros a
http://www.ticketea.com/cesk-freixas-abarcelona-auditori-farinera-del-clot

De Miquel Cazaña
Homenatge al Marroc és un recull de les
pintures i dibuixos que l’artista Miquel
Cazaña ha fet durant els seus viatges a
aquest fantàstic país veí. Rutes en camell
pel Sàhara, el mercat d’Essaouira, la plaça
de Yema el Fna o la medina de Tànger… Tot
un món que s’obre als nostres ulls… Tan
proper i a la vegada tan diferent.
La inauguració comptarà amb l’actuació en
directe del duet Coup Marocain amb Sergio
López (percussió) i Juan Carlos Buchán (llaüt).
Inauguració divendres 11 de gener, 20h
De l’11 de gener a l’1 de febrer
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta

TALLER DE TEATRE

A càrrec d’Alicia González
Del 29 de gener al 19 de març (8 sessions)
dimarts de 18 a 20h

TALLER DE DANSES URBANES
A càrrec de Pablo Mandaras
Del 28 de gener al 18 de març (8 sessions)
dilluns de 18 a 19:30h

Amb el suport del Consolat General d’Algèria a Barcelona
Algèria va celebrar el 5 de juliol passat, el
50è aniversari de la seva independència. El
5 de juliol de 1962, el país es va independitzar de la “gran nation” francesa, 132 anys
després de nombroses revoltes populars i
guerres contra els colonialistes francesos.
A partir d’aquí us convidem a aquest
acte on es projectaran dos dels films que
expliquen la colonització i la resistència
algeriana, tant al territori com a fora.
16:30 - Projecció La Bataille d’Alger (V.O)
àrab i francès.
19:30 - Pastes i te amb actuació musical
de cançons tradicionals algerianes.
19:45 - Projecció Les Hors La Loi (V.O) àrab
i francès.
21:30 - Fi de l’esdeveniment amb actuació
musical de cançons tradicionals algerianes.
Dissabte 19 de gener, a partir de les
16.30h
Auditori CCFC
Entrada gratuïta
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PROGRAMA gener-febrer

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (Casal de Barri)
EXPOSICIONS

TALLERS OBERTS

horari de visita de les exposicions:
dilluns, dimecres i dijous de 16:30 a 17:30 h i dimarts i divendres de 20 a 21 h

VERMELLS

D’Anna Comas Parent
Sèrie de quadres on el color vermell és el fil conductor d’un procés que permet a l’artista pintar el
que sent sense ser res en un moment concret. L’autora gaudeix amb el procediment i els materials
que fa servir, obtenint com a resultat la demostració del seu caràcter vital i de coratge.
Inauguració dimecres 9 de gener, 19.30h
Del 9 al 25 de gener / Espai Antoni Miró Peris / Entrada gratuïta

UN ALTRE GIMLET, SIUSPLAU

Mostra sobre els 14 números de Gimlet (1981-1982). Dirigida per Manuel Vázquez Montalbán, la
revista barcelonina va exercir de veritable pedra fundacional en la reivindicació de la novel·la i el cinema
negres. Trenta anys després, la recordem com l’inici d’un gust pel gènere que avui és més viu que mai.
Producció: Biblioteques de Barcelona; Direcció general: Paco Camarasa, comissari de BCNegra;
Comissari de l’exposició i textos: Joaquim Noguero; Disseny: todojunto.net.; Realització vídeo: Bàrbara
Raubert, Còmic i entrevistats: Andreu Martín i Mariel Soria; Fotografia: Francesc Meseguer; Agraïments: Lluís Porcel i Frederic Pagès.
Inauguració dilluns 4 de febrer, 19.30h amb visita comentada de Joaquim Noguero
Del 4 al 22 de febrer / Espai Antoni Miró / Entrada gratuïta

MONOGRÀFICS

CREA UN BLOC PROPI - INICIACIÓ

A càrrec d’Àgueda Bañón
Cada alumne obrirà un bloc propi amb Wordpress, personalitzarà l’aparença per adaptar-lo a les seves necessitats i aprendrà
com funciona pas a pas.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dimecres 2 al divendres 18 de gener. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.
Dimarts 22, 29 de gener i 5 de febrer de les 18 a les 20h / Espai Antoni Miró Peris / 30 euros

CREA UN BLOC PROPI - AVANÇAT

A càrrec d’Àgueda Bañón
Cada alumne continuarà desenvolupant el seu bloc, costumitzant-lo i adaptant-lo a les seves necessitats: menús desplegables,
ginys, contingut audiovisual, etc.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 28 de gener al divendres 8 de febrer. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer
un abonament de 30 euros.
Dimarts 12, 19 i 26 de febrer de les 18 a les 20h / Espai Antoni Miró Peris / 30 euros

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.
Gener - Divendres 11, 19h
Febrer - Divendres 1, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

ESPAI PER MANTENIR
LA MENT EN CALMA

A càrrec de Paquita Marsal
Es destinarà un temps a fer meditació i un altre a fer una
breu lectura, de Bucay o d’un altre autor, que després comentarem entre tots i totes.
Gener – Dijous 17, 20h
Febrer – Dijous 14, 20h
Espai Antoni Miró Peris / Entrada gratuïta

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. Al gener començarem amb el llibre Nada
de Carmen Laforet. Per saber les lectures que comentarem,
consulteu el bloc: https://conevaenelcafe.blogspot.com
Gener - Dimecres 16 i 30, de les 19 a les 20.30h
Febrer - Dimecres 13 i 27, de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris/ Gratuïta

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 portar una peça de roba que vulguis arreglar,
fil, agulla i tot el que necessitis per la costura.
Divendres 1 de febrer, 17h
Espai Antoni Miró Peris / Gratuïta

CÀPSULES

TALLERS MILLOR QUE NOU, REPARAT

CUINA AMB PAPILLOTE

FEM LLIBRETES APROFITANT PAPER I CARTRÓ

A càrrec de Lola Vidal
Aprèn a cuinar primers plats, segons plats i postres amb aquesta tècnica culinària provinent de
França, el papillote.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dimecres 2 al divendres 18 de gener. Per inscriure’s
cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15 euros.
(Hi haurà un plus en concepte d’aliments que es
pagarà el dia del taller)
Dilluns 21 de gener, de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris / 15 euros

REMEIS CASOLANS
NATURALS

A càrrec de Rosa Ana Segura
Amb aliments i herbes remeieres molt conegudes,
farem remeis naturals per a petits i grans, que
ens alleujaran la tos, els mocs, el mal de cap, grips
i mal d’oïda, entre altres.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dimecres 2 al divendres 18 de gener. Per inscriure’s
cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15 euros.
(hi haurà un suplement d’1 euros en concepte de
material que es pagarà el dia del taller)
Dimecres 23 de gener, de les 10.30 a les 13.30h
Espai Antoni Miró Peris / 15 euros

BIJUTERIA AMB NUSOS

A càrrec de Cristina Yepes
Aprèn la tècnica bàsica del macramé, per poder fer
polseres, collarets i tot allò que puguis imaginar!
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns
28 de gener al dijous 14 de febrer. Per inscriure’s
cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15 euros.
Dilluns 18 de febrer, de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris / 15 euros

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el programa Millor que nou, Reparat
En aquest taller aprendrem a confeccionar llibretes pràctiques i atractives amb materials aprofitats. Els assistents s’enduran aquests objectes artesanals i útils que han elaborat amb les seves pròpies mans.
Inscripcions del dimecres 2 al divendres 18 de gener. Al mail: eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 25 de gener, de les 18 a les 20.30h / Espai Antoni Miró Peris / Gratuïta

APARELLS INFORMÀTICS: FEM EL MANTENIMENT
I REPARACIONS SENZILLES

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el programa Millor que nou, Reparat
S’explicaran les nocions bàsiques dels components i parts dels ordinadors i es donaran consells per al seu manteniment,
així com indicacions per detectar i solucionar, amb operacions senzilles al nostre abast, els problemes més habituals.
Els assistents poden portar algun aparell per practicar i resoldre dubtes sobre la seva reparació i manteniment.
Inscripcions del dilluns 28 de gener al divendres 15 de febrer. Al mail: eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a
l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 22 de febrer, de les 18 a les 20.30h / Espai Antoni Miró Peris / Gratuïta

XERRADES

ACTIVITATS DE PARAULA

PREMSA I BARRIS DE BARCELONA (1960-1980)

CONTACONTES
Contes per la canalla
Gener – dijous 10 , 17.30h
Febrer – dijous 14, 17.30h
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona
a partir dels 3 anys
(adults i canalla)

A càrrec de Joan Àngel Frigola
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
A partir de la dècada de 1960 van aparèixer als barris de Barcelona un seguit de publicacions
de barri impulsades per diferents tipus d’entitats. Per altra banda, alguns diaris es van comença a posicionar tot acostant-se al món del moviment obrer, de la universitat i dels barris.
Dimarts 8 de gener, 19.30h / Espai Antoni Miró Peris / Entrada gratuïta

CANVIANT LES CREENCES LIMITADORES AMB LA PNL
(Programació Neuro-lingüística)

A càrrec de la psicòloga Ángela Martín
Les creences són patrons mentals que ens condicionen i determinen el pensament, les accions
i les formes de vida. Amb la PNL podem revisar, prendre consciència de les nostres creences
limitadores i canviar-les, augmentant l’autoestima, potenciant a més els nostres recursos
interns i millorant les relacions amb el nostre entorn.
Inscripcions del dimecres 2 al divendres 11 de gener. Al mail: eamp@farinera.org, per telefon al:
934507013 o personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Dilluns 14 de gener, 19.30h / Espai Antoni Miró Peris / Entrada gratuïta

EL TEATRE D’AFICIONATS A BARCELONA

A càrrec de Maria Josep Conde, Doctora en geografia i història UB
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
A la Barcelona de la postguerra, quan les possibilitats de diversió eren molt escasses, els centres on es feia teatre d’aficionats abundaven a tots els barris i constituïen a més, llocs ideals
per entretenir les hores d’oci i per conèixer gent i fer amics.
Dilluns 11 de febrer, 19.30h / Espai Antoni Miró Peris / Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN
Vine a explicar o a gaudir dels contes per
a adults que farem entre tothom.
Gener – dijous 24, 19.30h
Febrer – dijous 21, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
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CC La Farinera del Clot

Festival #FF Fusió Farinera
Presentació nou disc:
MEMORIA SELECTIVA +
SENYORS TRANQUIL
Divendres 18 de gener, 22.00h
Auditori del CCFC
7 euros
Festival
50è ANIVERSARI DE LA
INDEPENDÈNCIA D’ALGÈRIA
Amb el suport del Consolat
General d’Algèria a Barcelona
Dissabte 19 de gener
a partir de les 16.30h
Auditori CCFC
Gratuïta
Festival #FF Fusió Farinera
Presentació nou disc Tocats pel foc
CESK FREIXAS
Amb l’artista plàstic Albert Trilla
i l’escriptor Roc Casagran
Divendres 25 de gener, 22h
Auditori del CCFC
7 euros / entrada anticipada a
5 euros a http://www.ticketea.
com/cesk-freixas-a-barcelonaauditori-farinera-del-clot

Teatre per a tots els públics
ESCENES D’INFANTS
A càrrec de la cia. Príncep Totilau
Diumenge 27 de gener, 12h
Auditori del CCFC
4,5 euros
Tallers per a joves
TALLER DE DANSES URBANES
A càrrec de Pablo Mandaras
Dilluns de 18 a 19:30h
Del 28 de gener al 18 de març
(8 sessions)
Inscripcions: Del dilluns 21 al
dimarts 29 de gener.
CCFC
Gratuïta
Tallers per a joves
TALLER DE TEATRE
A càrrec d’Alicia González
Dimarts de18 a 20h
Del 29 de gener al 19 de març
(8 sessions)
Inscripcions: Del dilluns 21 al
dimarts 29 de gener.
CCFC
Gratuïta
Arts escèniques
CHEZ LA POUPEÉ
A càrrec de la cia. Chez la poupeé
Divendres 1 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
7 euros
Festival #FF Fusió Farinera
TENDERETE + CARGOLÉ
Dissabte 2 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
6 euros

Exposició
ALFONSO HAUSMANN: 3A
ETAPA (2008 – ACTUALITAT)
L’ÉSSER HUMÀ EN EL SEU
ENTORN
D’Alfonso Hausmann
Inauguració dijous 7 de febrer,
19.30h
Del 7 al 23 de febrer
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
Gratuïta

Xerrada
PREMSA I BARRIS DE
BARCELONA (1960-1980)
A càrrec de Joan Àngel Frigola
Organitza el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Dimarts 8 de gener, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Exposició
VERMELLS
D’Anna Comas Parent
Inauguració
dimecres 9 de gener, 19.30h
Del 9 al 25 de gener
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Dimarts 22, 29 de gener i 5 de
febrer de les 18 a les 20h
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

Xerrada
EL TEATRE D’AFICIONATS A
BARCELONA
A càrrec de Maria Josep Conde,
Doctora en geografia i història UB
Organitza el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Dilluns 11 de febrer, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Càpsula
REMEIS CASOLANS NATURALS
A càrrec de Rosa Ana Segura

Monogràfic
CREA UN BLOC PROPI - AVANÇAT
A càrrec d’Àgueda Bañón

Inscripcions del dimecres 2 al
divendres 18 de gener. Cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 15
euros (suplement d’1euro en concepte

Inscripcions del dilluns 28 de gener al
divendres 8 de febrer. Cal venir a l’EAMP
i fer un abonament de 30 euros

Monogràfic
CREA UN BLOC PROPI - INICIACIÓ
A càrrec d’Àgueda Bañón
Inscripcions del dimecres 2 al
divendres 18 de gener. Cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 30 euros

de material que es pagarà el dia del taller)

Festival #FF Fusió Farinera
Presentació nou disc:
CRANC + LO PETIT COMITÈ
Divendres 8 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
Gratuïta
Festival #FF Fusió Farinera
Ball de Carnestoltes
TIRANTLOFUNK + JIZZYFREE
Dissabte 9 de febrer, 23h
Espai a determinar
Gratuïta
Arts escèniques
EL PURGATORI
A càrrec de la cia. Un cabaret
amb dues pilotes
Divendres 15 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
7 euros
Arts escèniques
VOSTÈ JA HO ENTENDRÀ
De Claudio Magris
A càrrec d’AT el Partiquí
Divendres 22 i dissabte 23 de
febrer, 22h
Auditori del CCFC
7 euros

Activitat
CONTACONTES
Dijous 10 de gener, 17.30h
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona
a partir dels 3 anys (adults i canalla)
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 11 de gener, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 16 i 30 de gener, de les
19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Càpsula
CUINA AMB PAPILLOTE
A càrrec de Lola Vidal

Teatre per a tots els públics
EL CEL DE LA JOJÓ
A càrrec de la cia. Inspira
Teatre
Diumenge 24 de febrer
12h
Auditori del CCFC
4,5 euros

Dimecres 23 de gener, de les
10.30 a les 13.30h
Espai Antoni Miró Peris
15 euros
Activitat
NARRIN NARRAN
Dijous 24 de gener, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
gratuïta

Tallers Millor que Nou, Reparat
FEM LLIBRETES APROFITANT
PAPER I CARTRÓ
Xerrada
A càrrec de l’Àrea Metropolitana
CANVIANT LES CREENCES
de Barcelona mitjançant el
LIMITADORES AMB LA PNL
programa Millor que nou, Reparat
(Programació Neuro-lingüística)
Inscripcions del dimecres 2
A càrrec de la psicòloga Ángela Martín al divendres 18 de gener
eamp@farinera.org
Inscripcions del dimecres 2 al
934507013
divendres 11 de gener
o a l’Espai Antoni Miró Peris
eamp@farinera.org
934507013 o a l’Espai Antoni Miró Peris Divendres 25 de gener, de les 18 a
les 20.30h
Dilluns 14 de gener, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Gratuïta

Taller obert
ESPAI PER MANTENIR
LA MENT EN CALMA
A càrrec de Paquita Marsal
Dijous 17 de gener, 20h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

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.

Exposició
HOMENATGE AL MARROC
De Miquel Cazaña
Inauguració
divendres 11 de gener, 20.00h
De l’11 de gener a l’1 de febrer
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
Gratuïta

Espai Antoni Miró Peris (Casal de Barri)

Inscripcions del dimecres 2 al
divendres 18 de gener. Per inscriure’s
cal venir a l’EAMP i fer un abonament
de 15 euros. (plus en concepte
d’aliments que es pagarà el dia del taller)

Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Mantenim la tradició de cosir perquè
puguis aprendre allò més bàsic o
ensenyar a fer noves creacions.
Recorda portar una peça de roba
que vulguis arreglar, fil, agulla i tot el
que necessitis per la costura.
Divendres 1 de febrer, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i
rebre Reiki.
Divendres 1 de febrer, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Exposició
UN ALTRE GIMLET, SIUSPLAU
Dilluns 21 de gener, de les 18 a les 21h Inauguració dilluns 4 de febrer,
19.30h amb visita comentada de
Espai Antoni Miró Peris
Joaquim Noguero
15 euros
Del 4 al 22 de febrer
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

Dimarts 12, 19 i 26 de febrer de
les 18 a les 20h
Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 13 i 27 de febrer, de les
19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Activitat
CONTACONTES
Dijous 14 de febrer, 17.30h
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona
a partir dels 3 anys (adults i canalla)
Taller obert
ESPAI PER MANTENIR
LA MENT EN CALMA
A càrrec de Paquita Marsal
Dijous 14 de febrer, 20h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta
Càpsula
BIJUTERIA AMB NUSOS
A càrrec de Cristina Yepes
Inscripcions del dilluns 28 de gener al
dijous 14 de febrer. Cal venir a l’EAMP
i fer un abonament de 15 euros

Dilluns 18 de febrer, de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
15 euros
Activitat
NARRIN NARRAN
Dijous 21 de febrer, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
gratuïta
Tallers Millor que Nou, Reparat
APARELLS INFORMÀTICS: FEM EL
MANTENIMENT I REPARACIONS
SENZILLES
A càrrec de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona mitjançant el
programa Millor que nou, Reparat
Inscripcions del dilluns 28 de gener al
divendres 15 de febrer
eamp@farinera.org
934507013 o a l’Espai Antoni Miró Peris

Divendres 22 de febrer, de les 18 a
les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuïta

DOSTOIEVSKI, Fedor

de dilluns
a divendres
de 10.00h
a 22.00h

APUNTS DEL SUBSÒL

Ed. Llibres de L’Índex. Barcelona 2002
Un funcionari sense una identitat massa concreta, trobant-se al subsòl (límit) de la seva existència, explica què
sent i com ho sent. Es despulla totalment, amb totes les seves contradiccions i pensaments sincers i de vegades, poc
correctes i/o convencionals moralment. La primera part de
la novel·la, és un monòleg interior. La segona part s’enllaça
amb una sèrie d’experiències i relacions amb altres persones que acaben de matisar el seu món actual. Precursor en
la descripció psicològica més profunda per l’època, l’autor
ens transporta a un univers dens, confús però molt ric. Ens
regala, petits quadres que, sovint, ens fan veure un subsòl
en tots nosaltres.

Margarida Guinart
Sala Lectura del Clot

arinera
bar

ESMORZARS
TAPES
ENTREPANS
PLATS COMBINATS

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

