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exemplar gratuït

Störung Festival 8
Pàg. 3

Moritz Von Oswald (foto per Sven Marquard)

NOUS TALLERS PER
A INFANTS A LA
FARINERA

El Centre Cultural amplia
la línia de propostes per
a la canalla. Manualitats
amb materials reciclats,
danses i ritmes, pintura
i molt més. propostes
orientades a nenes i nens
d’entre 4 i 11 anys.
pàgs. 3

L’ASSOCIACIÓ
D’ARTISTES DEL
CLOT-CAMP DE
L’ARPA S’OBRE AL
PÚBLIC OFERINT UN
WORK IN PROGRESS
Els artistes del barri
treballaran durant dues
setmanes a la sala
d’exposicions com si ho
fessin als seus tallers
pàg. 3

“LA VEU DEL CLOT”
MONOGRAFIA
COMUNITÀRIA DEL
BARRI

El Projecte ICI elabora,
de manera participativa,
un estudi que ajuda a
comprendre el present
del barri, per abordar
conjuntament el seu futur.
pàg. 4
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Troba el teu espai
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Etimològicament la paraula crisi prové del greg, Krinein, que
es pot traduir com separar, jutjar o decidir. El verb també és
origen de paraules com criticar i criteri.
En Xinés seria weiji, de les paraules, wëi: perill i Ji: oportunitat.
Quan alguna cosa s’ha trencat, cal analitzar-ho i estudiarho per emetre un judici. La crisi ens obliga a pensar, per
tant produeix anàlisis i reflexió. Així, les situacions de crisi no només vénen acompanyades de perills sinó també
d’oportunitats: per transformar la realitat, evolucionar i
replantejar-se la qüestió de les coses.

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

En un moment de crisi mundial en què el sistema econòmic,
polític i social pengen d’un fil, cal cercar alternatives que
permetin a la ciutadania i a les organitzacions, relacionarse d’una altra manera. Funcionar amb certa independència
d’allò majoritàriament establert, en definitiva, fer-ho d’una
manera més activa i lliure. La situació obliga a la creativitat i en aquest sentit, durant els darrers anys ens trobem
davant la proliferació de múltiples experiències basades en
conceptes de col·laboració, autogestió i sostenibilitat. Les
noves tecnologies de la comunicació han esdevingut una
eina clau per facilitar-les i per contribuir a la seva extensió. Aquestes tendències cada cop estan més presents a
la nostra societat.
Ja són moltes les persones que formen part de xarxes
de consum sense intermediaris o els particulars que enlloc d’acumular béns, els comparteixen per tal d’estalviarse uns diners i fins i tot, per a guanyar-ne. Intercanvis de
favors, serveis, coneixements, roba i de qualsevol objecte
susceptible d’ésser intercanviat; ja sigui la casa, el cotxe o
una aspiradora. Reciclatge de tot tipus de material i reaprofitament de menjar sobrant o a punt de caducar. Crèdit entre particulars i finançament col·lectiu de projectes a
través de mecenatge. Tot això, entre persones conegudes,
tal com es feia abans entre veïns i veïnes als pobles, però
també entre desconeguts, tal com es dóna darrerament a
les grans ciutats.
Sense anar massa lluny, a la Farinera hi trobem algun
d’aquests exemples. El Banc del temps, gestionat per
l’associació Dona i Familia i que porta funcionant des de
2006 és un dels més antics. Va néixer en un moment en
què encara no havíem de conviure quotidianament amb la
paraula crisi i durant el darrer any s’han beneficiat de la
seva existència prop 250 usuaris i usuàries.
El Mercat Solidari, organitzat per una de les comissions de
la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa, celebrarà
enguany la seva 14a edició. Actualment destinen els fons
recaptats a la canalla del barri, però fins fa un parell d’anys
van finançar projectes de cooperació a Etiopia, Sàhara i
Bòsnia i Hercegovina optimitzant al màxim els recursos i
gràcies a les aportacions i col·laboració de persones anònimes i entitats.

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Dimecres de 10,30 h a 13,30 h
De dilluns a divendres de 16,30 h 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 16.30 h a 20.30 h)
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

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

El finançament col·lectiu a través de mecenes de la 5a edició del Cicle de Música Negra Say it Loud, organitzat pel propi equipament i pel col·lectiu Black Salad, és una altra experiència; la més recent. Un total de 53 persones han cregut
en el projecte aportant un 24 % del pressupost global del
Cicle i fent possible la seva realització. En un moment en què
el projecte podria haver quedat minvat per la necessitat de
contenir les despeses, treballar amb aquest sistema de finançament col·lectiu, ha permès pujar el nivell de qualitat de
les propostes musicals que s’han presentat.
Aquests són nomès 3 exemples però cada cop hi ha més
experiències, el repte: mantenir-les i continuar generant-ne
de noves.

CRÈDITS
Han col·laborat en aquest número:
Estel Barbé, Joaquim Campanyà,
Jordi Comabella, Equip ICI – El Clot,
Àlex Gàmez, Helena Julià, Rosa Martell,
Gisela Moya i Roser Navarri
Coordinació tècnica: Roser Navarri
Coordinació: Elvira Cardos

El Clic no es responsabilitza del
contingut dels articles
Disseny i maquetació
Karmentxu T600071268
Impressió
Impressions Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
3.000 exemplars
informacio@farinera.org
www.farinera.org

STÖRUNG
FESTIVAL 8
La vuitena edició del Festival de Música Electrònica
Experimental i Arts Visuals organitzat per la plataforma
Störung obrirà les portes a Barcelona el proper 17
d’abril per oferir-nos, durant quatre dies, les actuacions
de destacats artistes nacionals i internacionals
de l’escena electrònica i experimental: Moritz von
Oswald (artista alemany fundador, juntament amb
Mark Ernestus, de Basic Channel, Maurizio, Round
One-Five, Quadrant i Rhythm&Sound; responsable de
dur a terme la connexió entre la música electrònica
de Detroit-Chicago i Berlin a principis dels anys 90),
Francisco López (referència mundial de les gravacions
de camp amb més de 30 anys d’experiència), Mika
Vainio (artista finlandès responsable durant 16 anys
del reconegut projecte Pan Sonic, juntament amb Ilpo
Väisänen, i que continua sent un dels grans músics
electrònics experimentals amb el seu projecte en
solitari), Jacob Kirkegaard (artista sonor danès que
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es concentra en els aspectes científics i estètics
de la ressonància, temps, so i escolta), Yui Onodera
(jove compositor japonès, artista sonor i dissenyador
d’arquitectures acústiques resident a Tòquio) o Mia
Zabelka (compositora, violinista i vocalista de Viena)
són alguns dels grans atractius que podrem viure en
directe a l’auditori.
El concert inaugural de l’italià SaffronKeira al Metro
Universitat (TMB Cultura 2013) o la presentació del llibre
Improvisando escrit pel nord-americà Wade Matthews
i editat per Turner, seran altres dels moments més
esperats d’aquesta edició. Störung Festival 8 inclou,
a més, conferències i workshops/tallers audiovisuals,
com per exemple el que impartirà Sladzana Bogeska
(integrant de xx+xy visual and sound art project) o el
que oferirà el mateix Wade Matthews sobre la lliure
improvisació amb mitjans electroacústics.
L’objectiu del festival és promoure propostes
creatives de l’àmbit electrònic, que permetin al públic
gaudir d’aquestes tendències musicals i artístiques,
continuat així amb el treball que la plataforma Störung
realitza de forma ininterrompuda des de 2006.
Aquesta vuitena edició està dedicada a la memòria
de Juan Diego Burillo (1974-2012), amic i integrant de
l’equip de Störung des de la segona meitat de 2008.
Més informació i entrades a storung.com
Mika Vainio (foto per Tommi Grönlund)

AVANÇA EN EL
CONEIXEMENT DEL
CATALÀ A L’EAMP
El Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris ofereix
un curs no reglat de català avançat els divendres
a la tarda.

Entre els mesos d’abril i maig funcionarà a l’EAMP
un taller destinat a l’aprofundiment en el coneixement
de la llengua catalana.
És molta la gent que, tot i haver assolit un nivell
bàsic en gramàtica, sent inseguretat quan s’enfronta
a escriure ni que sigui quatre ratlles. Podríem dir
que la Normalització Lingüística ens ha aportat uns
fonaments sòlids, però encara ens falta la seguretat i

L’ASSOCIACIÓ D’ARTISTES DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA
S’OBRE AL PÚBLIC OFERINT

UN WORK IN PROGRESS
L’Associació d’Artistes del Clot-Camp de l’Arpa aglutina
els artistes del barri amb l’objectiu de fer arribar l’art i
les seves obres a tots els veïns i veïnes. Comptar amb
una entitat d’aquest tipus és un privilegi i més encara
que exposin al Centre Cultural un cop a l’any.
A partir del 25 d’abril tornen a la Farinera amb
una exposició gens habitual. L’Associació d’Artistes
prepara un work in progress. Això vol dir que durant
dues setmanes treballaran a la sala d’exposicions com
si ho fessin als seus tallers amb la diferència que els i
les usuàries els podran veure en acció. Aquesta feina
conjunta parteix de la idea d’ensenyar al públic com
creen, elaboren, pensen, fan, refan i desfan.
La temàtica és conjunta i serà una sorpresa que
s’anirà desvetllant de mica en mica, a mesura que
avanci l’obra. Per acabar de capgirar tots els conceptes,
la inauguració es farà quan la intervenció s’hagi acabat
i durant una setmana podreu veure les obres acabades
amb imatges del procés. Aquest cop no caldrà mirar
pel forat del pany perquè la sala estarà oberta per
tal que ningú es perdi res. I parlant de panys… ja hem
donat una pista de la temàtica de l’exposició.
DATES
25 d’abril: inici de les portes obertes
9 de maig, 19.30: inauguració exposició
16 de maig: cloenda

la desimboltura que qualsevol ciutadà podria tenir si la
situació de la seva llengua fos del tot normal.
La llengua no és una finalitat en si mateixa, sinó una
eina que permet expressar, entendre, comprendre.
Quan arribem a dominar aquesta eina és quan podem
començar a treballar en allò que realment ens interessa
(des de llegir un llibre fins a escriure un missatge).
Per això plantegem aquest taller destinat a qui
no té por d’escriure en català però té dubtes que
l’entrebanquen i el fan sentir poc còmode. I com que,
sovint, aquests dubtes ens vénen de les deficiències d’un
aprenentatge memorístic i poc coherent, intentarem
construir una estructura en què les coses es puguin
deduir d’una manera lògica, perquè la lògica va ser la
via principal que Pompeu Fabra va seguir per establir la
gramàtica vigent avui dia.
Així, a cada sessió tractarem un tema principal que
es lligarà amb altres temes poc coneguts de la llengua
(història i evolució, fonologia, dialectologia...) i que són la
clau per trobar l’explicació a normes que poden semblar
molt complicades o arbitràries a primer cop d’ull.

Encara que sigui un curs no reglat i no tingui una
correspondència exacta amb els nivells que estableixen
les titulacions oficials, podríem dir que s’acosta bastant
al pas que cal donar per passar del nivell C al D.
La durada del curs, aquest pròxim trimestre, serà
de 12 hores distribuïdes en 8 sessions d’hora i mitja el
divendres a la tarda de 16:30 a 18 h; començarà el 12
d’abril i acabarà el 31 de maig. Podeu fer la inscripció
del 2 a l’11 d’abril per correu electrònic
(eamp@farinera.org) o per telèfon (93 450 70 13).

CURS AVANÇAT DE CATALÀ

Divendres de les 16.30 h a les 18.00 h
del 12 d’abril al 31 de maig
8 sessions (12 h)
Inscripcions del 2 a l’11 d’abril
Gratuït

NOUS
TALLERS PER A INFANTS
A LA FARINERA
El Centre Cultural amplia la línia de propostes per
a la canalla.

Manualitats amb materials reciclats, danses i
ritmes, pintura i molt més. El Centre Cultural obre,
a partir d’aquest segon trimestre, una nova línia de
tallers orientada als més menuts de casa. Amb l’èxit
de la programació per a tots els públics que se celebra
un diumenge al mes, la Farinera ha decidit apostar per
més propostes orientades a nenes i nens d’entre 4 i 11
anys. Les inscripcions seran del 4 al 15 de març.
Així, des d’abril fins a juny, en un total de deu
sessions i seguint el format trimestral de la resta de
tallers, s’han programat en un primer moment tres
propostes orientades a desenvolupar la creativitat i el
moviment de la canalla. Els dilluns a la tarda, serà el torn
de la Pintura, un espai on, a través d’exercicis divertits
i creatius, es podrà experimentar amb la forma, la
composició i els colors. Les tardes dels dimecres seran
més orientades als Ritmes i Balls, per conèixer d’una
manera lúdica, els diferents estils musicals i potenciar
el moviment del cos i la psicomotricitat. La darrera
proposta és un taller que sota el nom de Recicla i Crea,
transformarà els residus quotidians en jocs, titelles,
ninots i manualitats per decorar les habitacions. Aquest
darrer serà els dissabtes al matí i amb una durada de
dues hores. Totes les propostes seran conduïdes per
persones professionals amb experiència amb tallers
infantils.

PINTURA
PER A NENS I NENES

A càrrec de Montserrat Pérez
Dirigit a infants de 6 a 10 anys
Dilluns
de les 17:30 a les 19:00 h

RITMES I BALLS

A càrrec d’Adelina Agustí
Dirigit a infants de 5 a 10 anys
Dimecres
de les 17:30 a les 18:30 h

RECICLA I CREA

A càrrec de Marisa Stinga
Dirigit a infants de 4 a 11 anys
Dissabte
de les 10:30 a les 12:30 h
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“LA VEU DEL CLOT”
MONOGRAFIA COMUNITÀRIA DEL BARRI

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA

SEGUIM VOLENT

EL
MILLOR
PER A LES NOSTRES ENTITATS
Durant el mes d’abril s’ofereix un nou taller formatiu per a entitats
per tal que puguin aprendre o perfeccionar la tasca d’organitzar
esdeveniments.
Aquesta formació s’emmarca en la segona fase del Pla de
Desenvolupament Associatiu (PDAcc), iniciat per la Federació
d’Entitats del Clot – Camp de l‘Arpa fa més de dos anys. Aquest pla
tenia una primera fase de diagnòstic i una segona fase per desenvolupar una sèrie d’accions per assolir els objectius marcats. És
dins de l’objectiu de millora en la formació, que trobem la programació de cursos dirigits a les entitats.
Per tant, el pròxim mes d’abril, totes les associacions que vulguin,
podran inscriure’s en aquesta formació gratuïta per millorar la seva
tasca de programació i dinamització d’activitats i esdeveniments.
Del dilluns 4 al dimecres 20 de març s’obriran les inscripcions
per poder fer el curs d’Organització d’esdeveniments a les entitats
que tindrà lloc al Centre Cultural la Farinera del Clot els dilluns 8,
15, 22 i 29 d’abril de 19 a 22 hores.
ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS A LES ENTITATS
Dilluns 8, 15, 22 i 29 d’abril
De les 19 a les 22 h al Centre Cultural la Farinera del Clot

del Clot-Camp de l'Arpa

EL
RACÓ
del Taller d'Història

INSCRIPCIONS DEL 4 AL 20 DE MARÇ
(al mail: eamp@farinera.org o al telèfon 93 450 70 13).

CLOTEATRE
TREBALLA
PER OFERIR TEATRE AMB VALOR AFEGIT
Joaquim Campanyà i Carnè
Delegat de la Secció de Cloteatre de l’Orfeó Martinenc

L’Orfeó Martinenc fundat l’any 1910 incorpora, entre d’altres seccions, al Cloteatre, que es va fundar i va estrenar la primera obra
de comèdia per la Festa Major de Sant Martí, el mes de novembre
de 1923. Així doncs, la propera temporada celebraran noranta
anys aportant cultura teatral popular a la seva entitat.
La nova Comissió de Cloteatre, escollida pels socis el 2011
per un període de 4 anys, s’ha marcat l’objectiu d’oferir amb el
teatre amateur una alternativa al teatre comercial i professional
de la ciutat.
Amb aquesta intenció es va introduir la temporada temàtica.
A través de la qual i amb vuit obres donen a entendre al públic
l’aportació del teatre català i la seva vigència, paral·lelament als corrents europeus mes destacables; tot oferint posades en escena
actualitzades, tant dels autors de casa com dels de fora.
El tema escollit per la temporada 2011/2012 va ser el moviment cultural Modernista, per rememorar el corrent cultural en el
que l’entitat va ser fundada.
En la temporada actual 2012-2013 es continua treballant amb
temporades temàtiques i en aquesta ocasió la dediquen a: Protagonista la Dona. Amb obres com Arte de Yasmina Reza, Yerma de
Federico Garcia Lorca, El Musical de Cole Porter, Magnòlies d’Acer
de Robert Harling, Un barret de Palla d’Itàlia d’Eugene Labiche i La
Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda.
És per aquesta nova manera d’entendre i fer teatre amateur
que durant el 2012 se’ls va concedir el Premi Ateneus 2012.

MONTSERRAT FORTUNY
“Consultorio femenino y de belleza Eupartol, a cargo de doña Montserrat Fortuny de
laboratorios Eupartol, Xifré 48, Barcelona 26”
Aquesta falca encapçalava un dels programes femenins que es van començar a
emetre per ràdio als anys 30 a Catalunya. Era un espai diari, de dilluns a divendres, a
la franja horària del migdia, hora on hi havia més audiència femenina. Primer es va a
emetre a Ràdio España de Barcelona, on només va durar uns mesos, i a l’octubre del
36 va continuar la seva emissió a Ràdio Associació de Catalunya, on va arribar a ser
tot un símbol de la ràdio femenina a casa nostra. Mercedes Laspra va ser la veu de
Montserrat Fortuny fins a la seva jubilació (1981), entre d’altres Mari Carmen Nubiola
va continuar fins l’última emissió del Consultori, l’any 1984.
Aquest programa tractava d’assumptes que interessaven a les dones de l’època (salut, bellesa, cuina, música,...) sobretot, feia propaganda dels productes del Laboratori
Eupartol, que tenia la seu al carrer Xifré, 48.
Rosa Martell
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

El Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural del Clot va donar el tret de sortida al seu tercer any de recorregut el passat
mes de setembre amb l’inici de l’elaboració de la Monografia Comunitària La Veu del Clot. Un procés impulsat conjuntament amb
l’equip de tècnics i tècniques del barri que formen part de l’Espai
Tècnic de Relació i que ha comptat amb la participació i suport
de desenes de veïns i veïnes del Clot, de tècnics i tècniques que
treballen al barri en diferents àmbits d’intervenció (salut, educació, joventut, entre d’altres), associacions, entitats, comerços i de
l’administració.
La Veu del Clot és una eina a disposició tant dels residents al
barri, com de tots els agents del Clot que puguin necessitar una
visió global sobre el territori construïda a partir de les valuoses
aportacions de desenes de veïns i veïnes, recursos tècnics i representants polítics, que en el transcurs del procés han participat de
la construcció d’una visió compartida del territori. En definitiva, un
estudi que recopila i organitza els coneixements existents sobre
el Clot per ajudar a comprendre el seu present i poder abordar
conjuntament el seu futur.
A la Monografia Comunitària del Clot s’hi pot trobar una descripció del territori, informació sobre la demografia i l’economia de
la Comunitat. Informació sobre la història administrativa, política i
del moviment associatiu, així com un anàlisis del sector educatiu,
sanitari, del treball social, l’estat del treball i l’ocupació, la vivienda,
el medi ambient, l’espiritualitat i els espais de culte. També s’inclou
una mirada de la Comunitat des de la perspectiva de les quatre fases de la vida (infància, juventut, persones adultes i gent gran), una
part on s’aborda tot allò relacionat amb la convivència. Per acabar
es pot trobar un recull d’imatges i frases sobre les experiències del
procés de totes les persones n’han format part.
El passat 28 de febrer va tenir lloc la presentació pública de
la Monografia Comunitària en una jornada molt participativa i enriquidora que va comptar amb la presència dels tres protagonistes:
tècnics i tècniques, ciutadania i Administració. En l’acte es va emprendre un procés de pre-diagnòstic, que tindrà continuïtat, amb la
finalitat d’identificar aquells temes que es volen treballar de manera
conjunta al barri. D’aquí s’iniciarà un procés d’acompanyament per a
l’elaboració i execució d’una Programació Comunitària Compartida.

ENTITAT EN UN CLIC

MESTRES X BÒSNIA
S’ACOMIADA
DESPRÉS 20 ANYS
Roser Navarri

L’entitat de Mestres x Bòsnia es dissol amb la feina feta. La guerra
de Bòsnia va deixar milers de morts i persones refugiades, vexades
i desaparegudes. Un grup de gent va decidir ajudar a petita escala a les víctimes del conflicte, amb l’educació com a via d’actuació.
Després de 20 anys posen punt i final a l’activitat amb un acte de
clausura al Centre Cultural la Farinera del Clot que duran a terme
el dissabte 4 de maig.
Encara són moltes les persones que mantenen retingudes en el
record les imatges del conflicte bèl·lic a l’actual Bòsnia i Hercegovina
(6 d’abril de 1992 - 14 de desembre de 1995). Imatges que acompanyaven els àpats de la majoria, que mentre miraven les notícies,
observaven la barbàrie que patien milers de persones. Mentre molts
es resignaven a mirar-s’ho i a lamentar-se per la situació, un grup
de persones van decidir intervenir de la manera que fos. No tenien
uns objectius marcats, ni sabien com, però van trobar el camí. Van
començar col·laborant amb els corredors humanitaris recollint material de primera necessitat i escolar. I així, és com a poc a poc va
néixer Mestres x Bòsnia, una associació sense ànim de lucre que es
va constituir com a tal l’any 1995. Degut a què la major part de les
persones que es van moure pel projecte eren mestres, van decidir
treballar amb les escoles, docents i alumnes de Bòsnia i Hercegovina.
Volien treballar per la pau, els drets humans i denunciar les situacions d’injustícia, trobant en l’educació la millor drecera per construir
a les persones i el seu futur com a poble.
El que més els va impactar no va ser la situació de l’educació, sinó
dels individus. Arrel dels viatges a la zona van establir contactes amb
mestres i refugiats a Tuzla que fugien de la neteja ètnica a la zona de
Podrinje i d’Srebrenica. Havent palpat les primeres necessitats es
van concentrar en facilitar-los calçat, en la reconstrucció d’escoles
bombardejades o en proporcionar calefacció a les aules; a més d’una
important tasca de difusió i denuncia a Catalunya i al barri de la situació de la gent i les conseqüències del conflicte als Balcans. Amb el pas
dels anys, es va passar de l’ajuda material a l’intercanvi pedagògic
organitzant estades de mestres de Bòsnia a Catalunya i a la inversa.
Mestres x Bòsnia ha arribat a aplegar 100 persones implicades
amb el projecte d’una manera o altra: directament a la zona, organitzant activitats al Clot-Camp de l’Arpa per recollir fons, implicant
a escoles o mestres, organitzant seminaris i intercanvis... Però les
coses no duren eternament, han estat molts anys de feina voluntària
i han decidit dissoldre l’entitat després d’haver assolit la majoria
d’objectius i veient que la situació a Bòsnia i a Catalunya ja ha canviat
radicalment.
Per acomiadar-se, Mestres x Bòsnia està preparant un acte de
cloenda per al dissabte 4 de maig a la tarda/vespre al Centre Cultural
la Farinera del Clot. Volen reunir al màxim de persones que hi hagin
col·laborat, tant d’aquí com de Bòsnia i Hercegovina per concloure amb
germanor un cicle de cooperació i aprenentatge.
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CURSOS i TALLERS
abril-maig-juny 2013

CENTRE CULTURAL
LA FARINERA DEL CLOT
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 4 al 15 de març de 2013
Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’abril, maig i juny.
> 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,
excepte als tallers infantils
> Els/les menors de 16 anys que
s’apuntin als cursos infantils
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 del Centre Cultural.
Lloc i horari de les inscripcions
> Gran Via de les Corts Catalanes, 837
> De dilluns a divendres
de 10 a 22 h
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
GIMNÀSIA PASSIVA
Taller per ajudar a desenvolupar
els reflexes i l’equilibri, aportant
control i consciència físicomental, evitant caigudes i cops;
augmentant una independència
que millora la qualitat de vida.
Dijous de les 11,00 - 12,30 h
de l’11 d’abril al 13 de juny
75 euros (10 sessions – 15 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 - 20,30 h
del 8 d’abril al 17 de juny
GRUP B
Dimarts de les 9,30 - 11,00 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
GRUP C
Dimecres de les 20,00 - 21,30 h
del 10 d’abril al 19 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Lisa Howe
TAI TXI/TXI KUNG
Tai Txi i Txi Kung amb moviments
suaus i exercicis de respiració
Dijous de les 18,30 - 20,00 h
de l’11 d’abril al 13 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Alicia López

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
(CASAL DE BARRI)

PILATES
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
Divendres de les 19,00 - 20,30 h
del 12 d’abril al 14 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Georgina Nieto

AVANÇAT
És necessari un any d’experiència
en Bollywood.
Dimecres de les 20,30 - 22,00 h
del 10 d’abril al 19 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Polly Casson

DANSA

ART I CREACIÓ

BALLS DE SALÓ EN PARELLA

PATRONATGE
Un curs per aprendre a dissenyar la
teva roba i a confeccionar patrons.
INICIACIÓ
Dimarts de les 19,30 - 21,30 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
AVANÇAT
Cal haver realitzat el curs
d’iniciació o tenir nocions de
patronatge.
Dilluns de les 19,30 - 21,30 h
del 8 d’abril al 17 de juny
90 euros (10 sessions – 20 h)
a càrrec de: Montse Pérez

Passa’t-ho bé aprenent els
passos bàsics de les melodies
que sonen a les pistes de ball.
Divendres de les 20,00 - 21,30 h
del 12 d’abril al 14 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Adelina Agustí
BALLS LLATINS EN PARELLA Convertiu-vos en els reis de la
pista a ritme de merengue, salsa,
batxaca, txa-txa i molts més.
Dilluns de les 20,00 - 21,30 h
del 8 d’abril al 17 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Adelina Agustí
DANSA DEL VENTRE
Endinsa’t en la màgia de les danses
àrabs i dels seus moviments.
INICIACIÓ
Dijous de les 17,30 - 19,00 h
de l’11 d’abril al 13 de juny
75 euros (10 sessions – 15 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
INICIACIÓ
Dimarts de les 17,30 - 19,00 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
INTERMIG
És necessari un any d’experiència
en Tribal o Dansa del Ventre.
Dimarts de les 20,30 - 22,00 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
AVANÇAT
Són necessaris 2 anys
d’experiència en Tribal o Dansa
del Ventre.
Dijous de les 19,00 - 20,30 h
de l’11 d’abril al 13 de juny
75 euros (10 sessions – 15 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 - 22,00 h
de l’11 d’abril al 13 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Noemí Castell
BLUES DANCE SOLO
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 - 20,30 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Noemí Castell
BOLLYWOOD FUSIÓ
El reconegut ball de l’Índia amb
un toc més modern. Combinant
l’energia i l’alegria de la música
de Bollywood amb ritmes llatins,
àrabs, hip hop i molt més!
INICIACIÓ
Dimecres de les 19,00 - 20,30 h
del 10 d’abril al 19 de juny

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 - 14,15 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
90 euros (10 sessions – 20 h)
a càrrec de: Montse Pérez

HABILITATS
I CONEIXEMENTS
FOTOGRAFIA DIGITAL
Treu profit de la teva càmera digital,
explora les seves múltiples funcions i
treu-ne el màxim rendiment.
Dimecres de les 18,00 - 20,00 h
del 10 d’abril al 5 de juny
72 euros (8 sessions – 16 h)
a càrrec de: Sergi Reboredo
FOTOGRAFIA NOCTURNA
Aprèn a ajustar la càmera amb els
valors òptims per a la realització
de fotografies nocturnes i explora
la teva creativitat, traient-ne el
màxim profit.
Dimecres de les 20,00 - 22,00 h
del 10 d’abril al 5 de juny
72 euros (8 sessions – 16 h)
a càrrec de: Sergi Reboredo

TALLERS INFANTILS
PINTURA PER A NENS I NENES
Coneix la forma, la composició i
els colors a través de la pintura
mitjançant exercicis divertits i
creatius. Dirigit a infants de 6 a
10 anys. Els materials tenen un
cost complementari de 10 euros.
Dilluns de les 17,30 - 19,00 h
del 8 d’abril al 17 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Montse Pérez
RITMES I BALLS
Coneix, d’una manera lúdica,
diferents estils musicals i
gaudeix aprenent-ne els passos i
potenciant el moviment. Dirigit a
infants de 5 a 10 anys.
Dimecres de les 17,30 - 18,30 h
del 10 d’abril al 19 de juny
50 euros (10 sessions – 10 h)
a càrrec de: Adelina Agustí
RECICLA I CREA
Un taller de reciclatge amb els
residus quotidians on podràs
fer-te tot allò que vulguis: des de
jocs, titelles i ninos fins a decorar
la teva habitació! Dirigit a infants
de 4 a 11 anys. Els materials
tenen un cost complementari de
8 euros.
Dissabte de les 10,30 - 12,30 h
del 13 d’abril al 15 de juny
90 euros (10 sessions – 20 h)
a càrrec de: Marisa Stinga

INFORMÀTICA
INFORMÀTICA
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera ràpida i senzilla.
NIVELL 1
GRUP A
Dimecres de les 12,00 - 14,00 h
del 17 d’abril al 26 de juny
GRUP B
Dijous de les 16,00 - 18,00 h del
18 d’abril al 20 de juny
90 euros (10 sessions – 20 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés

STREET FOTO I SORTIDES
FOTOGRÀFIQUES PER
BARCELONA

NIVELL 2
Dijous de les 10,00 - 12,00 h del
18 d’abril al 20 de juny
90 euros (10 sessions – 20 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés

Si t’agrada la fotografia urbana
i vols aprendre els aspectes
tècnics i artístics que l’envolten,
vine a captar els batecs d’una
ciutat en constant moviment.
(El curs consta de 4 sortides
i 4 sessions de visionat i
perfeccionament).
Divendres de les 20,00 - 22,00 h
del 12 d’abril al 31 de maig
72 euros (8 sessions – 16 h)
a càrrec de: Sergi Reboredo

NIVELL 3
GRUP A
Dimecres de les 10,00 - 12,00 h
del 17 d’abril al 26 de juny
GRUP B
Dimecres de les 16,00 - 18,00 h
del 17 d’abril al 26 de juny
GRUP C
Dijous de les 12,00 - 14,00 h
del 18 d’abril al 20 de juny
90 euros (10 sessions – 20 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés

GUITARRA
Vine a aprendre a tocar aquest
instrument.
INICIACIÓ
Dimarts de les 20,00 - 21,30 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
AVANÇAT
Cal haver realitzat el curs
d’iniciació o tenir un any
d’experiència en guitarra.
Dimarts de les 18,15 - 19,45 h
del 9 d’abril a l’11 de juny
75 euros (10 sessions – 15 h)
a càrrec de: Jordi de Diego

PHOTOSHOP
Endinsa’t en la creació, edició
i retoc d’imatges i fotografies
digitals.
INICIACIÓ
Dijous de les 18,00 - 20,00 h
del 18 d’abril al 20 de juny
AVANÇAT
Dimecres de les 18,00 - 20,00 h
del 17 d’abril al 26 de juny
90 euros (10 sessions – 20 h)
a càrrec de: Guadalupe Cortés

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 4 al 15 de març de 2013,
dimecres de 10,30 a 13,30 h i
de dilluns a divendres de 16,30
a 21,00 h.
Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’abril, maig i juny.
Procés de les inscripcions
> 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
> 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.

INTRODUCCIÓ A L’EDICIÓ I
MUNTATGE DE VÍDEOS
Aprèn les eines bàsiques per
editar un vídeo: criteris de
format, maneig de les imatges i
so. Aprendràs tot allò necessari
per fer un vídeo d’una manera
concreta i real.
Dimecres de les 17,30 - 19,00 h
del 10 d’abril al 5 de juny
60 euros (8 sessions – 12 h)
a càrrec de: DocuMentalidades

COS
MEMÒRIA
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 12,00 - 13,30 h
del 10 d’abril al 5 de juny
60 euros (8 sessions – 12 h)
a càrrec de: Eva Lledó
TÈCNICA ALEXÀNDER
Reeducació corporal per
equilibrar cos i ment.
Dimecres de les 19,00 - 20,30 h
del 10 d’abril al 5 de juny
60 euros (8 sessions – 12 h)
a càrrec de: Mar Medina

IDIOMES

Lloc i horari de les inscripcions
> Plaça de Carme Monturiol, 10
– 08026, Barcelona
> Dimecres de 10,30 a 13,30 h i
de dilluns a divendres de 16,30
a 21,00 h.

ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si no has fet mai anglès, aquest
és el teu taller.
Dimecres de les 12,00 - 13,30 h
del 10 d’abril al 12 de juny
67,50 euros (9 sessions – 13.30 h)
a càrrec de: Ramón Codina

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

ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
Si tens coneixements bàsics
d’anglès, fes un pas endavant i
vine a millorar el teu nivell.
Dimecres de les 10,30 - 12,00 h
del 10 d’abril al 12 de juny
67,50 euros (9 sessions – 13.30 h)
a càrrec de: Ramón Codina

ART I CREACIÓ
COSIR A MÀQUINA
Aprèn a utilitzar la màquina de
cosir per arreglar-te la roba més
ràpid i amb millors acabats.
INICIACIÓ
Dijous de les 19,30 - 21,00 h
de l’11 d’abril al 30 de maig
60 euros (8 sessions – 12 h)
a càrrec de: Montse Pérez
CREACIONS EN GANXET
Tant si saps fer ganxet com
si no, aquest és el teu taller!
Aprendrem a fer ganxet XL,
amigurumis,... i tot allò que et
puguis imaginar!
Dimarts de les 18,00 - 19,30 h
del 9 d’abril al 28 de maig
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 - 19,30 h
del 8 d’abril al 3 de juny
72 euros (8 sessions - 16 h)
a càrrec de: Yoly Hornes

CONVERSA EN ANGLÈS
Si tens un bon nivell d’anglès,
consolida’l i llença’t a parlar-lo!
Dilluns de les 16,30 - 18,00 h
del 8 d’abril al 10 de juny
67,50 euros (9 sessions – 13.30 h)
a càrrec de: Pol Bantí

INFORMÀTICA
INFORMÀTICA
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera pràctica i senzilla.
INICIACIÓ
Dimecres de les 10,30 - 12,00 h
del 10 d’abril al 5 de juny
60 euros (sessions: 8 - 12 h)
a càrrec de: Elena Ortiz de
Landaluce

TALLERS INFANTILS
PETITS MÚSICS
Ens aproparem a la música
escoltant, ballant, cantant, tocant
i construint els nostres propis
instruments!
Dimarts de les 17,00 - 18,00 h
del 9 d’abril al 28 de maig
40 euros (8 sessions - 8 h)
a càrrec de: Mariona Sans
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PROGRAMA març-abril

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
TEATRE

EXPOSICIONS

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

28 DIES

AIRE DE BARCELONA

A càrrec de la cia. Mescla Teatre
En Coproducció amb l’Evocador Produccions
A causa de les dificultats econòmiques, un
prestigiós diari és malvenut a una gran editorial multinacional que té previst convertir
la publicació en un èxit comercial a costa
d’eliminar tot escrúpol i ètica periodística
possible. La nova direcció inicia la destrucció, introduint cada dia una pàgina en blanc
en el diari, fins a acabar amb un exemplar
en blanc. Aquesta aniquilació, periodística
i moral, provocarà el posicionament dels
diversos personatges, al llarg de quatre
setmanes trepidants i de final incert.
Des del llenguatge de la farsa i des de situacions grotesques, 28 dies explora amb un
humor corrosiu els excessos i abusos del
periodisme, aquest quart poder tan necessari per una democràcia sana i autocrítica.

De Xam Id-Visions
Quin tipus d’aire circula a Barcelona el
2013; quin aire mental, geogràfic o polític?
Aquest projecte artístic està dedicat a
la ciutat i crearà una composició visual
mitjançant la barreja d’imatges de la web
de l’artista francès Xam (www.id-visions.
org), de vídeos de la ciutat com l’artista
la percep i d’uns remix live que es faran
durant l’exposició. Aquest treball introdueix
altres visions utilitzant el color numèric per
dissociar la realitat i qüestionar les nostres
percepcions habituals.
El projecte es va iniciar fa uns anys amb
una activitat de vídeo en l’àmbit d’un taller
artístic a una unitat de psiquiatria a París.

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ

Divendres 22 de març, 22 h
Auditori del CCFC
7 euros

Dijous 21 de març, 19.30 h
amb l’actuació de Santi D’Angelo a la guitara elèctrica i un mix vídeolive a càrrec
de l’artista

Del 21 de març al 12 d’abril

WORK IN PROGRESS
ARTISTES CLOT

A càrrec de l’Associació d’Artistes del
Clot-Camp de l’Arpa
L’Associació d’Artistes del Clot-Camp de l’Arpa ens presenta per tercer any consecutiu
una nova exposició col·lectiva al Centre
Cultural la Farinera del Clot. Un projecte
que vol obrir de bat a bat les portes de l’art
al barri. Aquesta vegada ho faran amb un
work in progress en el que donaran l’oportunitat al veïnat de veure des de dins el
procés creatiu de les seves obres. Durant
uns dies es podrà visitar a la Farinera els
i les artistes treballant en el seu projecte
particular, però amb un leitmotiv conjunt.
Del 25 d’abril al 16 de maig
25 d’abril: inici de les portes obertes
9 de maig, 19.30: inauguració exposició
16 de maig: cloenda
Sala d’exposicions Joan Alsina CCFC
Gratuït

DARWIN:

L’ORIGEN DE LA VIDA I L’EVOLUCIÓ

A càrrec de la cia. Teatre Dejavu
Un dia Charles Darwin s’adona que les
seves girafes han desaparegut del seu
llibre: L’origen de les espècies. Com a bon
naturalista que és sap que les pot trobar al
bosc, així que surt de casa i s’encamina cap
allà. Mentrestant, la Susanna i l’Emma; les
girafes, passegen a la recerca de respostes, volen saber per què són diferents.
Amb l’ajut de les persones espectadores
resoldran la seva incògnita i trobaran les
respostes a moltes altres preguntes, tot
fent un recorregut lúdic per conceptes com
l’evolució i la selecció natural.
Darwin: l’origen de la vida i l’evolució és una
producció de la Universitat de Barcelona.
Diumenge 24 de març, 12 h
Auditori del CCFC
4,5 euros

PROJECCIÓ VIDEOLIVE A CÀRREC DE L’ARTISTA

Dijous 28 de març, 19.30 h
Sala d’exposicions Joan Alsina CCFC
Gratuït

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

FESTIVAL

DIVENDRES
8 DE MARÇ

21.15 h

20.00 h

De Jordi Zaragoza

CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
A càrrec d’Eugeni Rosselló
21.15 h

CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
HIGHLINE
A càrrec de Jordi Mor, membre
de catliners.cat

DILLUNS
11 DE MARÇ

16a MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA
www.mostrademuntanya.cat

A càrrec de l’Agrupació Excursionista Icària, la Colla Excursionista La
Senyera, la Secció Excursionista del
Foment Martinenc i La Unió Excursionista Sant Martí de Provençals

DIMARTS
5 DE MARÇ

20.30 h

“SINFONIA DE MONTAÑA”
De Paco Rosés Martínez

20.30 h

“DIRECTA LAFAILLE”
D’Albert Naudín Bolíbar
21.15 h

“EL KILIMAJARO ENTRE NÚVOLS I MUNTANYES”
D’Eloi Castellví

DIMECRES
6 DE MARÇ

20.45 h

“INTENTO AL POSETS”

INAUGURACIÓ

21.00 h

de la 16ª Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí

“PELVOUX”

De Josep Ma Parareda
(Fora de concurs)

De Josep Maria Parareda i Serra

20.00 h

21.30 h

DIMECRES
13 DE MARÇ

A càrrec de Carlos Suárez

De Lluís Cisneros i Puig

20.30 h

DILLUNS
4 DE MARÇ

DIJOUS
7 DE MARÇ

D’Antoni Ortiz Belmonte i Pere
Grau Parera

20.30 h

20.30 h

De Joan Borràs Farran

De Jordi Valera Ciudad

“ENTRE 2 MARS”

“UN PONT CAP A ENLLOC”

“VIA DAVID DUAIGÜES”

“KEREPAKUPAI MERÚ”

“LA RUTA DE LARA”

21.00 h

“A LA RECERCA DE LA LLUNA PLENA”
D’Antoni Ortiz Belmonte

21.00 h

20.45 h

De Marc Subirana Campos

De Carlos Sánchez

DIJOUS
14 DE MARÇ

21.25 h

21.10 h

20.00 h

De Marc Subirana Campos

De Joan Miquel Labrador Matías

D’Octavi Montagut
(Fora de concurs)

“BIG WALL DOLOMITI”

“FREE WAVE RIDERS”

“EXPEDICIÓN YUMBILLA 2012”

“LA PORTA DEL CEL”

De Zeba Produccions, Eduard
Miguel Costal
21.00 h

CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
“MARXES DE RESISTÈNCIA,
REGULARITAT I ORIENTACIÓ”

A càrrec de Xavier Capdevila,
Joan Miquel Labrador, Julià Mata
i Miquel Cinca

CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
A càrrec de Núria Picas

De Patricia Zhür Segura

20.30 h

CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL

“PAU ESCALÉ; GO TO THE
PARAD-ICE”

18.30 h
21.20 h

De Josep Maria Parareda i Serra

19.30 h

20.30 h

Rosés Martínez

20.30 h

“CRESTA DE LA LLOSA”

DIVENDRES
15 DE MARÇ

“PAMIR DE TAYISKISTÁN EN
BICILETA”
DISSABTE
De Patricia Zhür Segura i Paco
16 DE MARÇ

DIMARTS
12 DE MARÇ

DISSABTE
2 DE MARÇ

CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
“VIVÈNCIES 2012”

“VOLTA ALS ANNAPURNES”

20.00 h

“ESQUÍ EN TIERRA DE LOS
VIKINGOS”
De Peio Gaillard
(Pel·lícula guanyadora del concurs D’EXPLOS 2012)
20.30 h

LLIURAMENT DE PREMIS I
CLOENDA MOSTRA
21.30 h

REFRIGERI
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Del 2 al 16 de març
Inauguració
dissabte 2 de març, 19 h
L’exposició fotogràfica romandrà
oberta de dilluns a divendres de les
10 fins a les 22 h i dissabtes de 10 a
les 14 h i de 16 a 20 h del dissabte
2 al 16 de març- Estarà ubicada a la
sala d’exposicions Joan Alsina de la
Farinera.

MANS ENLAIRE
A càrrec del grup Jove Partiquí de l’Associació Teatral El Partiquí
Comèdia que ens situa a principis del segle
XIX quan una família de marquesos deixa les
seves dues filles amb la una institutriu anglesa per anar a cal dentista. Tot plegat converteix a aquests tres personatges en objectiu
fàcil per una colla de lladres que intentarà
enganyar, entrar i robar a la mansió.
El grup Jove Partiquí ens ofereix aquesta
escenificació de l’obra de Ramon Folch i
Camarasa, conegut entre d’altres per ser
el guionista d’en Massagran i per la seva
activitat a la revista El Patufet.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Dissabte 13 d’abril, 18 h i diumenge 14
d’abril, 12 h
Auditori del CCFC
4,5 euros

FESTIVAL

STÖRUNG FESTIVAL 8

A càrrec de la Plataforma Störung
Torna el Festival Internacional de Música
Electrònica Experimental i Arts Visuals:
Störung 8. Una nova edició que acollirà reconeguts artistes nacionals i internacionals
com Moritz von Oswald (Alemania), Francisco López (Espanya), Mika Vainio (Finlàndia),
Jacob Kirkegaard (Dinamarca), Yui Onodera
(Japó) o Mia Zabelka (Àustria). A més a més,
enguany també s’oferiran conferències i
workshops/tallers audiovisuals, com per
exemple el que impartirà Sladzana Bogeska
(integrant de xx+xy visual and sound art
project) o Wade Matthews sobre la lliure
improvisació amb mitjans electroacústics.
En breu es desvetllaran més artistes i la
programació completa a www.storung.com
Del 17 al 20 d’abril
CCFC + altres espais de la ciutat
Consultar preus a www.storung.com

FESTIVAL

SANT JORDI
INTERCULTURAL
A LA FARINERA

A càrrec del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural del Clot i el CCFC
Dimarts 23 d’abril, tarda
CCFC
Gratuïta
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PROGRAMA març-abril

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (Casal de Barri)
EXPOSICIONS
horari de visita de les exposicions:
dilluns, dimecres i dijous de 16:30 a 17:30 h
dimarts i divendres de 20 a 21 h

LA SOCIEDAD DE LOS COLORES

De Julieta Devoto Negreira
La Sociedad de los Colores és un projecte que aborda el
concepte de l’adquisició del rol femení a la nostra societat occidental. Són 8 imatges submergides en un llenguatge simbòlic,
que insereixen a l’espectador en un espai fictici caracteritzat
per la fantasia, però que alhora proposen una reflexió sobre
qüestions que tenen la seva base a la realitat.
Del 4 al 22 de març
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

MONOGRÀFICS

PICASSA – GESTOR D’IMATGES DIGITALS

A càrrec d’Àgueda Bañon
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: Picassa
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 18 de
febrer al divendres 1 de març. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.
Dimarts 5, 12 i 19 de març de les 18 a les 20 h
30 euros

VÍDEO SPOT SOCIAL

A càrrec de DocuMentalidades
Si vols aprendre a fer un spot de denúncia com aquests:
documentalidades.blip.tv; apunta’t a aquest taller. En 6 hores
aprendràs les nocions necessàries per muntar-lo i produir-lo.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dilluns 18 de
febrer al divendres 1 de març. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.
Dilluns 4, 11 i 18 de març de les 18 a les 20 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
30 euros

BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ

A càrrec de Mercè Elias
Ara que arriba el bon temps ens podem posar guapes de
manera fàcil, senzilla i econòmica. Aprendrem a fer anells,
arracades, fermalls, penjolls o les nostres pròpies creacions
amb càpsules de cafè reciclades.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dimarts 2 al
dimecres 10 d’abril. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer
un abonament de 30 euros.
Divendres 12, 19 i 26 d’abril de les 18,00 a les 20,00 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
30 euros (Hi haurà un suplement en concepte de material de 4 euros - aquest import inclou, el material fungible necessari per fer el taller, coles, accessoris i elements

TALLERS OBERTS
RECORDAR DES DEL COR:

LES VÍCTIMES EN LA MEMÒRIA

A càrrec de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Amb aquesta exposició la Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia vol propiciar un espai de reflexió sobre
els processos que les víctimes han realitzat per recuperar i
construir la memòria històrica, com a element fonamental en
la lluita contra la impunitat, tant a Catalunya com a Colòmbia.
La reconstrucció del passat és essencial per a la prevenció i
eliminació de la violència en el futur. És a dir, la memòria és clau
per fer realitat les garanties de no repetició de la barbàrie. I és
d’especial rellevància per a Colòmbia en aquest moment, donat
que està en curs un procés de negociacions per posar fi a la
guerra que assola el país des de fa 6 dècades.
Del 8 al 25 d’abril / ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

TALLERS REPARAT, MILLOR QUE NOU

CUIDEM LES BICICLETES
I FEM PETITES REPARACIONS

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant
el programa Reparat, Millor
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
assistents poden portar les seves bicicletes.
Els assistents que vulguin poden portar les seves bicicletes per posar en pràctica cadascun dels temes que es desenvolupin al taller.
Inscripcions del dilluns 25 de febrer al divendres 15
de març. Al mail: eamp@farinera.org, per telèfon al:
934507013 o personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 22 de març, de les 18 a les 20.30 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

RESTAURACIÓ DE MOBLES

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant
el programa Reparat, Millor que nou
Es pretén que els assistents al taller aprenguin els procediments més comuns per restaurar qualsevol moble (decapat,
polit, encolat, aplicació de producte contra els corcs...), així
com el funcionament de les eines bàsiques en restauració i
les principals tècniques per dur a terme diferents acabats.
Cadascun dels assistents podrà portar un objecte o una
fotografia del mateix, per tal de resoldre dubtes sobre el seu
arranjament o restauració.
Inscripcions del dimarts 2 al divendres 19 d’abril. Al mail:
eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 26 d’abril, de les 18 a les 20.30 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

de muntatge i acabats de cada peça)

COM FER UNA CAMPANYA DE
COMUNICACIÓ AMB ÈXIT A INTERNET

A càrrec d’Àgueda Bañón
Aprendrem a donar a conèixer el nostre projecte, empresa o
entitat utilitzant les eines gratuïtes i/o de pagament disponibles
a Internet segons les nostres necessitats: banners, blocs, newsletters, subscripcions, vídeos virals, trend topics, google +, etc.
Les inscripcions a aquest monogràfic són del dimarts 2 al
divendres 12 d’abril. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer
un abonament de 30 euros.
Dimarts 16, 23 i 30 d’abril de les 18,00 a les 20,00 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
30 euros

ACTES

4 ANYS DE BLOGUERES A L’EAMP
A càrrec de les Blogueres de Sant Martí

Les blogueres celebren el seu 4t aniversari amb una exposició
d’imatges antigues del barri, Fent memòria, i un contacontes
de temàtica de gènere en motiu del dia de la dona treballadora.
Divendres 8 de març, 19 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

XERRADES

COSTURA I MANUALITATS

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.
Març – Divendres 1, 17 h / Abril – Divendres 5, 17 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.
Març – Divendres 1, 19 h / Abril – Divendres 5, 19 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
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.
Març – Dijous 14, 20 h / Abril – Dijous 18, 19.30 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
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. Aquest mes parlarem
del llibre Frankenstein de l’autora Mary W. Shelley. Per saber
les lectures que comentarem, consulteu el bloc
https://conevaenelcafe.blogspot.com
Març – Dimecres 13, de les 19 a les 20.30 h
Abril – Dimecres 10 i 24 d’abril, de les 19 a les 20.30 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

CURS DE CATALÀ AVANÇAT

A càrrec de Jordi Comabella
Repassarem i aprofundirem els elements i mecanismes
de la llengua per entendre la normativa i millorar el nostre
nivell de català. El curs es presenta com un mitjà per poder
resoldre molts dels dubtes que sovint tenim en la llengua
oral i escrita, i va adreçat a qui ja té més o menys assolit
el nivell de suficiència (C) establert per la Generalitat i a qui
vol preparar-se la prova per al nivell D. Les inscripcions es
poden fer del 2 a l’11 d’abril. Al mail: eamp@farinera.org,
per telèfon al: 934507013 o personalment a l’EAMP
Divendres de les 16.30 a les 18 h / del 12 d’abril al 31 de maig
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

CÀPSULES

JACQUARD

A càrrec de Jordi Morell
A pocs mesos del seu trasllat farem un repàs de la història
d’aquest mercat des del seu trasllat l’any 1928 als entorns
de la plaça de les Glòries.
Dimarts 12 de març, 20 h / ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

A càrrec d’Aviv Kruglanski
Aprèn la tècnica de fer ganxet amb dos o més colors, i donar
així, formes originals a les teves creacions.
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dilluns 25 de
febrer al dijous 13 de març. Per inscriure’s cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 15 euros.
Divendres 15 de març, de les 18 a les 21 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
15 euros

14 D’ABRIL, PROCLAMACIÓ DE LA

CUPCAKES!

ELS ENCANTS A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES

REPÚBLICA A BARCELONA, LA PETITA HISTÒRIA
A càrrec d’Antonio Gascón i Jordi Morell
L’historiador Antonio Gascón i en Jordi Morell ens explicaran
alguns dels fets anecdòtics d’ara fa 82 anys a Barcelona.
Dilluns 15 d’abril, 19.30 h / ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

LA COMUNICACIÓ ASSERTIVA

A càrrec de la psicòloga Ángela Martín
La comunicació assertiva és la forma més eficaç i sana de
comunicació. És un comportament comunicacional en el qual
la persona ni agredeix ni se sotmet a la voluntat aliena, es
fonamenta en l’expressió dels drets i sentiments personals.
Amb la conducta assertiva podem resoldre conflictes personals, familiars o socials de forma pacífica, demanar el que necessitem, dir no sense sentir-nos culpables ni ofendre als altres.
Mitjançant l’assertivitat construïm unes relacions interpersonals
satisfactòries basades en el respecte i la cooperació mútua.
Inscripcions del dimarts 2 al divendres 26 d’abril, per mail a
eamp@farinera.org, per telèfon al 93 450 70 13 o personalment a l’EAMP
Dilluns 29 d’abril, 19.30 h / ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Gratuïta

A càrrec de Cristina Montemar
Llença’t a la pastisseria que està de moda i aprèn a fer
cupcakes!! Aprendrem a decorar aquests minipastissos amb
cremes, fondant, ... i tot allò que et puguis imaginar!
Les inscripcions a aquesta càpsula són del dimarts 2 al
dijous 18 d’abril. Per inscriure’s cal venir a l’EAMP i fer un
abonament de 15 euros.
Dilluns 22 d’abril de les 18 a les 21 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
15 euros (Hi haurà un plus de 2 euros en concepte d’aliments)

ACTIVITATS DE PARAULA

CONTACONTES Contes per la canalla.

Març – Dijous 14, 17.30 h / Abril – Dijous 11, 17.30 h
1 euro per persona a partir dels 3 anys (adults i canalla)

NARRIN NARRAN

Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que farem
entre tots i totes.
Març – dijous 21, 19.30 h / Abril – dijous 25, 19.30 h
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
gratuïta
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AGENDA març

,

abril

Del 21 de març al 12 d’abril
Exposició
AIRE DE BARCELONA
De Xam Id-Visions
Dijous 21 de març, 19.30h
Inauguració de l’exposició amb
l’actuació de Santi D’Angelo a la
guitara elèctrica i un mix vídeolive a
càrrec de l’artista
Dijous 28 de març, 19h.30h
Projecció videolive a càrrec de
l’artista
Sala d’exposicions Joan Alsina
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Dilluns 11 de març, 20.30 h
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
AUDIOVISUALS
20.30 h: “SINFONIA DE MONTAÑA” De
INAUGURACIÓ + CONFERÈNCIA AUDIOVISUAL Paco Rosés Martínez
AUDIOVISUAL a càrrec de Carlos Suárez 20.45 h: “PAMIR DE TAYISKISTÁN EN
Auditori CCFC
BICILETA” De Patricia Zhür Segura i
Entrada gratuïta
Paco Rosés Martínez
21.20 h: “INTENTO AL POSETS” De
Del 2 al 16 de marc
Patricia Zhür Segura
Auditori CCFC
INAUGURACIÓ 2 de març, 19.30 h
Entrada gratuïta
CLAUSURA 16 de març, 19 h
Exposició
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
Dimarts 12 de març, 20.30 h
www.mostrademuntanya.cat
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
AUDIOVISUALS
A càrrec de l’Agrupació Excursionista
Icària, la Colla Excursionista La Senyera, la “KEREPAKUPAI MERÚ” De Josep Ma
Secció Excursionista del Foment Martinenc Parareda (Fora de concurs)
Auditori CCFC
i La Unió Exc. Sant Martí de Provençals
Entrada gratuïta
Sala Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta
Dimecres 13 de març, 20.30 h
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
Dilluns 4 de març, 20.30 h
AUDIOVISUALS
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
20.30 h: “LA RUTA DE LARA” D’Antoni
AUDIOVISUALS
20.30 h: “ENTRE 2 MARS” De Joan
Ortiz Belmonte i Pere Grau Parera
21.00 h: “A LA RECERCA DE LA LLUNA
Borràs Farran
21.00 h: “BIG WALL DOLOMITI” De
PLENA” D’Antoni Ortiz B.
Marc Subirana Campos
Auditori CCFC
21.25 h: “FREE WAVE RIDERS” De
Entrada gratuïta
Marc Subirana Campos
Auditori CCFC
Dijous 14 de març, 20.00 h
Entrada gratuïta
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
20.00 h: “VOLTA ALS ANNAPURNES”
Dimarts 5 de març, 20.30 h
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
D’Octavi Montagut (Fora de concurs)
AUDIOVISUALS
21.15 h: Conferència-audiovisual
20.30 h: “DIRECTA LAFAILLE” D’Albert
“VIVÈNCIES 2012” De Jordi Zaragoza
Naudín Bolíbar
Auditori CCFC
21.15 h: “EL KILIMAJARO ENTRE NÚVOLS I Entrada gratuïta
MUNTANYES” D’Eloi Castellví
Divendres 15 de març, 20.00 h
Auditori CCFC
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
Entrada gratuïta
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
20.30 h: “PAU ESCALÉ; GO TO THE
Dimecres 6 de març, 20.30 h
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
PARAD-ICE” De Zeba Produccions,
AUDIOVISUALS
Eduard Miguel Costal
20.30 h: “CRESTA DE LA LLOSA” De
21.00 h: Conferència-audiovisual
Josep Maria Parareda i Serra
“MARXES DE RESISTÈNCIA, REGULARITAT
21.00 h: “PELVOUX” De Josep Maria
I ORIENTACIÓ” a càrrec de Xavier
Parareda i Serra
Capdevila, Joan Miquel Labrador,
21.30 h: “UN PONT CAP A ENLLOC” De Julià Mata i Miquel Cinca
Auditori CCFC
Lluís Cisneros i Puig
Entrada gratuïta
Auditori CCFC
Entrada gratuïta
Dissabte 16 de març, 20.00 h
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
Dijous 7 de març, 20.30 h
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL-CLOENDA
AUDIOVISUALS
18.30 h: CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL a
20.30 h: “VIA DAVID DUAIGÜES” De
càrrec de Núria Picas
20.00 h: “ESQUÍ EN TIERRA DE LOS
Jordi Valera Ciudad
20.45 h: “EXPEDICIÓN YUMBILLA 2012” VIKINGOS” De Peio Gaillard (Pel·lícula
De Carlos Sánchez
guanyadora del concurs D’EXPLOS 2012)
21.10 h: “LA PORTA DEL CEL” De Joan
20.30 h: LLIURAMENT PREMIS I
Miquel Labrador Matías
CLOENDA
Auditori CCFC
21.30 h: REFRIGERI
Auditori CCFC
Divendres 8 de març, 20.00 h
Entrada gratuïta
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
CONFERÈNCIA-AUDIOVISUAL
20.00 h: CONFERÈNCIA a càrrec
d’Eugeni Rosselló
21.15 h: HIGHLINE a càrrec de Jordi
Mor, membre de catliners.cat
Auditori CCFC
Entrada gratuïta
Dissabte 2 de març, 19.30 h
INAUGURACIÓ 19.30 h
CONFERÈNCIA 20.00 h
16a Mostra d’Audiovisuals i F. M.
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Divendres 22 de març, 22 h
Teatre
28 DIES
A càrrec de la cia. Mescla Teatre
Coproducció amb l’Evocador Produccions
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA
Auditori del CCFC
7 euros
Diumenge 24 de març, 12 h
Teatre per a tots els públics
DARWIN: L’ORIGEN DE LA VIDA I L’EVOLUCIÓ

A càrrec de la cia. Teatre Dejavu
Auditori del CCFC
4,5 euros
Dissabte 13 d’abril, 18 h i diumenge
14 d’abril, 12 h
Teatre per a tots els públics
MANS ENLAIRE
A càrrec del grup Jove Partiquí de
l’Associació Teatral El Partiquí
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA
Auditori del CCFC
4,50 euros
Del 17 al 20 d’abril
Festival
STÖRUNG FESTIVAL 8
A càrrec de la Plataforma Störung
CCFC + altres espais de la ciutat
Consultar preus a www.storung.com
Dimarts 23 d’abril, tarda
Activitat
SANT JORDI INTERCULTURAL A LA FARINERA

A càrrec del Projecte d’Intervenció
Comunitària Interc. del Clot i el CCFC
CCFC
Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris (Casal de Barri)
Exposició
LA SOCIEDAD DE LOS COLORES
De Julieta Devoto Negreira
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Divendres 1 de març, 17 h
Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Divendres 1 de març, 19 h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Inscripcions del dimarts 2 al 10 d’abril. Cal venir
a l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.

Espai Antoni Miró Peris
30 euros (Hi haurà un suplement en
concepte de material de 4euros - aquest
import inclou, el material fungible necessari
per fer el taller, coles, accessoris i elements
de muntatge i acabats de cada peça)

Dijous 21 de març, 19.30 h
Activitats de la Paraula
NARRIN NARRAN
Vine a explicar o a gaudir dels contes
per a adults que farem entre tothom.
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Divendres 22 de març, 18 - 20.30 h
Tallers Reparat, Millor Que Nou
CUIDEM LES BICICLETES I FEM
PETITES REPARACIONS
A càrrec de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona mitjançant el programa
Reparat, Millor que nou

Dilluns 4, 11 i 18 de març, 18 - 20 h
Monogràfic
VÍDEO SPOT SOCIAL
A càrrec de DocuMentalidades

Inscripcions del 25 de febrer al 15 de
març: eamp@farinera.org, 934507013 o
personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.

Inscripcions del 18 de febrer 1 de març. Cal
venir a l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.

Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris
30 euros

Divendres 5 d’abril, 17 h
Taller oberts
Dimarts 5, 12 i 19 de març, 18 - 20 h COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Monogràfic
PICASSA – GESTOR D’IMATGES DIGITALS Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
A càrrec d’Àgueda Bañon
Inscripcions del 18 de febrer 1 de març. Cal
venir a l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.

Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Divendres 8 de març, 19 h
Actes
4 ANYS DE BLOGUERES A L’EAMP
A càrrec de les Blogueres de Sant Martí
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dimarts 12 de març, 20 h
Xerrades
Els Encants a la Plaça de les Glòries
A càrrec de Jordi Morell
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Dijous 14 de març, 17.30 h
Activitats
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro a partir dels 3 anys (adults i canalla)
Dijous 14 de març, 20 h
Taller oberts
ESPAI PER MANTENIR LA MENT EN CALMA

A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
25 d’abril: inici de les portes obertes
9 de maig, 19.30: inauguració
16 de maig: cloenda
Exposició
WORKINPROGRESS ARTISTES CLOT
A càrrec de l’Associació d’artistes
del Clot-Camp de l’Arpa
Sala d’exposicions Joan Alsina del
CCFC
Consultar agenda

Divendres 12, 19 i 26 d’abril
18,00 - 20,00 h
Monogràfic
BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ
A càrrec de Mercè Elias

Del 4 al 22 de març

Dimecres 13 de març, 19 - 20.30 h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Entrada 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.

CC La Farinera del Clot (CCFC)

Divendres 15 de març, 18 - 21 h
Càpsula
JACQUARD
A càrrec d’Aviv Kruglanski

Divendres 5 d’abril, 19 h
Taller oberts
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Del 8 al 25 d’abril
Exposició
RECORDAR DES DEL COR: LES
VÍCTIMES EN LA MEMÒRIA
A càrrec de la Taula Catalana per la
Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dimecres 10 d’abril, 19 - 20.30 h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dijous 11 d’abril, 17.30 h
Activitats de la Paraula
CONTACONTES
Contes per la canalla
Espai Antoni Miró Peris
1 euro a partir dels 3 anys (adults i canalla)
Divendres, 16.30 - 18 h
del 12 d’abril al 31 de maig
Taller obert
CURS DE CATALÀ AVANÇAT
A càrrec de Jordi Comabella
Inscripcions del 2 a l’11 d’abril:
eamp@farinera.org, 934507013 o
personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.

Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Inscripcions del 25 de febrer al 13 de març. Cal
venir a l’EAMP i fer un abonament de 15 euros.

Espai Antoni Miró Peris
15 euros

SILENCIO DE HIELO

Dimarts 16, 23 i 30 d’abril, 18,00 - 20,00 h
Monogràfic
COM FER UNA CAMPANYA DE
COMUNICACIÓ AMB ÈXIT A INTERNET
A càrrec d’Àgueda Bañón
Inscripcions del 2 al 12 d’abril. Cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.

Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Dijous 18 d’abril, 19.30 h
Taller oberts
ESPAI PER MANTENIR LA MENT EN CALMA

A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dilluns 22 d’abril, 18,00 - 21,00 h
Càpsula
CUPCAKES!
A càrrec de Cristina Montemar
Inscripcions del 2 al 18 d’abril. Cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 15 euros.

Espai Antoni Miró Peris
15 euros (+2 euros/aliments)
Dimecres 24 d’abril, 19 - 20.30 h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dijous 25 d’abril, 19.30 h
Activitats de la Paraula
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Divendres 26 d’abril, 18 - 20.30 h
Tallers Reparat, Millor Que Nou
RESTAURACIÓ DE MOBLES
A càrrec de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona mitjançant el programa
Reparat, Millor que nou
Inscripcions del 2 al 19 d’abril:
eamp@farinera.org, 934507013 o
personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.

Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dilluns 29 d’abril, 19.30 h
Xerrada
LA COMUNICACIÓ ASSERTIVA
A càrrec de la psicòloga Ángela Martín
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

PROGRAMACIÓ

Ed. Edhasa. Barcelona, 2009

Margarida Guinart
Sala Lectura del Clot

Dilluns 15 d’abril, 19.30 h
Xerrades
14 D’ABRIL, PROCLAMACIÓ DE
LA REPÚBLICA A BARCELONA, LA
PETITA HISTÒRIA
A càrrec d’Antio Gascón i Jordi Morell
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Inscripcions del 2 al 26 d’abril
eamp@farinera.org, 934507013 o
personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.

WAGNER, Jan Costin

Finlàndia, estiu. Una bicicleta en un
camp de blat. Una nena desapareguda. La història es repeteix,
després de 23 anys, al mateix lloc.
Un jove policia, Kimmo Joentaa, que
dedueix la possible relació entre
els dos crims, investiga pel seu
compte. S’acaba trobant amb moltes persones que, com ell, passen
algun procés de pèrdua d’algú molt
estimat. Es desencadenen culpa, impotència davant dels fets, impunitat
davant del crim, en uns personatges totalment reals que exposen la
seva particular complexitat de sentiments. Interessant estil narratiu i
original novel·la, gènere negre.

Dijous 14 d’abril, 17.30 h
Activitats de la Paraula
CONTACONTES
Contes per la canalla
Espai Antoni Miró Peris
1 euro a partir dels 3 anys (adults i canalla)

C U LT U R A L
VA R I A D A

vina!

festes temàtiques, exposicions,
actuacions de petit format
i tallers gratuïts d’artesania
de dilluns a divendres
de 10.00 h a 22.00 h
ESMORZARS
TAPES
ENTREPANS
PLATS COMBINATS

•
•
•
•

G. V. Corts Catalanes 837
T. 932 324 423

