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exemplar gratuït

NOVA TEMPORADA
DE TEATRE INFANTIL

La Farinera oferirà un
taller per als més menuts
els diumenges de teatre
per a tots els públics
pàg. 3

A LA TARDOR EL
COMERÇ AL
CLOT-CAMP DE
L’ARPA

El Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
organitza una exposició
i un cicle de xerrades
sobre el comerç al barri
pàg.3

L’INICI DE LES OBRES
DE LA PLAÇA DE LES
GLÒRIES CADA COP
MÉS A PROP

El projecte contempla el
soterrament de vies i la
redistribució del trànsit,
un parc/zona verda de
més de 140.000m²,
la construcció de 14
equipaments i de vivendes
de protecció oficial
pàg. 4
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CCFC
Dilluns, dimecres i divendres de 9 h a 24 h
Dimarts i dijous de 9.30 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

Per a molts de nosaltres el mes de setembre suposa l’inici de nous projectes i bons propòsits. Desprès
d’un merescut descans, comencem el nou curs amb
energies renovades i amb ganes d’aprofitar el bon
temps que encara ens queda per endavant.
Sembla que enguany, més que mai, necessitarem
que la força ens acompanyi perquè la nova temporada es presenta plena de novetats!
A la tradicional oferta de tallers trimestrals que
oferim des de la Farinera, incorporem un nou format
de curs més intensiu: d’un dia (càpsula) o de tres
(monogràfic). Perfecte per a aquelles persones que
vulguin fer un tast o que només es poden comprometre d’una manera més puntual.
El programa d’espectacles per a tots els públics
arriba, com sempre, farcit de propostes d’un alt nivell de qualitat. Enguany, com a novetat, cada espectacle anirà acompanyat d’un taller familiar previ per
a què grans i petis puguin gaudir al màxim del matí
de diumenge.
I com a darrer destacat, la 6a edició del Say it Loud,
el cicle de música per excel·lència de l’equipament,
que enguany es presenta amb la mateixa força que a
les darreres temporades però en un format intensiu
de tres dies.
La gran incògnita de la temporada: l’inici de les
obres del futur casal de joves, el nou equipament
que acollirà temporalment la planta soterrani de la
Farinera i que gestionarà el jovent del barri. El repte: portar-les a terme sense que la programació del
centre cultural es vegi afectada. Estem segurs que
amb l’esforç de tots els agents implicats i una bona
planificació ho aconseguirem!

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
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SAY IT LOUD!
VOL.6
El cicle de música negre torna a la
Farinera els dies 17, 18 i 19 d’octubre
James Brown cantava: “Say it loud! I’m black I’m proud!”
Nosaltres no som negres però estem orgullosos. Orgullosos d’estimar la black music i poder-la difondre any
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rere any amb el Cicle de Música Negra Say It Loud.
Ja són sis anys des què la productora musical BlackSalad i el Centre Cultural La Farinera del Clot treballem
plegats per a oferir una oferta cultural on la temàtica
gira al voltant de la cultura afroamericana.
En aquesta edició tota la programació es concentrarà
en tres dies seguits d’octubre, el 17, 18 i 19. Una nova fórmula que no impedirà oferir vespres de concerts i sessions
de música, a més de tallers, xerrades o vídeo-fòrums.
Som tant amants de la cultura afroamericana com
de la seva força social i política, és per això que el Say
it Loud! és sempre crític oferint una programació apte
per a tots els públics i tots els gustos. No bad lyrics i un
savoir-faire per a fer de tot plegat un producte amb tant
d’èxit com la cançó d’en James Brown.

NOVA TEMPORADA DE

TEATRE INFANTIL
La Farinera ofereix un taller per als més
menuts els diumenges de teatre per a
tots els públics
El Centre Cultural la Farinera del Clot reserva un diumenge al mes per als més petits. Aquest ha estat un costum
que s’ha anat repetint durant molts anys i la temporada
2013/14 no és una excepció. Hi ha moltes coses que es
mantenen com sempre: el dia, un diumenge al mes; el
preu, 4,50 euros; i la programació, variada i de qualitat.
Variada perquè es toquen pràcticament totes les disciplines de les arts escèniques. Destaquen els espectacles de titelles, protagonistes indiscutibles de Monstres;
també hi haurà teatre a Supertot, El Molinet Màgic o
el Flautista d’Hamelí; música a El carnaval dels animals
amb un piano tocat a 4 mans; dansa i multimèdia a Bombolles de paper; o fins i tot, i per primera vagada a la
Farinera, poesia a El Cavallet de Cartró.
Però aquesta temporada el Centre llança una novetat
important. Abans de cada espectacle s’oferirà un taller,
també per als més menuts. Cada trimestre es podrà con-

sultar la nova oferta de cursos a la web www.farinera.org.
Un bon pack per passar un diumenge complert i en família.
> 6 d’octubre, 12h
EL CAVALLET DE CARTRÓ
A càrrec de la cia El príncep Totilau
> 9 i 10 de novembre, 18h
SUPERTOT
A càrrec de la Coordinadora de teatre del Clot-Camp de l’Arpa
> 1 de desembre, 12h
BOMBOLLES DE PAPER
A càrrec de la cia Múcab Dans
> 26 de gener , 12h
EL CARNAVAL DELS ANIMALS
A càrrec de la cia Forani Teatre
> 23 de febrer, 12h
MONSTRES
A càrrec de la cia Zipit Company i The Puppet Lab
> 23 de març, 12h
EL MOLINET MÀGIC
A càrrec de la cia. Engruna Teatre
> 27 d’abril, 12h
EL FLAUTISTA D’HAMELÍ
A càrrec del grup jove de AT el Partiquí

A la tardor el comerç al Clot – Camp de l’Arpa

CAN BUDESCA, 1927
El Taller d’Història del Clot-camp de l’Arpa organitza cada
any, per Festa Major, una exposició sobre algun tema
d’interès. La proposta d’enguany gira a l’entorn del comerç i va acompanyada d’un seguit de xerrades que aniran a càrrec de diversos botiguers del barri. La nostra
intenció és fer patent el valor del comerç de proximitat
a l’hora que recordem la seva història al barri, que és
també la història de la nostra societat. Fer una ullada a
les botigues actuals i a les històriques, als negocis que
han estat i ja no hi són, als que van començar fa molts
anys i encara aguanten, tot adaptant-se a les noves necessitats i realitats, ens permet veure com ha canviat,
o no, la nostra societat i l’estil de vida de tots plegats.
Mitjançant entrevistes a un bon nombre de persones, veïnes i responsables de botigues històriques del
barri, el Taller d’Història hem anat fent memòria de la
vida al barri. A partir d’aquí i amb fotografies cedides per
les mateixes botigues, podem presentar una exposició
que permetrà acostar-nos a aquest passat no tant llunyà, tot i que a voltes oblidat a causa del dia a dia i de la
velocitat que canvia la societat, malgrat que no sempre
en siguem conscients.
Joan Àngel Frigola
Taller d’Història del Clot - Camp de l’Arpa

NOVA

AGENDA D’ACTIVITATS AL VOLTANT

del comerç al Clot – Camp de l’Arpa
Exposició:
EL COMERÇ DEL CLOT- CAMP DE L’ARPA,
UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA
del 31 d’octubre al 20 de novembre
Centre Cultural la Farinera del Clot

Xerrades:
EL COMERÇ AL CLOT – CAMP DE L’ARPA.
A càrrec de Marc Pérez i Rosa Martell, membres del
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
27 de setembre, 20.30 h
Plaça de l’Oca
L’OFICI DE BARBER, PETITA HISTÒRIA I CURIOSITATS
Barberia Ángel
A càrrec d’Àngel Pérez, barber i Marc Pérez, membre
del Taller d’Història Clot-Camp de l’Arpa
25 de setembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
PASTISSERIA LA PALMA
A càrrec de Ramon Pérez, pastisser
14 d’octubre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
FORN ELIAS
A càrrec d’Anna Elias, fornera
4 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
CANSALADERIES BOSCH
Quatre generacions de cansaladers, Família Bosch.
25de novembre, 19.30h
Centre Cultural la Farinera del Clot

CONVOCATÒRIA
PER A EXPOSAR A LA

SALA D’EXPOSICIONS
DE LA FARINERA

El Centre Cultural la Farinera del Clot obre la convocatòria de propostes expositives de l’1 al 31
d’octubre
Un dels espais més valorats de la Farinera és la
Sala d’exposicions Joan Alsina, una gran oportunitat
i aparador per a artistes amb talent però amb pocs
recursos per accedir a sales de renom.
Com sempre amb l’arribada de la tardor el Centre obre convocatòria per plantejar tota la temporada següent. Per formar part de la programació de
2014 es recolliran projectes expositius a la recepció
de la Farinera de l’1 al 31 d’octubre. Una comissió seleccionarà les propostes avaluant la qualitat tècnica,
la coherència, la interdisciplinarietat, l’interès social i
creatiu i la integració dins de l’espai expositiu.
Durant el 2013 s’han acollit propostes molt interessants i de disciplines molt diverses, convertint la
sala en un espai cada cop més versàtil. D’altra banda,
la majoria de projectes han inclòs activitats i detalls
que els hi ha aportat valor afegit i les ha convertit en
úniques, com per exemple visites guiades, espectacles de dansa, projeccions audiovisuals contemporànies o work in progress.
La Farinera ofereix un espai buit obert a la creativitat, a la informació o al que qualsevol col·lectiu, artista o entitat estigui disposat a imaginar.
Per participar de la convocatòria s’han
d’acceptar i seguir les bases disponibles a
www.farinera.org
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ENTITAT EN UN CLIC

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA

L’INICI DE LES OBRES DE LA PLAÇA DE
LES GLÒRIES CADA COP MÉS A PROP
Les obres de la plaça de les Glòries comencen a veure la llum. El projecte contempla el soterrament de
vies i la redistribució del trànsit, un parc/zona verda
de més de 140.000m², la construcció de 14 equipaments i de vivendes de protecció oficial.
La remodelació de la plaça de les Glòries és un projecte pendent des de fa molt de temps. Ja han passat
6 anys des de què l’anterior govern va redactar el Compromís per a les Glòries de 2007, conjuntament amb
entitats representants de grups veïnals. Un full de ruta
que es va començar a treballar l’any 2003, que va perillar en moltes ocasions i que s’ha anat retardant amb
els anys. Les tres associacions presents en aquelles
negociacions l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, l’Associació de Veïns del Fort Pienc i l’Associació de
Veïns del Clot-Camp de l’Arpa (AVVCC) es van veure decepcionades en tres aspectes, segons explica Miquel
Catasús, membre de l’AVVCC: que l’inici de les obres
es veia aplaçat fins que no es traslladés el Mercat dels
Encants Vells, que per manca de diners la biblioteca es
recol·locaria dins del Museu del Disseny de Barcelona
(DHUB) i no al barri del Clot i que el projecte del parc
seria diferent al que s’havia acordat perquè seria alçat
i es veuria tallat per la meitat.
Però el que més ha molestat al moviment veïnal,

tal com explica Catasús, ha sigut l’incompliment dels
terminis pactats al principi, amb l’inici de les obres
previst per al 2008 i la finalització al 2014. Molt lluny
d’assolir aquesta meta, sembla que es comencen a fer
passos cap a la direcció que aquestes entitats desitgen. En primer lloc, perquè el nou govern vol reprendre
el Compromís de 2007, tot i que amb alguns matisos,
i en segon lloc, perquè a mitjans juliol de 2013 es va
obrir a concurs el projecte de remodelació del parc. De
moment, ja s’han escollit els 10 projectes finalistes del
concurs i els dies 26 i 30 de setembre i 1 d’octubre tindran lloc uns tallers de participació ciutadana al DHUB,
amb prèvia inscripció, on els veïns i veïnes podran fer
arribar les seves inquietuds als finalistes del procés.
El guanyador del concurs serà anunciat durant el mes
de febrer de 2014 i serà escollit per un jurat, format
per professionals del sector i 2 representants veïnals.
Abans però, les tres associacions faran tres reunions
preparatòries a l’Espai 210 (c. de Padilla, 210) a partir
de les 19h, per tal de tractar els temes a parlar durant
les sessions oficials. El dia 16 de setembre convoquen
una reunió sobre el parc, el 18 sobre habitatge i equipaments i el 19 de setembre sobre mobilitat.
Més informació sobre les sessions informatives a
www.glories.cat

VOLS FORMAR PART
DEL PROJECTE RADARS?

nals...) que observen i detecten els riscos dels avis i àvies
que viuen sols i contribueixen a reduir el risc d’aïllament.
No cal anar gaire lluny, només cal estar atent en
el dia a dia de la dinàmica de les persones grans que
coneixem. Si veiem canvis en la seva rutina diària, en el
seu comportament o en el seu aspecte només hem de
posar-nos en contacte amb el Projecte Radars i donar
l’avís. A partir d’aquí un equip de professionals valorarà
les situacions de risc i exclusió social i iniciaran la intervenció que calgui en cada cas.
Per a totes les persones interessades a participarhi, durant la tardor es realitzaran xerrades informatives
pel Clot-Camp de l’Arpa. Trucant al 936197311 o
enviant un correu electrònic a radarsgentgran@bcn.
cat se’ls informarà de totes les sessions.
Actualment ja existeix una plataforma de seguiment
telefònic portada per persones voluntàries del Casal Joan
Casanelles que periòdicament truquen a la gent gran, valoren la seva evolució i si cal deriven el cas a l’Espai de
Valoració de Situacions de Risc o Exclusió Social.

Durant la tardor es faran xerrades informatives per
tal de trobar voluntaris per ajudar a reduir el risc
d’aïllament de la gent gran del barri.
El projecte Radars va començar a caminar el 2011 al
Clot-Camp de l’Arpa. Una xarxa de prevenció i acció comunitària que vol contribuir a què les persones grans
puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del
seu entorn.
Des de novembre de 2012 es va començar a actuar per una zona concreta del barri i amb les complicitats de tots els agents s’anirà ampliant a tot el ClotCamp de l’Arpa d’una manera progressiva.
Qui són i què fan els radars?
Els radars són persones voluntàries (veïnes, botiguers,
comerciants, membres d’entitats i altres professio-

SEGONA FASE DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA INTERCULTURAL DEL CLOT

(PROJECTE ICI CLOT)
Després de tres anys al barri, el Projecte ICI Clot - impulsat per l’Obra Social “la Caixa” i implementat per
la Fundació Surt - comença una nova etapa en la que
busca desenvolupar les actuacions de les àrees prioritàries que es van assenyalar en la Programació Comunitària Intercultural: la convivència ciutadana i la participació, i l’acció social.
Un cop elaborada la Monografia Comunitària La
Veu del Clot on es recollia informació objectiva i subjectiva, el procés comunitari va continuar amb la construcció d’un diagnòstic del barri compartit, que tenia
per objectiu la identificació de les necessitats i les

àrees d’acció a entomar de manera prioritària. El diagnòstic es va construir mitjançant tallers, en què van
participar tant la ciutadania, els recursos tècnics, així
com l’Administració.
Aquests mateixos agents van participar en
l’elaboració de la Programació Comunitària Intercultural incloent propostes que donessin resposta als
problemes o dificultats, detectades en el diagnòstic a
partir de la informació de la Monografia Comunitària.
Ara arriba el moment decisiu del Projecte en què
es comptarà amb tots les persones, entitats i institucions del barri per tal d’impulsar accions des d’una
perspectiva intercultural i comunitària que permeti sumar esforços per tal de fer un Clot més cohesionat on
tots els agents del barri treballin de manera conjunta per millorar la qualitat de vida de les persones que
l’habiten. Ara toca passar de la veu a l’acció.
La Programació Comunitària Intercultural es pot
consultar a: http://clot.bligoo.es/

del Clot-Camp de l'Arpa

EL
RACÓ
del Taller d'Història

Detall del plànol de van Ghelen publicat a Viena el 1718

L’ATENEU DEL CLOT ES
REJUVENEIX TOT I CELEBRAR EL
35è ANIVERSARI DE L’ENTITAT
Fa 5 anys dedicàvem la primera “Entitat en un Clic” a
l’Ateneu del Clot. Aleshores feien 30 anys i es trobaven en
una situació molt diferent a l’actual. Tot just sortien d’un
període de 2 anys sense local i es trobaven rehabilitant
l’edifici actual (carrer de Muntanya, núm. 16). Jofre Palau,
president de l’entitat, explica que han estat 5 anys de molta feina, no només d’adequació dels espais, sinó també de
reactivació de l’activitat i de recuperació de socis. “Es va
haver de reprendre la dinàmica i la vida de l’Ateneu”, afirma Palau. Ara ja poden assegurar que la maquinària de
l’entitat funciona al 100%.
En primer lloc, han treballat per convertir l’antiga fàbrica de sabó del carrer de Muntanya en un espai adequat
per l’entitat. Han estat anys de molta feina permanent per
adaptar-ho a les necessitats de l’Ateneu, però ara disposen
de dos pisos amb múltiples sales, una d’arts plàstiques,
una altra de parquet, una de polivalent, els estudis de ràdio,
una sala de juntes , un espai infantil i de ludoteca i per acabar la sala principal, cor de l’Ateneu, que acull els actes més
importants, com teatre o concerts.
En segon lloc, tornar a activar l’associació ha estat un
dels reptes més importants, tant pel que fa a socis, a grups
i a activitat. “Els tres primers anys es va haver de partir de
zero”, explica Jofre. Però el que va condicionar més aquesta feina va ser el canvi generacional que va experimentar
la junta, tots menors de 30 anys. Això va suposar un canvi
de paradigma tant pel que fa a pensament i a estructura,
prioritzant amb cada passa la recuperació de l’esperit juvenil de l’entitat. Així doncs, a més de recuperar els grups i els
socis perduts, es van crear iniciatives com la Ràdio Ateneu
del Clot, l’Underclot –un espai on facilitar als joves les eines
per dur a terme les seves inquietuds artístiques i culturalso el Grup J, que ofereix diverses sessions de jocs de taula.
Actualment l’Ateneu aplega 13 grups que hi desenvolupen les seves inquietuds i activitats (grups artístics, de
dansa, un esplai o una cooperativa de consum). Però d’altra
banda, l’entitat ofereix una programació estable, que neix
de la demanda de socis, de gent del barri o d’iniciatives de
la junta. Així doncs s’ofereixen tallers, concerts, teatre, xerrades, exposicions o tot el que l’Ateneu pugui acollir de la
iniciativa popular.
És cert, segons Palau, que l’Ateneu “ha canviat molt en
essència, però no de cor”. L’entitat treballa ara per adaptar-se als nous temps, procurant que els socis de tota la
vida també hi tinguin el seu espai. “Tothom hi té cabuda” explica Palau, “tenim una filosofia inclusiva, som molt polítics,
però apartidistes”.
Després de celebrar el 35è aniversari en una jornada
plena d’activitats a l’Ateneu, el següent objectiu que es proposen és obrir-se al barri tot el que els sigui possible. Volen
posar l’entitat al mapa, que la gent els prengui com un espai
d’oci i cultura de referència al barri del Clot-Camp de l’Arpa.

EL FINAL DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
AL CLOT-CAMP DE L’ARPA
El 25 de juliol de juliol de 1713 l’exèrcit francoespanyol comandat pel duc de Pòpoli
va iniciar el bloqueig de Barcelona. Aleshores el Clot va quedar darrere la línia de
contraval·lació construïda per aïllar la ciutat. En direcció Sant Martí hi trobaríem les
casernes franceses. L’abril de 1713 va ser instal·lada una bateria de morters que van
bombardejar la ciutat fins als pocs dies que foren anul·lats pels canons dels defensors.
El Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa està treballant, conjuntament amb la resta
de grups de recerca local i amb el suport de l´Institut Ramon Muntaner, en la programació dels actes commemoratius del Tricentenari del 1714. El mes de desembre
presentarem al nostre barri una conferència i un itinerari històric.

Jordi Morell i Núñez
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
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CURSOS I TALLERS
OCTUBRE, NOVEMBRE i DESEMBRE 2013

CENTRE CULTURAL
LA FARINERA DEL CLOT
PERÍODE D’INSCRIPCIONS AL
CENTRE CULTURAL LA FARINERA
DEL CLOT
Del 16 al 27 de setembre de 2013
> Els cursos s’impartiran durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre.
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 LA 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 – 08018, Barcelona.
> De Dilluns a divendres de 10,00 a 22,00 h.
> El Centre Cultural la Farinera del
Clot 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 I MENT
IOGA
Exercita aquesta tècnica mil·lenària
beneficiosa pel teu cos i ment.
GRUP A: Dilluns de les 19,00 a les
20,30 h
del 7 d’octubre al 2 de desembre
GRUP B: dimecres de les 10,00 a
les 11,30 h del 9 d’octubre al 4 de
desembre
GRUP C: dimecres de les 20,00 a
les 21,30 h del 9 d’octubre al 4 de
desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Lisa Howe
IOGA PER A EMBARASSADES
Practica els beneficis del ioga durant
l’embaràs i p ra el cos pels canvis
d’aquesta etapa.
Dimecres de les 19,00 a les 20,00 h
del 9 d’octubre al 4 de desembre
45 euros (sessions: 9 – 9 h)
A càrrec de Lisa Howe
PILATES
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
GRUP A:Dijous de les 11,00 a les
12,30 h
del 10 d’octubre al 5 de desembre
GRUP B: divendres de les 19,00 a
les 20,30 h de l’11 d’octubre al 20
de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Georgina Nieto
GRUP C: Dissabte de les 11,00 a les
12,00 h del 19 d’octubre al 21 de
desembre
40 euros (sessions: 8 – 8 h
A càrrec de Conchi Rodríguez
TAI TXI / TXI KUNG
Tait txi i Txi Kung amb moviments
suaus i exercicis de respiració.
Dijous de les 18,30 a 21,00 h
del 10 d’octubre al 5 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Alicia López
TALLER DE MEMÒRIA
Taller pràctic amb exercicis entretinguts
i variats dins d’un programa de
prevenció i estimulació de la memòria.
GRUP A: Dilluns de les 18,00 a les
19,30
del 7 d’octubre al 2 de desembre
GRUP B: Dimarts de les 10,00 a les
11,30 h
del 8 d’octubre al 3 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Eva Lledó
COACHING I PNL
Desenvolupa les eines de
transformació personal i professional.
Divendres de les 19,00 a les 20,30 h
de l’11 d’octubre al 20 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Dara Ljubojevic
GAC
Enforteix i tonifica glutis abdominals
i cames amb aquest nou sistema
d’entrenament.
Dimarts de les 18,00 a les 19,00 h
del 8 d’octubre al 3 de desembre
45 euros (sessions: 9 – 9 h)
A càrrec de Adelina Agustí
ZUMBA
Atreveix-te amb aquesta activitat
cardiovascular que combina exercicis de
tonificació amb passos de balls llatins!
Divendres de les 18,30 a les 19,30
de l’11 d’octubre al 20 de desembre
45 euros (sessions: 9 – 9 h)
A càrrec de Sara Rodríguez

DANSA
DANSA DEL VENTRE
Viu la màgia de les danses àrabs
i dels seus moviments que durant
generacions s’han ballat al llarg de la
Mediterrània. (Nivell obert)
Dijous de les 17,30 a les 19,00 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 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. (Nivell obert)
Dijous de les 19,00 a les 20,30 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Noemí Castell
BURLESQUE
Potencia el teu costat més sensual
i atrevit com en els antics cabarets.
Converteix-te en una diva dels anys 50
i diverteix-te sense vergonya. (Nivell
obert)
Dijous de les 20,30 a les 22,00 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Noemí Castell
BOLLYWOOD FUSIÓ
El reconegut ball de l’Índia amb un toc
més modern. Combinant l’energia,
l’alegria de la música de Bollywood amb
ritmes llatins, àrabs, hip hop i molt més!
INICIACIÓ: dimecres de les 19,00 a les
20,30 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
AVANÇAT: És necessari un any
d’experiència en Bollywood
dimecres de les 20,30 a les 22,00 h
del 9 d’octubre al 4 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Polly Casson
COUNTRY
Vine a gaudir i aprendre els passos
d’aquest popular estil musical sorgit
als anys 20 del s.XX a les regions
rurals del sud dels Estats Units i les
províncies marítimes del Canada.
Dimarts de les 20,00 a 21,30 h del
8 d’octubre al 3 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Blanca Cadena
SALSA PARELLES
Practica aquest ball afrocaribeny
que fusiona diferents modalitats de
música ballable pròpies de l’Amèrica
Llatina amb el jazz.
INICIACIÓ: Dilluns de les 20,00 a les
21,30 h
del 7 d’octubre al 2 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Adelina Agustí
SEVILLANES
Vine a ballar al compàs del 3/4
i aprèn les pasadas els paseillos
d’aquest ball tradicional andalús.
Divendres de les 19,30 a les 21,00 h
de l’11 d’octubre al 20 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Nieves Molina
SWING
Gaudeix d’aquest ball sorgit inicialment
als estats del sud dels EUA com a formes
improvisades de passos de ball sobre els
estils musicals de ragtime, jazz i dixieland.
Dissabte de les 12,00 a 13,30 h del
19 d’octubre al 21 de desembre
60 euros (sessions: 8 – 12 h)
A càrrec de Mireia Hoyos i Eugeni Sánchez

ART I CREACIÓ
PATRONATGE
Un curs per aprendre a dissenyar la
teva roba i a confeccionar patrons.
INICIACIÓ: Dilluns de les 20,00 a les 21,30
h del 14 d’octubre al 9 de desembre
AVANÇAT: Dimarts de les 19,30 a 21,30
h del 8 d’octubre al 3 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Montse 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 8 d’octubre al 3 de desembre
90 euros (sessions: 9 - 18 h)
A càrrec de Montse Pérez
COSMÈTICA NATURAL
Aprèn a elaborar cosmètics naturals,
facials i corporals, a casa amb
ingredients fàcils de trobar: herbes,
aliments, olis vegetals i essencials, etc
Suplement de 7euros en concepte de
material a pagar el primer dia del curs.
Dijous de les 19,00 a les 20,30 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Rosa Ana Segura
STREET PHOTO
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
Dimarts de les 18,00 a les 20,00 h
del 8 d’octubre al 26 de novembre
80 euros (sessions: 8 – 16 h)
A càrrec de Sergi Reboredo

ESPAI ANTONI
MIRÓ PERIS

(CASAL DE BARRI)

FOTOGRAFIA DIGITAL
Treu profit de la teva càmera digital,
explora les seves múltiples funcions i
treu-ne el màxim rendiment.
Dimarts de les 20,00 a les 22,00 h
del 8 d’octubre al 26 de novembre
80 euros (sessions: 8 – 16 h)
A càrrec de Sergi Reboredo
GUITARRA
Vine a aprendre a tocar aquest instrument.
INICIACIÓ: Dimarts de les 18,15 a
les 19,45 h del 8 d’octubre al 3 de
desembre
AVANÇAT: Cal haver realitzat el curs
d’iniciació o tenir un any d’experiència
en guitarra.
Dimarts de les 20,00 a les 21,30 h
del 8 d’octubre al 3 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Jordi de Diego

IDIOMES
CONVERSA EN ANGLÈS
Si tens un bon nivell d’anglès,
consolida’l i llençat a parlar-lo!
GRUP A: dimecres de les 19,30 a
les 21,00 h del 9 d’octubre al 4 de
desembre
GRUP B: Dissabte de les 10,30 a les
12,00 h del 19 d’octubre al 21 de
desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Aida Pérez
GRUP C: divendres de les 14,00 a
les 15,30 de l’11 d’octubre al 20 de
desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Laura Santone

TEMPS DE BOLETS
A càrrec de Neus Martí
Introdueix-te al món de la micologia.
Aprendràs els coneixements necessaris
per identificar les espècies més comuns
de les nostres comarques, es donaran les
claus per diferenciar les varietats tòxiques
de les comestibles i s’ensenyaran les
tècniques de recol·lecció.
Dimarts 15 d’octubre
de les 18,00 a les 21,00 h
15 euros
Inscripcions: del 30 de set. al 7 d’octubre
L’ESTRÈS
A càrrec de Dara Ljubojevic, psicòloga,
pedagoga i coach certificada
Detecta els factors d’estrès externs i
intern. Com s’activen i quines són les
respostes del nostre cos. Aprèn les
tècniques d’autogestió de l’estrès.
Dilluns 18 de novembre
de les 18,00 a les 21,00 h
15 euros
Inscripcions: del 4 a l’11 de novembre
SCRAPBOOKING
A càrrec de Yolanda Grosso
Aprèn a fer els teus propis llibres
i pàgines de records. És un taller
d’iniciació, no cal tenir experiència
prèvia, només ganes d’aventurar-te en
aquesta tècnica.
Dissabte 23 de novembre
de les 10,30 a les 13,30 h
15 euros (Suplement de 5euros en
concepte de material a pagar el dia
del curs)
Inscripcions: del 4 a l’11 de novembre

CONVERSA EN FRANCÈS
Si tens un bon nivell de francès,
consolida’l i llençat a parlar-lo!
GRUP A: Dilluns de les 19,30 a les 21,00
h del 7 d’octubre al 2 de desembre
GRUP B: dimecres de les 9,30 a les
11,00 h del 9 d’octubre al 4 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Anne Buret

ORNAMENTS DE NADAL AMB
CÀPSULES DE CAFÈ
A càrrec de Mercè Elias
En aquesta càpsula ens farem nosaltres
mateixos els ornaments de Nadal, boles
per l’arbre, campanetes, angelets...
De manera fàcil, econòmica i divertida,
aprofitant els molts recursos que ens
donen les càpsules de cafè reciclades.
Dilluns 2 de desembre
de les 18 a les 21h
15 euros (Suplement de 2 euros en

INFORMÀTICA

Inscripcions: del 25 de novembre al
29 de novembre

concepte de material a pagar el dia del curs)

INFORMÀTICA NIVELL 1
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera ràpida i senzilla
GRUP A: dimecres de les 10,00
ales 12,00 h del 9 d’octubre al 4 de
desembre
GRUP B: Dijous de les 16,00 a les
18,00 h del 10 d’octubre al 5 de
desembre
81 euros (sessions: 9 – 18 h)
A càrrec de Guadalupe Cortés
INFORMÀTICA NIVELL 2
GRUP A: dimecres de les 12,00 a
les 14,00 h del 9 d’octubre al 4 de
desembre
GRUP B: Dijous de les 18,00 a les
20,00 h del 10 d’octubre al 5 de
desembre
81 euros (sessions: 9 – 18 h)
A càrrec de Guadalupe Cortés
INFORMÀTICA NIVELL 3
GRUP A: dimecres de les 16,00 a
les 18,00 h del 9 d’octubre al 4 de
desembre
GRUP B: Dijous de les 10,00 a les
12,00 h del 10 d’octubre al 5 de
desembre
81 euros (sessions: 9 – 18 h)
A càrrec de Guadalupe Cortés
INFORMÀTICA NIVELL 4
GRUP A: Dijous de les 12,00 a les
14,00 h del 10 d’octubre al 5 de
desembre
81 euros (sessions: 9 – 18 h)
A càrrec de Guadalupe Cortés
PHOTOSHOP
Endinsa’t en la creació, edició i retoc
d’imatges i fotografies digitals
INICIACIÓ: dimecres de les 18,00 a
les 20,00 h del 9 d’octubre al 5 de
desembre
81 euros (sessions: 9 – 18 h)
A càrrec de Guadalupe Cortés

CÀPSULES
Sessions de 3 hores per descobrir i
aprendre noves tècniques i conceptes.
Cursos i inscripcions independents de
la resta de tallers.
AUTO SHIATSU
A càrrec de Magdala Cots
L’auto shiatsu, és una manera fàcil,
còmode i segura, de mantenir el cos
flexible i lliure de tensions. Alhora ens
facilita desblocar l’energia dels òrgans
interns i així millorar desordres quotidians.
Aprèn quins punts del cos pressionar i
de quina manera fer-ho, per poder gaudir
d’un estat de benestar i equilibri.
Dissabte 19 d’octubre
de les 10,30 a les 13,30h
15 euros
Inscripcions: del 30 de setembre al 7
d’octubre

SEGELLS DE GOMA
A càrrec de Miriam Jiménez de Sweet
Vanilla
Aprèn a fer els teus propis segells
personalitzats tallant en goma; així
com les diferents tècniques d’utilitzar la
gúbia, una eina molt senzilla de treballar.
Faràs varis segells de diferents nivells de
dificultats i de varis motius nadalencs,
per tal que puguis felicitar les teves
amistats amb postals estampades amb
els teus propis segells.
Dissabte 14 de desembre
de les 10,00 a les 14,00 h (4 hores)
20 euros (Suplement de 9 euros en
concepte de material a pagar el dia del curs)

Inscripcions: del 25 de nov. al 2 de des.

MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre un tema en 3 sessions
de 2 hores. Cursos i inscripcions
independents de la resta de tallers.
PRIMERS AUXILIS
A càrrec de Toni Nieto
Coneix els passos bàsics per saber
reaccionar davant d’una situació
d’emergència clínica fins l’arribada dels
equips d’emergència.. Aprèn a entendre
els símptomes i a reaccionar, a fer
una maniobra de reanimació cardiopulmonar, a tractar diferents tipus de
hemorràgies, cremades, cops, fractures
Dijous 10, 17 i 24 d’octubre
de les 19,00 a les 21,00 h
30 euros
Inscripcions: del 30 de set. al 7 d’octubre
MASSATGE TAILANDÈS
A càrrec de Alícia López
Antic art de sanació tailandès basat
en un treball corporal profund per
equilibrar els nostres aspectes físics,
mentals i emocionals. Les tècniques que
utilitzarem són les pressions de dits,
mans, peus, colzes o genolls seguint línies
energètiques i estiraments passius per
recuperar flexibilitat i relaxació.
Dijous 14, 21 i 28 de novembre
de les 9,30 a les 11,30 h
30 euros
Inscripcions: del 4 a l’11 de novembre
DECORACIÓ DE NADAL AMB PAPER
A càrrec de Raquel León
Allibera la teva creativitat treballant amb
les teves pròpies mans a partir del paper.
Obtindràs peces úniques, ecològiques i
econòmiques que et serviran per decorar
la teva llar o botiga durant les festes
nadalenques. (Cal portar tisores, regle i llapis.)
Dijous 5, 12 i 19 de desembre
de les 19 a les 21 h
30 euros (Suplement en concepte de
material a determinar el primer dia del curs)

Inscripcions: del 25 de novembre al 2
de desembre

PERÍODE D’INSCRIPCIONS A L’ESPAI
ANTONI MIRÓ PERIS
Del 16 al 27 de setembre de 2013
Dimecres de 10,30 a 13,30h
Dilluns a divendres de 16,30 a 21,00h.
> Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’octubre, novembre i
desembre.
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 LA 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.

COS I MENT
MEMÒRIA
Taller pràctic amb exercicis entretinguts
i variats dins d’un programa de
prevenció i estimulació de la memòria.
Dimecres de les 12,00 a les 13,30 h
del 9 d’octubre al 4 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Eva Lledó
TÈCNICA ALEXANDER
Reeducació corporal per equilibrar
cos i ment.
Dimecres de les 19,00 a les 20,30 h
del 9 d’octubre al 4 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Mar Medina

ART I CREACIÓ
COSIR A MÀQUINA
Aprèn a utilitzar la màquina de cosir
per arreglar-te la roba més ràpid
i amb millors acabats. (Cal portar
màquina de cosir)
INICIACIÓ: Dilluns de les 17,00 a les
19,00 h del 7 d’oct. al 2 de des.
90 euros (sessions: 9 - 18h)
A càrrec de Montse Pérez
AVANÇAT: Dijous de les 19:30 a les
21,00 h del 8 d’oct. al 10 de des.
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Montse Pérez
CUPCAKES
Llença’t a la pastisseria que està
de moda i gaudeix fent cupcakes!!!
Aprendrem a decorar aquests
minipastissos amb cremes, fondant,…
i tot allò que et puguis imaginar!
Suplement en concepte de material a
pagar el primer dia del curs.
Dimarts de les 18,00 a les 19,30 h
del 8 d’octubre al 3 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Cristina Montemar
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
7 d’octubre al 2 de desembre
90 euros (sessions: 9 – 18 h)
A càrrec de Yoly Hornes

IDIOMES
ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si no has fet mai anglès, aquest és el
teu taller.
Dimecres de les 12,00 a les 13,30 h
del 9 d’octubre a l’11 de desembre
75 euros (sessions: 10 – 15 h)
A càrrec de Ramón Codina
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
Si tens coneixements bàsics d’anglès, fes un
pas endavant i vine a millorar el teu nivell.
Dimecres de les 10,30 a les 12,00 h
del 9 d’octubre a l’11 de desembre
75 euros (sessions: 10 – 15 h)
A càrrec de Ramón Codina

TALLERS PER A INFANTS
PETITS MÚSICS
Ens aproparem a la música escoltant,
ballant, cantant, tocant, i construint
els nostres propis instruments! Dirigit
a infants de 4 a 8 anys.
Dimarts de les 17,00 a les 18,00 h

del 8 d’octubre al 3 de desembre
45 euros (sessions: 9 – 9 h)
A càrrec de Mariona Sans
PETJADES I GARGOTS
Taller d’expressió plàstica. Dirigit a
infants de 18 mesos a 3 anys.
Inscripció d’1 pare/mare i 1 fill/a.
Suplement de 10 euros en concepte de
material a pagar el primer dia del curs.
Dijous de les 18,00 a les 19,00 h del
10 d’octubre al 5 de desembre
45 euros (sessions: 9 – 9 h)
A càrrec de Marina Estaña

INFORMÀTICA
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una
manera pràctica i senzilla.
Dimecres de les 10,30 a les 12,00 h
del 9 d’octubre al 4 de desembre
67,50 euros (sessions: 9 – 13,30 h)
A càrrec de Elena Ortiz de Landaluce

CÀPSULES
Sessions de 3 hores per descobrir i
aprendre noves tècniques i conceptes.
Cursos i inscripcions independents de
la resta de tallers.
RELLOTGE DE PARET BRODAT
A càrrec de Misako Mimoko
Cosirem i brodarem caps de ninos
que convertirem de manera senzilla
en rellotges de paret. Si vols fer un
rellotge infantil animat, no ho dubtis
i agafa fil i agulla! (Cal portar teles,
tisores, agulles i fil)
Dilluns 30 de set. de les 18 a les 21h
15 euros (Suplement de 5 euros a
pagar el primer dia del taller que
inclou el tutorial en paper, maquinària
del rellotge, llanes i fils)
Inscripcions: del 2 al 25 de setembre
CANAPÈS FREDS
A càrrec de Montse Alsina
Si tens ganes d’aprendre una cuina
ràpida, senzilla i que fa quedar bé
totes les taules en qualsevol àpat,
no et perdis aquesta càpsula per
aprendre a fer canapès freds!
Dimarts 29 d’oct. de les 18 a les 21h
15 euros (Suplement de 5 euros en concepte
d’aliments a pagar el primer dia del curs)

Inscripcions: de l’1 al 25 d’octubre
INICIACIÓ A L’AMIGURUMI
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Aprèn a fer la forma bàsica de
l’amigurumi i a partir d’aquí podràs
fer totes les figures que et puguis
imaginar. Si saps fer cadeneta i punt
baix, no ho dubtis i descobreix el món
dels amigurumis!
Dimarts 26 de nov. de les 18 a les 21h
15 euros
Inscripcions: del 4 al 22 de novembre
ELS TEUS MITENES EN GANXET
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Aprèn a fer aquest tipus de guants
sense dits que són molt pràctics
i a la vegada originals. Una bona
oportunitat per fer un bon regal de
reis i sorprendre als teus.
Dilluns 16 de des. de les 18 a les 21h
15 euros
Inscripcions: del 25 de nov. al 13 de des.

MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre un tema en
3 sessions de 2 hores. Cursos i
inscripcions independents de la resta
de tallers.
CREA LA TEVA WEB GRATUÏTA
I APRÈN A GESTIONAR-LA AMB
WORDPRESS
A càrrec d’Àgueda Bañón
Wordpress és un dels gestors de
continguts més versàtil i potent que
hi ha ara mateix al nostre abast. En
aquest monogràfic obriràs una web,
aprendràs a organitzar el contingut
en categories i menús, i a dissenyar
l’aparença de la web a la teva mida.
(Nivell usuari)
Dimarts 8, 15 i 22 d’octubre de les
18,00 les 20,00 h
30 euros
Inscripcions: del 9 de set. al 4 d’oct.
CREA I GESTIONA EL TEU PORTFOLI
WEB ONLINE GRATUÏT
A càrrec d’Àgueda Bañón
Mostra els teus dissenys, il·lustracions,
fotografies i altres tipus de treball creatiu a
la teva pròpia web. En aquest monogràfic
treballarem amb el gestor de continguts
wordpress que ens ofereix una gran
varietat de plantilles gratuïtes orientades
específicament al sector creatiu.
Dimarts 5, 12 i 19 de novembre de
les 18,00 les 20,00 h
30 euros
Inscripcions: del 14 al 31 d’octubre
OBRE LA PÀGINA WEB DEL TEU
NEGOCI EN TRES SESSIONS
A càrrec d’Àgueda Bañón
En tres sessions obriràs una web molt
senzilla que t’ajudarà a tenir presència
online del teu projecte, associació, botiga,
bar, etc., a Internet. Treballarem amb el
gestor de contingut wordpress que ens
ofereix unes plantilles molt intuïtives i
fàcils d’adaptar amb aquesta finalitat.
Dimarts 3, 10 i 17 de desembre de
les 18,00 les 20,00 h
30 euros
Inscripcions: de l’11 al 29 de nov.
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

ARTS ESCÈNIQUES

EXPOSICIONS

EL CAVALLET DE CARTRÓ

L’HOME IL·LUSTRAT

LES CARES DELS SOMNIS

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

La inspiració d’aquesta exposició són els somnis. Imatges
emocionals de persones reals i imaginàries. Un projecte un xic
irreal i inspirat en la història de l’art, concretament en el postimpressionisme. Les pinzellades i les textures inspirades en Van
Gogh són un detall del material postimpresionista que Maruta
Gradzena utilitza per a les textures de les cares dels somnis.
l’Associació de Ceramistes de Catalunya ha escollit a Maruta
Gradzena per exposar el seu projecte Les cares dels somnis
a la Sala Joan Alsina del Centre Cultural la Farinera del Clot.
Inauguració dijous 5 de setembre, 19.30h
(Del 5 al 27 de setembre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

A càrrec de la cia. El Príncep Totilau
Cavallet de cartró és un espectacle de poesia adreçat als
infants més menuts. A partir del record de l’actriu protagonista reviurem la seva infantesa, quan la lectura de poesia va
esdevenir una manera divertida, i alhora bonica, de descobrir
el món que l’envoltava.
Veurem com transcorren les estacions al llarg de l’any i com
hi tenen cabuda els fets més sorprenents: com floreixen les
flors, com n’és de bona una tassa de xocolata calenta i quina
pila d’aventures ens poden passar camí de l’escola.
Tot plegat, prenent les paraules que ens han deixat escrites
en forma de poema diversos autors del nostre temps i de
temps passats.
Espectacle guanyador dels premis Bòtil 2010.
Diumenge 6 d’octubre, 12h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
4,50 euros

TALLERS EN FAMÍLIA
Tallers lligats amb els espectacles de teatre per a tots
els públics. Els infants que participin d’aquesta activitat
tindran entrada lliure a l’espectacle posterior.

A càrrec de la cia. No+Notes
Amb L’Home il·lustrat la companyia No+Notes ens convida a
una amalgama de situacions, reflexions i universos personals
amb L’Home il·lustrat. Es tracta d’una adaptació teatral pròpia que recull diferents escrits de l’autor nord-americà Ray
Bradbury, on es barregen els diferents gèneres i matisos que
Bradbury ha tractat en tota la seva obra, respectant el seu
segell característic futurista i atemporal. L’espectacle és una
proposta innovadora d’adaptació lliure que l’actor i director
Òscar Mas ha realitzat amb la col·laboració i traducció de
la Laura Mejía. L’home il·lustrat representa un rodamón
ple de tatuatges, o millor dit, il·lustracions que cobren vida
i expliquen històries originals. Un narrador el coneix i quan
li revela el seu secret, les històries apareixen d’una en una
endinsant-se en els espais de la imaginació.
Divendres 27 de setembre, 21h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
De William Shakespeare
A càrrec de l’AT el Partiquí

JUGUEM A QUÈ ÉREM

A càrrec de Olga Blanco
Juguem a què érem pirates? Juguem a què érem extraterrestres? Juguem? Qui no ha jugat així alguna vegada?
A partir del joc teatral proposarem personatges per a què
pares i nens puguin crear conjuntament una petita historia.
Diumenge 6 d’octubre, de les 10.30 a les 11.30h
Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

CÀPSULES

AUTO SHIATSU

A càrrec de Magdala Cots
L’auto shiatsu, és una manera fàcil, còmode i segura, de
mantenir el cos flexible i lliure de tensions. Alhora ens
facilita desblocar l’energia dels òrgans interns i així millorar
desordres quotidians. Aprèn quins punts del cos pressionar
i de quina manera fer-ho, per poder gaudir d’un estat de
benestar i equilibri.
Dissabte 19 d’octubre de les 10,30 a les 13,30h
15 euros
Inscripcions: del 30 de setembre al 7 d’octubre
Centre Cultural la Farinera del Clot

TEMPS DE BOLETS

A càrrec de Neus Martí
Introdueix-te al món de la micologia. Aprendràs els coneixements necessaris per identificar les espècies més comuns
de les nostres comarques, es donaran les claus per diferenciar les varietats tòxiques de les comestibles i s’ensenyaran
les tècniques de recol·lecció.
Dimarts 15 d’octubre de les 18,00 a les 21,00 h
15 euros
Inscripcions: del 30 de setembre al 7 d’octubre
Centre Cultural la Farinera del Clot

TALLERS PER A JOVES
Anima’t i participa dels tallers per a joves. Aquest trimestre continuem amb el de teatre i el de danses urbanes. Si
tens entre 13 i 17 anys, vine a la Farinera i treu l’artista
que portes dins! Ah, i són gratuïts!

TALLER DE DANSES URBANES
A càrrec de Laia Campàs
Dia i hora: els dilluns de 18 a 19.30h
Del 7 d’octubre al 9 de desembre (10 sessions)

TALLER DE TEATRE

A càrrec d’Alicia González
Dia i hora: els dimarts de 18 a 20h
Del 8 d’octubre al 10 de desembre (10 sessions)
Inscripcions: Del dilluns 23 de setembre al divendres 4
d’octubre.
Cal presentar el DNI. Les persones menors de 16 anys
hauran de presentar una autorització materna, paterna o
del tutor legal que es pot recollir a la recepció del Centre
Cultural.Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

De Maruta Gradzena

MIRALLS

El Somni d’una nit d’estiu és un dels textos més coneguts
de Shakespeare, un conte de fades per demostrar que en
l’amor no tot son flors i violes. Les properes noces de Teseu
amb Hipòlita donen pas a una esbojarrada cadena d’enamoraments que fins i tot condueixen a la reina de les fades a
perdre el sentit per un vilatà esdevingut ase. La intervenció
dels personatges mitològics entre els enamorats provoquen
més problemes dels previstos mentre el grup d’actors amateurs dirigits per Garlopa, posen teatre dins del teatre, que
sempre resulta interessant.
Un espectacle per a tots els públics, i una bona forma d’introduir-se en la mítica obra del gran dramaturg anglès.
Divendres 11 d’octubre, 21.30h
Dissabte 12 d’octubre, 18h i 21.30h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros (6,50euros persones sòcies de l’AT el Partiquí)

D’Àngels Zanón
Amb diferents tècniques de gravat, aquesta exposició vol ser una reflexió sobre la soledat dels homes manifestada en les imatges del seus
rostres abandonats en l’infinit. Rostres que l’espai-temps modifica.
Llum, poesia, música i dansa participaran d’aquesta expressió plàstica on és el mirall qui els reflexa.
Inauguració divendres 4 d’octubre, 21h
(Del 4 al 15 d’octubre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

EL COMERÇ AL CLOT-CAMP DE L’ARPA
A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Repàs per la història del comerç de proximitat del nostre
barri, que alhora és la història de la nostra societat. Es farà
una ullada a les botigues actuals i històriques, als negocis
que han estat i ja no hi són, als que van començar fa molts
anys i encara aguanten, adaptant-se a les noves necessitats
i realitats. Tot plegat ens permetrà veure com ha canviat, o
no, la nostra societat i l’estil de vida de tots plegats.
Inauguració dijous 31 d’octubre, 19.30h
(Del 31 d’octubre al 20 de novembre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

FESTIVALS

MONOGRÀFICS

Cicle de Música Negra

PRIMERS AUXILIS

SAY IT LOUD! Vol. 6

A càrrec de BlackSalad i del Centre Cultutal la Farinera del Clot
Arriba el sisè any del Say it Loud, el Cicle
de Música Negra de la productora musical
BlackSalad i del Centre Cultural La Farinera
del Clot. Com en les darreres edicions, a més
de concerts i sessions de música, s’oferiran tallers, xerrades, exposicions, vídeo fòrums... Un
bon nombre d’activitats al voltant de la música
negra, en aquesta ocasió concentrades en 3
dies. Tota la programació a www.sayitloud.cat
o a www.farinera.org
17, 18 i 19 d’octubre
Espais del Centre Cultural la Farinera del Clot
Consultar a www.sayitloud.cat o a www.farinera.org
Munt de Mots

JAM DE CONTES

A càrrec de Narrin Narran
El grup de narradores Narrin Narran ofereix una vegada més
una Jam de contes. Es tracta d’un espai obert en el qual, a
més de narrar elles, inviten a les persones del públic que així
ho desitgin a participar, també explicant alguna història.
La sessió inclou contes de tot tipus: eròtics, de por i misteri,
alguns que fan riure i uns altres que fan plorar. Sempre,
això sí, mirant d’aconseguir una bona comunicació i la total
complicitat amb tots els que vulguin escoltar-les.
Narrin Narrin és un grup de dones que, des de l’abril de
2008, es reuneixen un dijous al mes a l’EAMP per explicar -i
explicar-se a elles mateixes- contes de tota mena al públic.
Dimecres 23 d’octubre, 19h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

A càrrec de Toni Nieto
Coneix els passos bàsics per saber reaccionar davant d’una
situació d’emergència clínica. Aprèn a entendre els símptomes i a reaccionar, a fer una maniobra de reanimació
cardio-pulmonar, a tractar diferents tipus de hemorràgies,
cremades, cops, fractures, ... Nocions bàsiques per saber
actuar fins l’arribada dels equips d’emergència.
Dijous 10, 17 i 24 d’octubre de les 19,00 a les 21,00 h
30 euros
Inscripcions: del 30 de setembre al 7 d’octubre
Centre Cultural la Farinera del Clot

ALTRES
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 2013

VISITA GUIADA A LA FARINERA

A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Visita guiada a la Farinera coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya.
Una de les activitats industrials de Sant Martí de Provençals
des de finals del segle XIX fou la de les farineres. Al Clot
aquesta activitat mecanitzada era hereva dels molins hidràulics que es trobaven seguint el curs de la Sèquia Comtal. Del
conjunt de fàbriques farineres solament ha sobreviscut una
part del complex de la Harinera San Jaime SA. Fou fundada
el 1892 per Andreu Gallarda. La fàbrica va treballar fins el
1991. Gràcies a la reivindicació veïnal es va conservar i des
de 1999 acull el Centre Cultural La Farinera del Clot.
Activitat gratuïta amb reserva prèvia trucant al 932918080
o bé per mail a ccfarinera@gmail.com
Dissabte 28 de setembre, 11h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
EXPOSICIONS
Horari de visita de les exposicions: de dimarts i divendres de
16.30 a 18h, a partir de les 18h depenent de la programació

FENT MEMÒRIA

Recuperem la memòria del nostre barri mitjançant les imatges
A càrrec de les Blogueres de Sant Martí
Les Blogueres de Sant Martí donen a conèixer mitjançant
imatges antigues i actuals, el barri del Clot-Camp de l’Arpa , recollint la història del barri a partir dels seus records i vivències
personals.

TALLERS OBERTS

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, ganxet o mitja.
Divendres 4 d’octubre, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.
Divendres 4 d’octubre, 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.
Dijous 10 d’octubre, 19.30h
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. Per saber les lectures
que comentarem, consulteu el bloc: https://conevaenelcafe.
blogspot.com o a l’EAMP trucant al 93 450 70 13.
Setembre –Dimecres 4 i 18, de les 19 a les 20.30h
Octubre – Dimecres 9 i 23, de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

CÀPSULES

RELLOTGE DE PARET BRODAT

A càrrec de Misako Mimoko
Cosirem i brodarem caps de ninos que convertirem de
manera senzilla en rellotges de paret. Si vols fer un rellotge
infantil animat, no ho dubtis i agafa fil i agulla! (Cal portar
teles, tisores, agulles i fil)
Dilluns 30 de setembre de les 18 a les 21h
15euros (Suplement de 5 euros a pagar el dia del curs)
Inscripcions: del 2 al 25 de setembre presencialment a
l’EAMP i fent l’abonament de l’import amb targeta
Espai Antoni Miró Peris

CANAPÈS FREDS

A càrrec de Montse Alsina
Si tens ganes d’aprendre una cuina ràpida, senzilla i que fa
quedar bé totes les taules en qualsevol àpat, no et perdis
aquesta càpsula per aprendre a fer canapès freds!
dimarts 29 d’octubre de les 18 a les 21h
15 euros (Suplement de 5 euros en concepte d’aliments a
pagar el primer dia del curs)
Inscripcions: de l’1 al 25 d’octubre presencialment a
l’EAMP i fent l’abonament de l’import amb targeta
Espai Antoni Miró Peris
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(Casal de Barri)

La inauguració comptarà amb la col·laboració del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa. Es farà una menció especial als nous
Encants Vells gràcies a tot el material fotogràfic obtingut.
Inauguració dilluns 9 de setembre, 19.30h
(del 9 al 27 de setembre)
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Inauguració dilluns 7 d’octubre, 19.30h
(del 7 al 25 d’octubre)
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Fotografia de Martha Holmes

RERE LES PETJADES DE POLLOCK

A càrrec d’Ana Maria Cullell, Mari Carme Traveset, Manuela
Paricio, Isabel Coll, Patricia Garcia, Maria Socorro Bellido i
Simona Cocco, alumnes del taller de Pintura per a tothom
del Centre Cultural la Farinera del Clot impartit per Montse
Pérez, professora i comissaria de l’exposició.
L’exposició pretén ser un homenatge a un dels pintors més
controvertits del s. XX, on l’acció és la base principal de l’obra.
Tot passa en un temps present, en el que l’artista sent connexió
entre el seu propi cos i el llenç.
“Quan estic pintant no me n’adono del que estic fent. Només
després d’una espècie de període «d’adaptació», veig el que he
estat fent. No tinc por de fer canvis, de destruir la imatge, etc.
doncs la pintura té vida en si mateixa. Procuro que aquesta sorgeixi. Només quan perdo el contacte amb la pintura, el resultat
és confús. Sinó és pura harmonia, un fàcil donar i prendre, i la
pintura surt molt bé.” Jackson Pollock

TALLERS REPARAT,
MILLOR QUE NOU

FEM MONEDERS AMB TEXANS

A càrrec de Reparat, millor que nou
Taller d’aprofitament de materials tèxtils on a
partir d’uns texans o roba vella en general …
farem el nostre propi moneder! No calen coneixements de costura ni de patronatge. (S’ha de portar roba per
reciclar, fil, agulla, botons, cintes, veta adherent i/o cremallera.)
Inscripcions del dilluns 2 al divendres 20 de setembre. Al
mail: eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 27 de setembre, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

RESTAURACIÓ DE MOBLES

A càrrec de 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 1 al divendres 18 d’octubre. Al mail:
eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a l’EAMP.
Divendres 25 d’octubre, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

MONOGRÀFICS

CREA LA TEVA WEB GRATUÏTA I APRÈN
A GESTIONAR-LA AMB WORDPRESS

A càrrec d’Àgueda Bañón
Wordpress és un dels gestors de continguts més versàtil i
potent que hi ha ara mateix al nostre abast. En aquest monogràfic obriràs una web, aprendràs a organitzar el contingut
en categories i menús, i a dissenyar l’ aparença de la web a
la teva mida. (Nivell usuari)
dimarts 8, 15 i 22 d’octubre de les 18,00 les 20,00 h
30 euros
Inscripcions: del 9 de setembre al 4 d’octubre presencialment a l’EAMP i fent l’abonament de l’import amb targeta
Espai Antoni Miró Peris

ACTIVITATS DE PARAULA

CONTACONTES

Contes per la canalla
Setembre – Dijous 19, 17.30h
Octubre – Dijous 10, 17h
Espai Antoni Miró Peris
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.
Setembre – Dijous 19, 19.30h
Octubre – Dijous 17, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

XERRADES

EQUILIBRI EMOCIONAL, FÍSIC I MENTAL

A càrrec de la psicòloga Àngela Martín
Les emocions són l’energia que ens motiva i ens mou. Els
pensaments influeixen en les emocions i les emocions en l’organisme, quan s’altera aquest equilibri apareix el símptoma
avisant-nos i donant-nos informació de si hem de parar el
ritme, fer exercici, relaxar-nos o fer canvis vitals.
Inscripcions del dilluns 2 al divendres 13 de setembre. Per
mail a eamp@farinera.org, per telèfon al 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP.
Dilluns 16 de setembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

ELS JOCS DE TAULA PER
ESTIMULAR LA MEMÒRIA

A càrrec d’Eva Lledó
Descobrirem que amb jocs de taula com l’Scrabble o el
Rummi-q, podem desenvolupar habilitats mentals i potenciar
capacitats intel·lectuals. En definitiva, millorar la memòria.
Qualsevol activitat lúdica incrementa l’atenció i millora la
percepció i l’estimulació dels sentits.
Dimarts 17 de setembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

L’OFICI DE BARBER, PETITA
HISTÒRIA I CURIOSITATS

A càrrec de Pedro Pérez Martínez, barber, i Marc Pérez
Ordóñez, membre del Taller d’Història
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Anecdotari sobre l’ofici de barber a través de les vivències
d’un dels barbers del barri. Es mostraran i s’explicarà la
utilitat de les eines antigues d’aquest ofici.
Dimecres 25 de setembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES
PENSIONS I EL SEU FUTUR

A càrrec de la Sectorial de Jubilats de l’Assemblea Nacional Catalana
Conferència on es tractarà d’informar i a la vegada aclarir
quina és la situació actual de les nostres pensions i quin
seria el futur de les mateixes, en el cas de què Catalunya
assolís devenir un Estat.
Per mitjà de dades estadístiques oficials de ministeris espanyols, Generalitat, ajuntaments, etc., s’aclariran conceptes i
s’explicarà quina és realment la situació actual i futura de les
pensions que reben els jubilats.
Dimecres 2 d’octubre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

LA PASTISSERIA “LA PALMA”

A càrrec de Ramon Pérez, confiter-pastisser
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Al carrer del Clot, núm. 72-74, cantonada amb la plaça de
Font i Sagué, trobareu aquest comerç fundat el 1922. Ara ja
és la tercera generació d’artesans i en Ramon ens explicarà
l’evolució d’aquest negoci i la seva feina a l’obrador.
Dilluns 14 d’octubre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

80
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AGENDA setembre

,

octubre

CC La Farinera del Clot

Espai Antoni Miró Peris

(CCFC)

Dimecres 4 i 18 setembre
de les 19 a les 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Diumenge 6 d’octubre, 12h
Teatre per a tots els públics
EL CAVALLET DE CARTRÓ
A càrrec de la cia. El Príncep Totilau
Auditori del CCFC
4,50 euros

Inauguració dilluns 9 de
setembre, 19.30h (del 9 al
27 de setembre)
Exposició
FENT MEMÒRIA
Recuperem la memòria del
nostre barri mitjançant les
imatges
A càrrec de les Blogueres de
Sant Martí
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Dijous 10, 17 i 24 d’octubre
de les 19,00 a les 21,00 h
Monogràfic
PRIMERS AUXILIS
A càrrec de Toni Nieto
30 euros
Inscripcions: del 30 de setembre
al 7 d’octubre presencialment a
la Farinera i fent l’abonament de
l’import amb targeta
CCFC

Dilluns de 18 a 19.30h, del 7
d’octubre al 9 de desembre
(10 sessions)
Taller de joves
TALLER DE DANSES URBANES
A càrrec de Laia Campàs
Inscripcions: Del dilluns 23 de
setembre al divendres 4 d’octubre
CCFC
Entrada gratuïta
Dimarts de 18 a 20h, del 8
d’octubre al 10 de desembre
(10 sessions)
Taller de joves
TALLER DE TEATRE
A càrrec d’Alicia González
Inscripcions: Del dilluns 23
de setembre al divendres 4
d’octubre.
CCFC
Entrada gratuïta

Dissabte 28 de setembre, 11h
Jornades Europees del Patrimoni
a Catalunya 2013
VISITA GUIADA A LA FARINERA
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Activitat gratuïta amb reserva
prèvia trucant al 932918080 o
bé per mail a ccfarinera@gmail.
com
CCFC
Entrada gratuïta
Inauguració divendres 4
d’octubre, 21h
(Del 4 al 15 d’octubre)
Exposició
MIRALLS
D’Àngels Zanón
Sala d’exposicions Joan Alsina del
CCFC
Entrada gratuïta

Divendres 27 de setembre
21h
Arts escèniques
L’HOME IL·LUSTRAT
A càrrec de la cia. No+Notes

Dilluns 16 de setembre,
19.30h
Xerrada
EQUILIBRI EMOCIONAL, FÍSIC
I MENTAL
A càrrec de la psicòloga Àngela
Martín
Inscripcions del dilluns 2 al
divendres 13 de setembre.
Per mail a eamp@farinera.
org, per telèfon al 93 450 70
13 o personalment a l’EAMP.
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Divendres 11 d’octubre, 21.30h
Dissabte 12 d’octubre, 18h i
21.30h
Arts escèniques
EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
De William Shakespeare
A càrrec de l’AT el Partiquí
Auditori del CCFC
7 euros
(6,50 euros persones sòcies de l’AT el Partiquí)

Dimarts 17 de setembre,
19.30h
Xerrada
ELS JOCS DE TAULA PER
ESTIMULAR LA MEMÒRIA
A càrrec d’Eva Lledó
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Dimarts 15 d’octubre
de les 18,00 a les 21,00 h
Càpsula
TEMPS DE BOLETS
A càrrec de Neus Martí
15 euros
Inscripcions: del 30 de setembre
al 7 d’octubre presencialment a
la Farinera i fent l’abonament de
l’import amb targeta
CCFC
17, 18 i 19 d’octubre
Cicle de Música Negra
SAY IT LOUD! Vol. 6
A càrrec de BlackSalad i del Centre
Cultutal la Farinera del Clot
Tota la programació a www.sayitloud.
cat o a www.farinera.org
Espais del CCFC
Consultar a www.sayitloud.cat o a
www.farinera.org
Dissabte 19 d’octubre
de les 10,30 a les 13,30h
Càpsula
AUTO SHIATSU
A càrrec de Magdala Cots
15 euros
Inscripcions: del 30 de setembre
al 7 d’octubre presencialment a
la Farinera i fent l’abonament de
l’import amb targeta
CCFC

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

Auditori del CCFC
7 euros

Dimecres 23 d’octubre, 19h
Munt de Mots
JAM DE CONTES
A càrrec de Narrin Narran
Auditori del CCFC
Entrada gratuïta
Inauguració dijous 31 d’octubre,
19.30h
(Del 31 d’octubre al 20 de nov.)
Exposició
EL COMERÇ AL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
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.

Inauguració dijous 5 de setembre
19.30h
(del 5 al 27 de setembre)
Exposició
LES CARES DELS SOMNIS
De Maruta Gradzena
Sala d’exposicions Joan Alsina
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

(Casal de Barri)
Diumenge 6 d’octubre
de les 10.30 a les 11.30h
Tallers en família
JUGUEM A QUÈ ÉREM
A càrrec de Olga Blanco
CCFC
7 euros per infant
(adults no paguen)

Dijous 19 de setembre,
17.30h
Activitat
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona a partir
dels 3 anys (adults i canalla)
Dijous 19 de setembre,
19.30h
Activitat
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Divendres 27 de setembre
de les 18 a les 20.30h
Taller Reparat, millor que nou
FEM MONEDERS AMB
TEXANS
A càrrec de Reparat, millor
que nou
Inscripcions del dilluns 2 al
divendres 20 de setembre.
Al mail: eamp@farinera.org,
per telèfon al: 934507013 o
personalment a l’EAMP.
Entrada gratuïta

El guardián invisible

Divendres 4 d’octubre, 17h
Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Divendres 4 d’octubre, 19h
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Dijous 10 d’octubre, 17h
Activitat
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona a partir
dels 3 anys (adults i canalla)
Dijous 10 d’octubre, 19.30h
Taller obert
ESPAI PER MANTENIR LA
MENT EN CALMA
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dilluns 14 d’octubre, 19.30h
Xerrada
LA PASTISSERIA
“LA PALMA”
A càrrec de Ramon Pérez,
confiter-pastisser
Organitza el Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Dijous 17 d’octubre, 19.30h
Activitat
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Divendres 25 d’octubre
de les 18 a les 20.30h
Taller Reparat, millor que nou
RESTAURACIÓ DE MOBLES
A càrrec de Reparat, millor
que nou
Inscripcions del dimarts 1
al divendres 18 d’octubre.
Al mail: eamp@farinera.org,
per telèfon al: 934507013 o
personalment
Espai Antoni Miró Peris
Dimarts 8, 15 i 22 d’octubre Entrada gratuïta
de les 18,00 les 20,00 h
Dimarts 29 d’octubre
Monogràfic
de les 18 a les 21h
CREA LA TEVA WEB
Càpsula
GRATUÏTA I APRÈN A
CANAPÈS FREDS
GESTIONAR-LA AMB
A càrrec de Montse Alsina
WORDPRESS
15 euros (Suplement de 5
A càrrec d’Àgueda Bañón
euros en concepte d’aliments
30 euros
a pagar el primer dia del curs)
Inscripcions: del 9 de
Inscripcions: de l’1 al 25
setembre al 4 d’octubre
d’octubre presencialment a
presencialment a l’EAMP i
l’EAMP i fent l’abonament de
fent l’abonament de l’import
l’import amb targeta
amb targeta
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris

PROGRAMACIÓ

Barcelona, Destino 2013

Margarida Guinart
Sala Lectura del Clot

Dimecres 2 d’octubre,
19.30h
Xerrada
LA SITUACIÓ ACTUAL DE
LES PENSIONS I EL SEU
FUTUR
A càrrec de la Sectorial
de Jubilats de l’Assemblea
Nacional Catalana
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Dimecres 9 i 23 d’octubre,
de les 19 a les 20.30h
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Inauguració dilluns 7
d’octubre, 19.30h
(del 7 al 25 d’octubre)
Exposició
RERE LES PETJADES DE
POLLOCK
Dimecres 25 de setembre,
A càrrec d’Ana Maria Cullell,
19.30h
Mari Carme Traveset,
Xerrada
Manuela Paricio, Isabel
L’OFICI DE BARBER, PETITA Coll, Patricia Garcia, Maria
HISTÒRIA I CURIOSITATS
Socorro Bellido i Simona
A càrrec de Pedro Pérez
Cocco, alumnes del taller
Martínez, barber, i Marc
de Pintura per a tothom del
Pérez Ordóñez, membre del Centre Cultural la Farinera
Taller d’Història
del Clot impartit per
Organitza el Taller d’Història Montse Pérez, professora i
del Clot-Camp de l’Arpa
comissaria de l’exposició.
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Entrada gratuïta

REDONDO, Dolores

A la vora del riu Baztán, situat a la Vall de Navarra,
apareix el cos nu d’una adolescent. L’inspectora
Amaia Salazar serà la responsable de la investigació, que s’anirà relacionant amb altres casos
passats i tornarà al seu poble d’origen, Elizondo,
d’on sempre ha volgut fugir.
L’obra s’embolcalla amb mites i llegendes del País
Basc i els propis fantasmes infantils i personals
de la protagonista. La resolució dels casos serà
complicada, ja que sorgeixen molts personatges
misteriosos al llarg de la novel·la.
Primera part de la Trilogia de Baztán, encara no
publicada.

Dilluns 30 de setembre
de les 18 a les 21h
Càpsula
RELLOTGE DE PARET
BRODAT
A càrrec de Misako Mimoko
15 euros (Suplement de 5
euros a pagar el primer dia
del taller que inclou el tutorial
en paper, maquinària del
rellotge, llanes i fils)
Inscripcions: del 2 al 25 de
setembre presencialment a
l’EAMP i fent l’abonament de
l’import amb targeta
Espai Antoni Miró Peris

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

vine!

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

