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exemplar gratuït

MUSES TORNA DE
NOU PER RECONÈIXER
LA TASCA DE LES
DONES CREADORES

Del 21 al 30 de novembre
el Centre Cultural la
Farinera del Clot organitza
amb el PIAD Sant Martí el
2n Muses, el Cicle de Dones
Creadores que pretén fer
visible la figura de la dona en
el món de les arts.
pàg. 3

EL COR DE L’EAMP

L’EAMP s’autoanalitzarà
durant el desembre per
veure el que funciona,
el que els i les usuàries
troben a faltar i agrair la
tasca de totes aquelles
persones que el fan
possible dia rere dia.
pàg. 3

EL CASAL DE JOVES
DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA ESCALFA
MOTORS!
Els joves del barri
gaudiran en breu d’un
espai al soterrani del
Centre Cultural la
Farinera del Clot.
pàg. 4
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CCFC
Dilluns de 9 h a 22 h
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

Un cop més tenim a tocar la nostra Festa Major, la del Clot-Camp de l’Arpa. És un moment en què
els carrers s’ompliran de gent, de música, de dansa, de foc... Les moltes entitats i col·lectius del barri
s’aplegaran per oferir un munt d’activitats. Algunes
es faran a les seus d’aquestes associacions però
moltes es durant a terme als carrers. I això és precisament el que diferencia una Festa Major d’una celebració qualsevol. Que es viu en comunitat, que es
respira quan es va comprar a la plaça, quan es passeja, quan vas a treballar... En definitiva, la Festa Major es viu al carrer. I és aquí on es demostra el servei
que fan els espais públics a la població. No volem uns
espais de vitrina, que només es puguin contemplar.
Volem espais on es pugui jugar, es pugui ballar, es pugui cantar i on es puguin organitzar dinars populars.
Aquestes activitats cohesionen, donen alegria i fan
pinya. Tenim la sort de viure en un barri que té espais per poder fer activitats de conjunt, que té parcs
suficientment grans per poder organitzar balls i concerts de petit i gran format, places per poder oferir
danses, contes i cinema a la fresca. Tenim indrets
per poder fer dinars de germanor, llocs per poder ballar sardanes i sentir havaneres, carrers pels que puguin desfilar gegants i capgrossos seguits d’infants,
joves i grans i que a la nit es vesteixen de foc. I això
és el que aprofitem les entitats per poder oferir un
programa carregat d’activitats, per a tots els gustos i per a totes les edats. Podrem gaudir de varietat
d’opcions teatrals amb tots els formats, mostres de
dansa tradicional i una bona varietat d’expressions
de cultura popular. Podrem veure la implicació dels
nostres comerciants i firaires, amb exposició i xerrades sobre el comerç de proximitat, al pregó, a
la fira d’artesans... Podrem ballar ska, rock i patxanga. Podrem veure teatre infantil, de titelles, drames
o comèdies. Ens submergirem en mig de guspires
de foc i quedarem bocabadats amb el castell que
il·luminarà el cel. Compartirem dinars amb veïns/
es, amics/gues i coneguts/des. Aprendrem a jugar
als jocs d’ara i de sempre. I mostrarem la varietat
d’entitats que compartim en aquest barri. Prepareuvos, perquè segur que trobareu moltes activitats
del vostre gust. Prepareu-vos per gaudir d’una molt
bona Festa Major. Sortiu al carrer i ompliu les places
de color.
Consulta el programa a:
www.farinera.org

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

CRÈDITS
Han col·laborat en aquest número:
Antonio Gascón, Genís Giner, Margarida Guinart, Helena Julià, Carles
Lucas, Montse Puigdemont, Laia
Serra i Roser Navarri
Coordinació tècnica: Roser Navarri
Coordinació: Elvira Cardos
Disseny i maquetació
www.karmentxu.cat
Impressió
Impressions Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
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www.farinera.org
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MUSES TORNA
DE NOU
PER RECONÈIXER LA TASCA
DE LES DONES CREADORES
Del 21 al 30 de novembre el Centre
Cultural la Farinera del Clot organitza
amb el PIAD Sant Martí el 2n Muses, el
Cicle de Dones Creadores que pretén
fer visible la figura de la dona en el món
de les arts
Les dones seran de nou les protagonistes del mes de
novembre a la Farinera. Per segon any consecutiu el
Centre Cultural i el Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Sant Martí uneixen esforços amb Muses, el Cicle
de Dones Creadores.
Així com les muses eren les dones que inspiraven les
arts; les nostres muses són elles, cantants, actrius, veïnes, escriptores... dones creadores que no volem que
passin inadvertides. El Cicle ofereix precisament una
programació de gènere, de qualitat i que pretén acostar-se a diferents disciplines artístiques.
A les arts escèniques, Yo no soy esa del col·lectiu
Diosloscria ens farà pensar en quin moment la generació dels que ara tenen 30 s’han perdut en la cerca de
l’èxit, d’un seguit d’aspiracions, de plans de futurs fracassats per una societat que els ha conduit cap a la ignorància existencial.
La part literària ens la porta Laura Macaya amb la
presentació de Esposas nefastas y otras aberraciones.
Un llibre que ens farà veure com a partir de sentències
judicials es construeix un paper de la dona passiva, pacífica i sotmesa a la llar.
Gina Clotet serà la musa de la narració oral amb
Contes per la igualtat destinat als infants. Un contacontes que convidarà als i les més menudes a reflexionar
al voltant dels rols que s’adquireixen des de ben petits.
Veïnes ciutadanes és l’exposició d’enguany que vol fer
visible allò que no es veu, l’intangible, el que han aconseguit desenes de dones que a partir del teixit social i associatiu han esdevingut peces importants dels seus barris.
Una part incidirà expressament en la tasca d’algunes de
les veïnes ciutadanes del Clot-Camp de l’Arpa.
Antonella d’Ascensi ens conduirà cap a la part més
reflexiva i pràctica. A través de dos tallers basats ens el
treball corporal estimularem i expressarem les nostres
opinions i punts de vista sobre els estigmes de la societat
actual i del paper de la dona als mitjans de comunicació.

EL COR
DE L’EAMP
L’Espai Antoni Miró Peris va néixer el 2008, en una zona
on històricament s’han reclamat equipaments pel barri,
com l’Alchemica o els Laboratoris Uriach. Actualment
l’EAMP és un casal de barri, és a dir, un espai cultural
i d’oci pels veïns i veïnes. Així, gestionat per la Federació
d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa, l’EAMP batega gràcies a
les persones que disfruten de les activitats que s’hi porten a terme com de les persones que les organitzen de
forma voluntària.
A finals d’any, volem fer una petita parada. Volem reflexionar sobre el que hem fet durant el 2013 i preguntar-vos sobre què us agradaria que es fes a l’EAMP el
2014. Però sobretot, volem agrair a totes les persones
que sou el cor i doneu sentit a aquest espai obert al barri: volem donar les gràcies a la Maria Rosa Cases, que
ens permet aprendre més sobre costura i manualitats;
al Jordi Comabella, que ens fa millorar el català; a la Paquita Marsal, que ens permet prendre’ns temps per nosaltres amb el reiki o la meditació; a l’Eva Lledó, que ens
descobreix nous llibres al club de lectura; a tot el grup de
Narrin Narran que ens fa volar la imaginació a partir dels
seus contes; o a les Blogueres de Sant Martí i el Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa, grups sempre disposats a dinamitzar i destacar la cultura del nostre barri. I
et volem donar les gràcies a tu, usuari/a actual o futur,
perquè sense tu, l’EAMP no tindria sentit.

La vetllada musical d’enguany ve amb un bon aperitiu,
el passi del documental Bikimel D.O. La construcció d’una
veu elaborat i produït per alumnes del Taller Documental
Creatiu de la Bonnemaison. Tot seguit i com no podia ser
d’una altra manera, la mateixa Bikimel serà l’encarregada
de posar fi a una vesprada d’allò més inspiradora fent un
repàs al seu últim disc Farrera Can. Sons D.O.
Després de la bona rebuda que va tenir el primer cicle, volem repetir per donar veu i rostre a les dones a
través dels contes, dels llibres, de l’expressió corporal, del
teatre, de la música o de la història; per no oblidar-les.
2N CICLE DE DONES CREADORES
A LA FARINERA
MUSES
A càrrec del Punt d’Informació i Atenció a les Dones de
Sant Martí (PIAD) i del Centre Cultural la Farinera del Clot
Del dijous 21 al dissabte 30 de novembre
Centre Cultural la Farinera del Clot
Exposició
DONES
A càrrec de l’Institut Català de la Dona (ICD) i de
l’associació Dones i Comunitat
Inauguració dijous 21 de novembre, 19.30h
(Del 21 al 30 de novembre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta
Arts escèniques
YO NO SOY ESA
A càrrec del Colectivo Diosloscría
Divendres 22 de novembre, 22h
Auditori Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros
Documental + Concert de Bikimel
CANÇONS AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
Dissabte 23 de novembre, 21.30h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros
Taller
DONES QUE HABITEN MIRALLS
A càrrec d’Antonella d’Ascensi
Dimarts 26 i dijous 28 de novembre, de les 10 a les 13h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta (cal fer inscripció prèvia trucant al
PIAD, 93 307 72 60)

Per tot això, per agrair-te que l’EAMP sigui un espai
de tots i totes, per animar-te a participar-hi si encara no
ho has fet i per opinar com t’agradaria que fos, et convidem a l’acte “El cor de l’EAMP” que consisteix en:
> Presentació de les activitats realitzades durant
el 2013, amb la intervenció dels diferents grups
oberts que participen a l’espai.

THOMAS HAWK

Taller
DONES QUE HABITEN EMOCIONS
A càrrec d’Antonella d’Ascensi
Dilluns 25 i dimecres 27 de novembre, de les 17 a les 20h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta (cal fer inscripció prèvia trucant al
PIAD, 93 307 72 60)
Presentació de llibre:
ESPOSAS NEFASTAS Y OTRAS ABERRACIONES
A càrrec de l’autora del llibre, Laura Macaya
Dijous 28 de novembre, 19h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta
Activitat infantil
CONTES PER LA IGUALTAT
A càrrec de Gina Clotet
Dissabte 30 de novembre, 17h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

> Presentació i lectura de relats curts del taller
de literatura creativa, en representació dels tallers i activitats que es realitzen a l’EAMP.
> Brindis i sessió de participació informal per definir el nou curs 2014.
T’esperem. Fes bategar l’EAMP!
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ENTITAT EN UN CLIC

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA

CAMPANYA
DE REIS
2014
Qui no ha experimentat mai la sensació d’alegria, emoció o intriga que desperta un regal o un detall, per petit
que sigui, el matí del 6 de gener? La societat actual ens
condueix a donar valor simplement a l’aspecte material
de les coses, però l’esperit de la nit de Reis va més enllà
d’una caixa embolicada, l’esperit és la il·lusió. La Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa procura que la gent que
no té mitjans per poder assumir despeses extres no perdi
aquesta il·lusió. Per aquest motiu any rere any s’organitza
la recollida de joguines noves per a infants i d’obsequis per
a la gent gran, per tal que al Clot-Camp de l’Arpa tothom
rebi com a mínim un detall.

EL CASAL DE JOVES DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA
ENGEGA MOTORS!
Ja fa un any, que alguns joves del barri vinculats al teixit
associatiu vam començar a reivindicar la necessitat de tenir un espai per als joves i les entitats juvenils. Fruit d’una
lluita silenciosa i constant i del treball de formigueta que
s’ha dut a terme, el projecte del Casal de Joves del ClotCamp de l’Arpa, en breu serà una realitat.
Un espai (ubicat al soterrani del Centre Cultural la Fa-

TROBADA AMB
JESÚS CONCERNAU
L’estiu de 2012 una de les persones més arrelades al barri, un home de teatre per excel·lència va sortir cap a la
posteritat. Tots els qui vam tenir el goig de treballar amb
ell necessitàvem fer alguna cosa per mantenir viu el seu
llegat. Per això, el teatre del Centre Cultural la Farinera
del Clot serà a partir d’ara la Sala Jesús Concernau.
Les entitats del barri li dedicaran els records del que van
compartir amb ell, tindrem tres moments significatius de
la seva trajectòria escènica i una memòria audiovisual.
Dibuixant de professió i teatraire per vocació, va compaginar les dues habilitats transformant-se en un escenògraf
envejable, que li va permetre tirar endavant els carnestoltes
sempre amb el punt burlesc i d’actualitat que necessita la
gresca de cada febrer. Les seves arrels a l’Escola Jesuïtes
del Clot el van convertir en l’ànima de l’activitat teatral nadalenca per excel·lència. Tothom volia seguir la seva marxa
cap a Betlem i era admirable la paciència que demostrava
per moure aquella gran quantitat de personal.
Fundador de l’Associació teatral El Partiquí, va ser una
peça fonamental de la gran llista d’espectacles realitzats
on hi posava tota la seva força dalt i darrere de l’escenari
en una demostració d’esperit de grup i de treball en equip.
En Jesús Concernau va ser un home vital, un treballador infatigable, un creador i una espurna que feia brillar el

Què podem portar?
> Joguines noves per a infants (0 a 14anys) amb valors educatius
> Eviteu joguines bèl·liques o que generin violència o
conductes sexistes.
> Eviteu també aparells amb piles o elements a reposar contínuament.
> Busqueu el segell CE per garantir seguretat i qualitat. No els emboliqueu.
> Agrairíem material escolar i llibres de lectura infantils o juvenils.
> Per a la gent gran demanem regals útils per a la
persona.
> Eviteu productes alimentaris com torrons o bombons
Quan ho podem portar?
Del dilluns 9 de desembre al divendres 4 de gener.
On ho podem portar?
> Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837, 932918080
(de dilluns a divendres de 10 a 22h)
> Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris
Plaça de Carme Monturiol, 10
(dimecres de 10.30 a 13.30h i de dilluns a divendres
de 16.30 a 21h)
> Altres punts de recollida a determinar.
rinera) que vol ser un punt de trobada del jovent, així com
un espai per a crear, compartir i en definitiva, teixir noves
xarxes a partir de la participació del jovent. Aquest espai,
que serà obert a tothom, servirà per a desenvolupar tot
tipus d’activitats culturals, d’oci... des dels joves i per als
joves del Clot-Camp de l’Arpa.
El Casal de Joves, serà una eina a disposició dels joves
del barri, que donarà l’oportunitat als joves a teixir unes
relacions diferents, un oci diferent i a crear un espai alternatiu, gestionat per ells mateixos.
Des del Grup Promotor, volem convidar a tots els i les
joves interessades en construir plegats aquest projecte
tant il·lusionador i que de ben segur, significarà un punt
d’inflexió en la història del nostre barri.
Casal de Joves del Clot-Camp de l’Arpa
talent dels qui l’envoltàvem, era un exemple a seguir sense
cap por de què si un dia tots fóssim com en Jesús, el món
potser no seria molt original però segur que seria “cullenut”.
L’home infatigable, motor de tantes i tantes activitats
culturals al barri del Clot, seguirà fent el viatge del seu estimat Llorenç del Penedès a Barcelona, per obrir noves vides
i omplir-les de sentit. Cada espectacle que s’ofereixi a la Farinera, tindrà la benvinguda de l’home arlequí. Aplaudiment!
Carles Lucas

LA FORMIGA MARTINENCA
COMPLEIX 110 ANYS
Al carrer de Mallorca número 580 hi trobem un edifici blanc,
diferent als que l’envolten. A primer cop d’ull ja podem intuir
que té anys d’història. Grans balconades i columnes a la façana ens mostren que és singular, així com l’entitat que l’omple
d’activitat, la Formiga Martinenca.
El 30 de març de 1903 va néixer la Formiga Martinenca
com a cooperativa de consum de la mà d’un grup de veïns i
veïnes del barri. Aquest any han celebrat el 110è aniversari. Ja
no venen colònies, ni licors, ni comestibles, ara són una cooperativa de cultura. Un espai de creació, desenvolupament i divulgació de la cultura popular de la mà de persones voluntàries
que dediquen els seu temps lliure a mantenir viva l’essència i
l’activitat de l’associació.
La cooperativa ha passat per moltes etapes, però un dels
darrers canvis més rellevants han estat les obres que es van
dur a terme a l’edifici fa tres anys. Durant 9 mesos l’entitat
va haver d’aturar l’activitat i reubicar alguns grups i actes a
d’altres associacions del barri. Malgrat la pausa, la Formiga va
continuar viva i van reprendre l’activitat sense masses problemes i amb un edifici reformat. Van aconseguir habilitar-lo per
a persones amb mobilitat reduïda gràcies a l’ascensor que s’hi
va incorporar i alguna rampa; van renovar el bar; van adaptar
els camerinos i un wc; van fer un bon rentat de cara; i fins i tot
van recuperar un terra antic. Tot plegat ha millorat sens dubte
l’edifici sense perdre l’essència que el caracteritza.
Una de les principals característiques de la Formiga és el
seu esperit obert al barri i a la cultura. Un exemple és la programació habitual de l’entitat que es compon d’activitats variades
proposades per la junta, pels grups de l’entitat o per ciutadans/
es amb inquietuds i que la Formiga facilita portar-les a terme
sempre que els hi sigui possible. Així doncs, trobem una variada
agenda d’actes que van des de variètès, titelles, teatre o espectacles diversos. Però un dels pilars importants de la Formiga
són els grups que acullen: El grup de tittelles Titerearte, la Cooperativa Antiga del Camp de l’Arpa, el grup d’Esperanto Aüroro,
el Club Esportiu Enforma o l’Escola d’Actors de Barcelona. La
relació entre l’entitat i els grups és retroactiva, uns viuen gràcies als altres i viceversa. L’Escola d’Actors de Barcelona ha
estat una de les darreres incorporacions i ocupa durant moltes hores els espais del centre. Per la Formiga és una manera
d’aprofitar les seves sales en favor de la cultura i com sempre
oferir un servei més a la societat.
Entre els mesos de març i abril de 2013 la Formiga Martinenca ha celebrat els 110 anys de l’entitat amb la col·laboració
dels grups, voluntaris/es i les persones sòcies amb un bon
nombre d’activitats i l’actuació estel·lar de la Vicenteta.
Roser Navarri

del Clot-Camp de l'Arpa

EL
RACÓ
del Taller d'Història

EL CANONGE RODÓ, RESPONSABLE RELIGIÓS
DE LA SAGRADA FAMÍLIA
L’aparició d’un plec de documentació escrita en castellà, ens permet afirmar que el canonge Rodó va ser el responsable religiós del temple de la Sagrada Família. En aquell moment
portava trenta anys al nostre barri i atenia també la parròquia de Sant Martí de Provençals
i la nova església del Clot, inaugurada el 1882. Ell mateix explica que el mes de novembre
de 1895, el bisbe de Barcelona l’havia nomenat delegat, amb l’objectiu que “visite el templo
titulado (sic) de la Sagrada Familia”. En una de les seves visites hi va trobar: “… en el altar..., un
vaso sagrado y ornamentos para la celebración del Sto. Sacrificio...”. A través de Rodó sabem
que al temple hi havia un sagristà i que una anomenada “viuda Pla” s’encarregava de guardar,
entre altres coses, “las limosnas que se recogen en las cajitas”. També s’havien celebrat
uns “funerales”, cerimònia que ell no havia autoritzat, com tampoc havia donat permís a uns
casaments que havien tingut lloc.
Antonio Gascón Ricao
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

16.00h
MOSTRA DE BESTIARI
TRADICIONAL
18 anys de Tolc, la bèstia del Clot.
Avinguda de Meridiana, entre els
carrers d’Aragó i Corunya
Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó
Martinenc

17.00h
MOSTRA DE DANSA
Teatre de l’Escola dels Jesuïtes
del Clot, carrer de València, 558
Organitza: Esbart Sant Martí

DIJOUS 31 D’OCTUBRE
19.30h
Inauguració de l’Exposició:
EL COMERÇ DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA, UNA APROXIMACIÓ
HISTÒRICA
del 31 d’octubre al 20 de
novembre
CCFC, sala Joan Alsina
Organitza: Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa

DILLUNS 4 DE NOVEMBRE
19.30h
Xerrada
FORN ELIAS
A càrrec d’Anna Elias, fornera
Dins del cicle de xerrades del
“Comerç de Proximitat”.
Espai Antoni Miró Peris
Organitza: Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa

DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
8.00h a 20.00h
FIRA DE COL·LECCIONISTES DE
SANT MARTÍ
Carrer de Rosselló amb Rogent
Organitza: Fira de col.leccionistes de St. Martí

9.00h a 21.00h
FIRA D’ARTESANS
Plaça del mercat del Clot
Organitza: Artesania Tradicional de
Catalunya, amb el suport de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

17.30h a 20.00h
XOCOLATADA A CAN ROBACOLS
Plaça de Can Robacols
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa

Exposició
90 ANYS DE TEATRE A L’ORFEÓ
MARTINENC
Del 8 al 24 de novembre.
Foyer de l’Orfeó Martinenc
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó Martinenc

21.00h
Teatre
EL MÈTODE GRÖNHOLM
De Jordi Galcerán
Orfeó Martinenc
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó Martinenc

22.00h a 2.00h
Nit Jove
CONCERT AMB THE BOMBINS I
AT-VERSARIS
Chupinazo i brindis d’inici de la
Festa Major
Parc del Clot
Organitza: La Pinya, Coordinadora de
joves del Clot Camp de l’Arpa

22.00h
II Torneig de Pòquer de Festa Major
Participants: majors de 18 anys
Inscripció: 10 euros per persona
amb consumició inclosa. Hi haurà
premis per als guanyadors
Ateneu del Clot
Organitza: L’Ateneu del Clot

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
9.00h a 21.00h
FIRA D’ARTESANS
Carrer de Rogent amb Mallorca.
Organitza: Artesania Tradicional
de Catalunya, amb el suport de la
Federació d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa

10.00h a 14.00h
II TROBADA D’INTERCANVI DE
PLAQUES DE CAVA
Intercanvi i venda de plaques
de cava. Venda de cava Jaume
Llopart Alemany.
La Formiga Martinenca, cafeteria
i sala d’actes.
Organitza: Grup de Col·leccionistes
de Plaques de Cava La Formiga
Martinenca

11.00h
ACTIVITATS INFANTILS I
CERCAVILA
Plaça de Sant Josep de Calassanç
Organitza: COMICC, Coordinadora
Infantil i Juvenil del Clot-Camp de l’Arpa:
Esplai Sant Josep de Calassanç, Esplai
Kasperle, Xino-Xano Esplai, AE Ruyard Kipling,
AE K2, AE Terra Nova i Esplai SCV El Clot

12.00h a 13.30h
ANIMACIÓ INFANTIL
A l’Eix, estem de festa!
Veniu tots a ballar, cantar i a
passar-nos-ho bé amb la Cia.
Pampallugues.
Esmorzar per als petits i sorteig
de vals de compra per bescanviar
a les botigues d’Eix-Clot.
Escenari fix de Festa Major al
carrer Rogent/Bassols
Organitza: Eix-Clot i Mercat del Clot

14.00h a 17.00h
DINAR POPULAR DEL CASAL
CATALÀ MARTINENC
Plaça de l’Oca
Organitza: Casal Català Martinenc

17.00h
JOC DE ROL PER A ADOLESCENTS
Parc del Clot
Organitza: COMICC, Coordinadora infantil i
juvenil del Clot-Camp de l’Arpa: Esplai Sant
Josep de Calassanç, Esplai Kasperle, XinoXano Esplai, AE Ruyard Kipling, AE K2, AE
Terra Nova i Esplai SCV El Clot.

18.00h
Teatre de Festa Major
SUPERTOT
A càrrec de la Coordinadora de
teatre del Clot-Camp de l’Arpa.
Per a tots els públics, a partir de 4 anys.
4,50 euros (Venda d’entrades al CC
La Farinera del Clot)

CCFC, auditori

Organitza: Coordinadora de Teatre del
Clot-Camp de l’Arpa, CCFC i Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

19.30h
CURSA DE DRACS
18 anys de Tolc, la bèstia del Clot.
Avda. De Meridiana, entre els
carrers d’Aragó i de Corunya
Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó
Martinenc

21.00h
Teatre
EL MÈTODE GRÖNHOLM
De Jordi Galcerán
Orfeó Martinenc
Organitza: Clotetatre de l’Orfeó
Martinenc

21.00h a 3.00h
Barraques de Festa Major
TRISKEL, SKATSI I BRAMS
Porta el teu got de plàstic per fer
unes festes més ecològiques.
Parc del Clot
Organitza: Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa, A.E. Ruyard Kipling,
Esplai Kasperle, Esplai Xino-Xano, Esplai
SCV El Clot, Castellers de Barcelona,
Arran Clot, Esplai Sant Josep de
Calassanç i La Pinya, Coordinadora de
joves del Clot-Camp de l’Arpa

18.00h
Teatre de Festa Major
SUPERTOT
A càrrec de la Coordinadora de
teatre del Clot-Camp de l’Arpa.
Per a tots els públics, a partir de 4 anys.
4,50 euros (Venda d’entrades al CC
La Farinera del Clot)

CCFC, auditori

Organitza: Coordinadora de Teatre del
Clot-Camp de l’Arpa, CCFC i Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

18.00h
VARIETÉS ESPECIALS DE FESTA
MAJOR
A càrrec dels Artistes, Grups i
Col.laboradors de l’Entitat
Reserva d’entrades a l’Entitat.
Sala d’actes de La Formiga
Martinenca
Organitza: La Formiga Martinenca

DILLUNS 11 DE NOVEMBRE
17:30 h a 19.00h
TALLER DE TITELLES
A càrrec de l’Escola de Titelles
TítereArte de la Formiga
Martinenca.
Escenari fix de Festa Major al
carrer de Rogent amb Bassols
Organitza: Comissió de Festa Major, La
Formiga i CCFC

20.00h
BALL DE RAMS DE SANT MARTÍ
Plaça de Canonge Rodó
Organitza: Esbart Sant Martí

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE
17.00h
TARDA LITERÀRIA
“Mirar el món amb ulls de les
dones grans”. Un viatge a Mèxic.
Amb textos d’Ángeles Mastreta i
música de Lila Downs.
Casal Casanelles, sala polivalent
Organitza: Xarxa de Dones de 50 i més

17.30 h a 19.30h
CONTA-CONTES I MÀGICA MUN
Escenari fix de Festa Major al
carrer de Rogent amb Bassols
Organitza: Comissió de Festa Major,
Associació de Veïns i Comerciants del
Camp de l’Arpa i CCFC

21.30h
XXXIII TROBADA DE CANT
CORAL DE SANT MARTÍ DE
PROVENÇALS
Amb la participació de les corals
del Districte
Parròquia de Sant Martí del Clot
Organitza: Orfeó Martinenc

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE

DIMECRES 13 DE NOVEMBRE

8.00h

17.30 h a 20.00h
HAVANERES AMB LA CASA DE
CUENCA
Escenari fix de Festa Major al
carrer de Rogent amb Bassols

MATINADES DELS DIABLES DEL CLOT

Desperta! Comença la festa!

Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó Martinenc

8.00h
MATINADES DELS CASTELLERS
DE BARCELONA
De la plaça de Valentí Almirall al
local dels Castellers.
Organitza: Castellers de Barcelona

11.30 h a 12.50h
XXXVII CERCAVILA DE
GEGANTS DE FESTA MAJOR
Plaça de Sant Josep de
Calassanç.
Recorregut: Carrers de Freser,
Rogent, Sèquia Comtal, Clot,
Escoles, Municipi i Valentí Almirall.
Organitza: Geganters del Clot de l’Orfeó
Martinenc i Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa

12.00h
Teatre de Titelles
CARBASSA!
A càrrec de TítereArte. Dirigida
per Mònica Pes
Per infants a partir de 5 anys.
Reserva d’entrades a l’Entitat.
Sala d’actes de La Formiga
Martinenca

Organitza: Comissió de Festa Major,
Casa de Cuenca i CCFC

17:30h
Xerrada
PROJECTE RADARS CLOT-CAMP
DE L’ARPA
Xerrada informativa sobre el
projecte d’acció comunitària per
a persones grans.
Foment Martinenc
Organitza: Taula de gent gran ClotCamp de l’Arpa i Foment Martinenc

19.00h
Xerrada
LA MALALTIA D’ALZHEIMER
A càrrec de la Fundació Pascual
Maragall.
AVV Clot-Camp de l’Arpa
Organitza: AVV Clot-Camp de l’Arpa

20.00h
IV CONCURS DE FOTOGRAFIA
“MEMORIAL MANEL PÉREZ”
La Formiga Martinenca
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa

Organitza: TítereArte i La Formiga
Martinenca

DIJOUS 14 DE NOVEMBRE

12.00 h a 12.30h
ACTUACIÓ DEL BALL DE
BASTONS DEL CLOT I DELS
FALCONS DE BARCELONA
Plaça de Valentí Almirall

17.30h a 19.30h
TALLER DE DANSES HAWAIANES
A càrrec de Halau Hula Barcelona
Escenari fix de Festa Major al
carrer de Rogent amb Bassols

Organitza: Falcons de Barcelona i
Ball de bastons del Clot i Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

Organitza: Comissió de Festa Major i CCFC

12.45h
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de les Xarcuteries Bosch
en el seu 150è aniversari al Clot.
Plaça Valentí Almirall
Organitza: Comissió de Festa Major
13.00h a 14.00h
DIADA CASTELLERA DE FESTA
MAJOR
Amb les colles convidades:
Castellers de Sabadell i Castellers
de Terrassa.
Plaça de Valentí Almirall
Organitza: Castellers de Barcelona i
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

14.00h a 14.30h
VERMUT I “PINXO” DE BOTIFARRA
A càrrec de Xarcuteries Bosch,
150 anys al Barri.
Plaça Valentí Almirall
Organitza: Comissió de Festa Major i
Xarcuteries Bosch

17.30h
BERENAR DE FESTA MAJOR
Inscripcions i informació a l’Entitat
de 17.00h a 21.00h
Orfeó Martinenc
Organitza: Passa-t’ho bé de l’Orfeó
Martinenc

19.30h a 20.30h
PORTES OBERTES AL GRUP DE
CONSUM ECOLÒGIC DEL CLOTCAMP DE L’ARPA
Membres del grup de consum
t’explicaran perquè ens hem
agrupat per consumir ecològic i
com funcionem.
Foment Martinenc
Organitza: Grup de consum ecològic del
Clot-Camp de l’Arpa

20.00h a 22.30h
CINEMA A LA FRESCA
Escenari fix de Festa Major al
carrer Rogent/Bassols.
Organitza: Comissió de Festa Major
i La Pinya (Coordinadora de joves del
Clot-Camp de l’Arpa)

21.00h
HOMENATGE A EN JESÚS
CONCERNAU I DOMÈNECH
Descoberta d’una placa en
memòria de qui va ser cofundador del grup de teatre El
Partiquí, des d’on va promoure i
participar en la cultura i en la vida
associativa del barri.
CCFC, auditori
Organitza: Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa

21.00h a 23.00h
Concert Jove
SONS ALCHEMIKA
Sala d’actes de l’Espai Alchemika
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
10.30h a 11.30h
MATÍ DE FESTA MAJOR AMB
LES ESCOLES
Actuació infantil per a les
diferents escoles del barri.
Fossar del Parc del Clot
Organitza: Ludoteca el Xalet del Clot

17.00h
VIII TROBADA DE CORALS DE
GENT GRAN DE SANT MARTÍ
DE PROVENÇALS
Amb la participació de corals del
Districte.
Parròquia de Sant Martí del Clot
Organitza: Orfeó Martinenc

17.00h
ACTUACIONS MUSICALS AL
CASAL
“Antologia Lírica”
Grup de Castanyoles MOU-TE.
Casal Casanelles, sala polivalent
Organitza: Associació Gent Gran Joan
Casanelles

17.00h a 19.00h
GRUP SOLIDARI PETITS
SOMRIURES
Animació infantil.
Escenari fix de Festa Major al
carrer de Rogent amb Bassols

17.00h
Teatre
CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA
De Rafael Martínez Valls
Orfeó Martinenc
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó
Martinenc

17.30h a 19.30h
BALLADA DE SARDANES
Amb la cobla ILURO i les colles
convidades: Ateneu Catalònia,
Catalunya, Joia Catalana, Mar
blava i Nova Il·lusió.
Escenari fix de Festa Major al
carrer de Rogent amb Bassols
Organitza: Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa i Unió de Colles
Sardanistes i Orfeó Martinenc

19.30h
Teatre
HABEMUS PLOMA!
A càrrec dels alumnes de l’eabEscola d’Actors de Barcelona.
Dirigida per Cesc Queral
Reserva d’entrades a l’Entitat
Sala d’actes de La Formiga Martinenca
Organitza: Escola d’Actors de Barcelona
i La Formiga Martinenca

19.30h a 23.00h
HAVANERES
Actuació del grup Port Bo
Plaça de Carme Monturiol
Organitza: Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa i Associació de Veïns i
comerciants del Camp de l’Arpa.

20.00h
Teatre
CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA
De Rafael Martínez Valls
Orfeó Martinenc
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó
Martinenc

20.30h a 21.30h
Festa del Foc 2013
EN EL NOM DEL PORK
Fossar del Parc del Clot
Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó
Martinenc i Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa

Organitza: Petits Somriures del Foment
Martinenc i Comissió de Festa Major

20.00 h a 2.00h
CERCAENTITATS
Inici: Carrer de Provença amb
Rogent
Final: Esplanada del CCFC
Organitza: La Pinya, Coordinadora de
joves del Clot-Camp de l’Arpa

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
11.00h a 13.00h
TROBADA DE PUNTAIRES
Parc del Clot de la Mel
Organitza: Casal Joan Casanelles

11.00h a 14.00h
IOGA AL CARRER
A càrrec d’Alma de Yoga
Plaça de Carme Monturiol
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa

11.00h
MOSTRA DEL COL·LECCIONISME
I D’ANTIGUITATS AL CAMP DE
L’ARPA
Mostra i exposició de productes
de col.leccionisme divers.
Carrer de Rogent amb Mallorca
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa i La
Formiga Martinenca

11.00h
XI CONCURS DE TRUITES DEL
CARRER DE BASSOLS
Enguany també hi haurà concurs
infantil.
Les truites es portaran entre les
11.00h i les 13.00h del matí. Els
ingredients de les truites es poden
escollir lliurement, però han de ser
comestibles. El jurat valorarà el
sabor, l’originalitat i la presentació
de les truites. El resultat del concurs
es farà públic el mateix dia, una
mica abans del dinar popular. Les
truites, tastades i avaluades pel
jurat, seran retornades al seu
autor/a. Animem, però, a totes les
persones participants a assaborir
conjuntament totes aquestes
truites en el dinar popular que se
celebrarà tot seguit al mateix carrer.
Carrer de Bassols
Organitza: Comissió de festes del carrer
Bassols

12.00h
BALLADA DE SARDANES
Amb la cobla Ciutat de Terrassa
Festa Major al Casal Joan
Casanelles.
Parc del Clot de la Mel
Organitza: Programa Sardanes
Districte Sant Martí

14.00h
IX DINAR POPULAR DEL
CARRER DE BASSOLS
Tots els veïns i veïnes a dinar al
carrer! Porta alguna cosa per
menjar i compartim-la entre
tots/es. Caldrà que portis també
el teu plat, got i coberts.
Carrer de Bassols
Organitza: Comissió de Festes del
carrer de Bassols

17.30h
TORNEIG D’ESCACS
Partides ràpides a 5 minuts.
Inscripcions a secretaria o a
escacs@fomentmartinenc.org
Foment Martinenc
Organitza: Secció d’escacs del Foment
Martinenc

SANT MARTÍ BALLA
22.00h a 1.30h
Nit de ball i marxa amb TRÀFIC
Aquest grup de versions amb
força prestigi, trajectòria i
qualitat, ens farà gaudir i ballar
amb un espectacle ple d’energia,
nostàlgia musical, actualitat i...
2.00h a 3.00h
Música petarda amb MARUJA’S
SOUND SYSTEM
Amb denominació d’origen Clot,
aquests DJ’s ens faran ballar i
desbarrar amb èxits de tots els
temps i les performances més
divertides. No us ho perdeu!
Acurat servei de bar
Porta el teu got de plàstic per fer
unes festes més ecològiques.
Guipúscoa, entre Espronceda i
Bac de Roda.
Organitza: Coordinadora d’Entitats
VERN i la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
9.30h a 13.00h
XXXIV CURSA POPULAR CLOTCAMP DE L’ARPA-VERNEDA
Informació al web sefm.cat
Inscripcions al Foment Martinenc,
a esportius ASME i www.
cursapopularclot.com
Foment Martinenc (Provença, 591)
Organitza: Secció Excursionista del Foment
Martinenc i Associació Sant Martí Esport

10.00h
MATÍ INFANTIL I PER NADONS
Activitats diverses: jocs,
manualitats,... i espai familiar amb
nadons, amb massatge infantil,
cançons i música.
Participants: De 0 a 12 anys amb
les seves famílies
Ateneu del Clot
Organitza: Ateneu del Clot

12.00h
Teatre de Titelles
CARBASSA!
A càrrec de TítereArte. Dirigida
per Mònica Pes
Per infants a partir de 5 anys.
Reserva d’entrades a l’Entitat.
Sala d’actes de La Formiga Martinenca
Organitza: TítereArte i La Formiga
Martinenca

17.30h
Teatre
CANÇÓ D’AMOR I DE GUERRA
De Rafael Martínez Valls
Orfeó Martinenc
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó Martinenc

18.00h
Teatre
HABEMUS PLOMA!
A càrrec dels alumnes de l’eabEscola d’Actors de Barcelona.
Dirigida per Cesc Queral
Reserva d’entrades a l’Entitat
Sala d’actes de La Formiga Martinenca
Organitza: Escola d’Actors de Barcelona
i La Formiga Martinenca
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DIJOUS 21 DE NOVEMBRE

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE

17.00h
Xerrada i Exposició
RECORDANT LES DONES DEL 36
El llegat que ens han deixat, el
nostre compromís de futur.
TV-Clot Sant Martí
Del 18 al 21 de novembre:
Exposició “Les Dones del 36” a TVClot Sant Martí
Del 25 al 29 de novembre
l’Exposició continuarà al Casal
Casanelles

10.30h a 14.00h
XXIII FIRA BOJA
Mostra d’Entitats i col.lectius del barri.
Fira d’Artesans.
Tot el matí, la Ràdio de l’Ateneu
en directe.
Parc del Clot (Escultors Claperós)

Organitza: TV-Clot Sant Martí i Casal
Casanelles

20.00h
Xerrada
DROGUES
Amb la participació de “Línia Verda”
AVV Clot-Camp de l’Arpa
Organitza: AVV Clot-Camp de l’Arpa

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
21.00h
JOC DE NIT
Que cap jove es quedi a casa!
Esplanada del CCFC.
Organitza: COMICC, Coordinadora
infantil i juvenil del Clot-Camp de l’Arpa:
Esplai Sant Josep de Calassanç, Esplai
Kasperle, Xino-Xano Esplai, AE Ruyard
Kipling, AE K2, AE Terra Nova i Esplai
SCV El Clot

23.00h
MÚSICA PER A TOTHOM
Servei de barra per subvencionar
les activitats de la COMICC
Esplanada del CCFC
Organitza: COMICC, Coordinadora infantil i
juvenil del Clot-Camp de l’Arpa: Esplai Sant
Josep de Calassanç, Esplai Kasperle, XinoXano Esplai, AE Ruyard Kipling, AE K2, AE
Terra Nova i Esplai SCV El Clot

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
9.00h a 21.00h
FIRA D’ARTESANS
Plaça de l’Oca
Organitza: Artesania Tradicional de
Catalunya, amb el suport de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

10.00h a 19.00h
QUÈ T’HI JUGUES? FESTIVAL
DE JOCS POPULARS I
TRADICIONALS
Al matí, Fira de jocs del món.
Activitats infantils, tornejos i
exhibicions.
Dinar popular (7 euros) i Quinto
de sobretaula.
A la tarda, Olimpíada popular per a
joves i adults. Inscripcions 12 euros.
Jocs Tradicionals “Parc d’ArtAccions,
a càrrec de la Cia. La Gralla.
Parc del Clot
Organitza: Associació Cultural
Xankikipugui, Fundació Surt (projecte ICI).
festivaldejocs.wordpress.com

11.00h
INAUGURACIÓ DE LA
BIBLIOTECA EL CLOT - JOSEP
BENET
Plaça de les Glòries Catalanes
37-38. Edifici Disseny Hub
11.00h a 14.00h
COMERÇ EN FESTES
Participa Escola de ball Rocío
Gómez, Los Slam Salva i Dani,
Havaneres del barri i una mostra de
Taixí amb el club esportiu Jingshen.
carrer d’Indústria / Guinardó
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa

21.00h
34è. RECITAL DE MÚSICA I
DANSA FOLKLÒRICA RELIGIOSA
A càrrec de l’Esbart Sant Martí
del Clot i la cobla Sant Jordi
Parròquia de Sant Martí del Clot
Organitza: Esbart Sant Martí

18.00h a 0.00h
NIT, COMERÇ I TAST A LA FESTA
MAJOR DEL CLOT
Gaudeix dels comerços d’Eix-Clot i
del Mercat del Clot durant una nit
amb concerts, animació, sopar,
sortejos de viatges, descomptes i
ofertes especials.
Plaça del Mercat del Clot i Font i Sagué
Organitza: Eix Clot i Mercat del Clot

19.30h a 20.00h
TABALADA INFERNAL
Inici: Orfeó Martinenc
Organitza: Diables del Clot del l’Orfeó
Martinenc

20.00h a 21.30h
XXXVIIè. CORREFOC DE FESTA
MAJOR
Diables del Clot, Tolc: la bèstia del
Clot, Diables de Barberà del Vallès
i la nova bèstia.
Recorregut: Carrer de Rosselló amb
Rogent, Rogent, Sèquia Comtal, Clot,
Escoles, Rossend Nobas, Flandes,
Clot i plaça Font i Sagué.
Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó
Martinenc i Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa

21.30h a 22.00h
VERSOTS
Plaça Font i Sagué
Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó
Martinenc

22.00h
NIT DE MÀGIA A L’ATENEU
Espectacle de màgia per la Cia.
Zootroupe
Per a majors de 14 anys.
Ateneu del Clot. Carrer de
Muntanya, 16bis.
Organitza: Ateneu del Clot

Organitza: Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa

10.30h a 21.00h
I FIRA DE LA CERVESA
ARTESANA DEL CLOT
Tallers de tast de 17.00h a
20.00h amb música.
Parc del Clot (c. d’Escultors Claperós)
Organitza: mesqueunabirra.cat, birra
08 i Federació d’Entitats Clot-Camp
de l’Arpa

10.30h
TALLER MOSTRA DE DANSA
PER A PÚBLIC INFANTIL
Parc del Clot
Organitza: Esbart Sant Martí

10.30h a 13.30h
VI FIRA D’INTERCANVI DE
JOGUINES
Parc del Clot (carrer de Llacuna)
Organitza: Associació de Veïns del ClotCamp de l’Arpa

10.30h a 14.00h
COLLAGE COL.LECTIU
IMPROVISAT
L’Associació d’Artistes del ClotCamp de l’Arpa us anima a col.
laborar en la realització d’un collage
col.lectiu. Divertiu-vos una estona
improvisant, enganxant materials o
pintant,... Animeu-vos a participar!
Activitat a l’abast de tothom.
Parc del Clot
Organitza: Associació d’Artistes del
Clot-Camp de l’Arpa

10.30h a 18.00h
ROCK N’CLOT
Vuit hores de rock en directe.
Plaça del Mercat
Organitza: Bodega Sopena, pizzeria
BDN i bodega del Tast

12.00h a 14.00h
XVII STRAMBÒTIC PRIX
Cursa de carros de la compra
Fossar del Parc del Clot
Organitza: COMICC, Comissió Infantil del
Clot-Camp de l’Arpa

12.00h
Teatre de Titelles
CARBASSA!
A càrrec de TítereArte. Dirigida
per Mònica Pes
Per infants a partir de 5 anys.
Reserva d’entrades a l’Entitat.
Sala d’actes de La Formiga
Martinenca
Organitza: TítereArte i La Formiga
Martinenca

17.00h
CONCURS DE DIBUIX RÀPID A
L’ATENEU
Pinta en menys de 60 minuts un
tema lliure amb els teus propis
estris.
Per a tots els públics. Regals i
berenar per a tothom. Premis per
als guanyadors.
Ateneu del Clot
Organitza: Ateneu del Clot

18.00h
TROBADA DE DANSA DE FESTA
MAJOR AMB ELS ESBARTS,
COLLES I GRUPS DE DANSA
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
Amb la participació de l’Esbart
Sant Jordi del Foment Martinenc,
Esbart Sant Martí de Barcelona,
Ball de Bastons del Clot, Escola
Aimar, Escola Endansa’t, Son de
México i Sense Tap (claqué).
Casal Calassanç
Organitza: Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa

18.00h
Teatre
INTRIGA ENTRE BAMBALINES
A càrrec del grup de teatre
infantil Abraxetes del Foment
Martinenc
Foment Martinenc
Organitza: Secció de teatre del Foment
Martinenc

18.00h
VARIETÉS ESPECIALS DE FESTA
MAJOR
A càrrec dels Artistes, Grups i
Col·laboradors de l’Entitat
Reserva d’entrades a l’Entitat.
Sala d’actes de La Formiga
Martinenca
Organitza: La Formiga Martinenca

18.00h
FESTIVAL DE TARDOR DE DANSA
TRADICIONAL I DE CREACIÓ
Amb la participació de l’Esbart
l’Espolsada de Premià de Dalt,
Esbart Dansaire de Granollers,
Agrupació Cultural i Dansaire
del Pla del Penedès i Esbart
Montserratí Martinenc.
Orfeó Martinenc
Organitza: Esbart Montserratí
Martinenc de l’Orfeó Martinenc

21.15h a 22.00h
GRAN CASTELL DE FOCS
ARTIFICIALS
Parc del Clot
Organitza: Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

EXPOSICIONS

MÚSICA

SUPERTOT

IN·CORPORE’13

CONCERT DE NADAL

A càrrec de la Coordinadora de Teatre del Clot-Camp de l’Arpa
Bill, un humil periodista, és en realitat Supertot, un heroi amb
súperpoders creat. Ningú no coneix la seva doble personalitat. La Secta del Gran Drac prepara un atemptat: la destrucció del barri 12. Podrà impedir que se’n surtin?
*Espectacle emmarcat en els actes de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 2013

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA.
(Edat recomanada: a partir dels 4 anys)
Dissabte 9 de novembre i diumenge 10 de novembre, 18h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
4,50 euros

BOMBOLLES DE PAPER

A càrrec dels estudiants de Belles Arts de l’UB
La 8a edició d’IN·CORPORE ens mostra una sèrie de treballs contemporanis que reflexionen sobre la iconografia del Martiri de Santa
Eulàlia amb una doble perspectiva: la iconodulia o adoració de la icona
del martiri, la seva corporeïtat i presència i la iconoclàstia o rebuig de
la imatge, proposant la seva destrucció i desmaterialització.
Inauguració dijous 12 de desembre, 19.30h
(Del 12 al 31 de desembre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Gratuïta

CÀPSULES
Sessions de 3 hores per aprendre noves tècniques i conceptes.

ARTS ESCÈNIQUES

A càrrec de Miriam Jiménez de Sweet Vanilla
Dissabte 23 de novembre de les 10,30 a les 13,30h
15 euros (Suplement de 5 euros en concepte de material a pagar el dia del curs)
Inscripcions: Del dilluns 4 al dilluns 11 de novembre
Centre Cultural la farinera del Clot

A càrrec d’Anne’Sisters
Un matrimoni de Boston, de David Mamet, és un comèdia
que presenta a dues dones que han mantingut una llarga
relació sentimental encobertes pel vel de les aparences de
l’època victoriana de finals del segle XIX.
Divendres 29 de novembre, 22h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros
Espectacle de Nadal

EL MÓN ÉS EL MATEIX

A càrrec de l’AT el Partiquí
El teatre i la vida van de la mà; els textos i les actituds, les emocions i les vivències es repeteixen i senzillament canvien els protagonistes. L’amor, l’enveja, la hipocresia, la passió, la guerra, la
lluita per sobreviure o la infidelitat marquen el treball dels actors
i actrius com ho fan als calendaris vitals dels homes i les dones.
Dissabte 14 de desembre, 22h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
Preu: una joguina nova per a la Campanya de Reis 2014

FESTIVALS
2n Cicle de Dones Creadores a la Farinera

MUSES

A càrrec del Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Sant
Martí (PIAD) i del Centre Cultural la Farinera del Clot
Del dijous 21 al dissabte 30 de novembre
Centre Cultural la Farinera del Clot
Exposició
DONES
A càrrec de l’Institut Català de la Dona (ICD) i de l’associació
Dones i Comunitat
Recull d’imatges de dotze dones que van formar part dels moviments veïnals de la dècada dels setanta, remmemorant la seva vida
i la seva tasca social. Paral·lelament, l’associació Dones i Comunitat
del Clot amplia l’exposició a partir d’imatges i testimonis de dones
involucrades en els moviments associatius del Clot i Camp de l’arpa.
Inauguració dijous 21 de novembre, 19.30h
(Del 21 al 30 de novembre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Gratuïta

MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre un tema en 3 sessions de 2 hores.

MASSATGE TAILANDÈS

A càrrec de la cia. Múcab Dans
Bombolles de paper ens explica la història d’un personatge, en Roger, que vol fer bombolles amb la seva trompeta.
Durant l’espectacle podrem veure com entra en el món de
les bombolles i com Bumbú, la fada de Bombalia, l’ajudarà a
aconseguir fer bombolles. (Edat recomanada: a partir dels 2 anys)
Diumenge 1 de desembre, 12h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
4,50 euros

UN MATRIMONI DE BOSTON

A càrrec de l’Orquestra de Cambra Gèrminans
L’Orquestra de Cambra Gèrminans ens ofereix un concert abans
de les Festes de Nadal en el marc de la Campanya de Reis 2014.
Dissabte 21 de desembre, 19h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
Preu: una joguina nova per la Campanya de Reis 2014

L’ESTRÈS

A càrrec de Dara Ljubojevic, psicòloga, pedagoga i coach certificada
Dilluns 18 de novembre de les 18,00 a les 21,00h
15 euros
Inscripcions: Del dilluns 4 al dilluns 11 de novembre
Centre Cultural la farinera del Clot

SCRAPBOOKING

ORNAMENTS DE NADAL AMB
CÀPSULES DE CAFÈ

A càrrec de Mercè Elias
Dilluns 2 de desembre de les 18 a les 21h
15 euros (Suplement de 2 euros en concepte de material a pagar el dia del curs)
Inscripcions: Del dilluns 25 al dissabte 29 de novembre
Centre Cultural la farinera del Clot

SEGELLS DE GOMA

A càrrec de Miriam Jiménez de Sweet Vanilla
Dissabte 14 de desembre de les 10.00 a les 14.00h (4 hores)
20 euros (Suplement de 9 euros en concepte de material a pagar el dia del curs)
Inscripcions: Del dilluns 25 al dilluns 2 de desembre
Centre Cultural la farinera del Clot

A càrrec de Alícia López
per recuperar flexibilitat i relaxació.
Dijous 14, 21 i 28 de novembre de les 9.30 a les 11.30h
30 euros
Inscripcions: Del dilluns 4 al dilluns 11 de novembre
Centre Cultural la farinera del Clot

DECORACIÓ DE NADAL AMB
PAPER

A càrrec de Raquel León
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 dilluns 25 de novembre al dilluns 2 de desembre
Centre Cultural la farinera del Clot

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.

LA MÀGIA DELS OBJECTES

A càrrec d’Olga Blanco
I si descobrim que la màgia no està tan lluny de nosaltres?
A partir de qualsevol objecte que portem a sobre (les claus,
el telèfon, un bolígraf...) i amb una gran dosi d’imaginació
crearem personatges màgics que expliquin històries.
Diumenge 1 de desembre, de les 10.30 a les 11.30h
Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

ALTRES
Xerrada
Taller
DONES QUE HABITEN MIRALLS
A càrrec d’Antonella d’Ascensi
S’analitzarà la imatge de la dona als mitjans de comunicació,
estudiant com actuen a la nostra vida quotidiana els models
femenins. Es jugarà, s’interpretarà i es transformarà aquest
material amb el cos i el moviment. (Cal portar roba còmoda. No
es requereix experiència prèvia)
Dimarts 26 i dijous 28 de novembre, de les 10 a les 13h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta (cal fer inscripció prèvia trucant al PIAD, 93 307 72 60)
Taller
DONES QUE HABITEN EMOCIONS
A càrrec d’Antonella d’Ascensi
Es tractarà el mite de l’amor romàntic utilitzant el cos i el moviment per desvetllar els límits en els que ens situa la cultura
patriarcal, estimulant la pròpia creativitat per transformar els
models socials i tradicionals. (Cal portar roba còmoda. No es
requereix experiència prèvia).
Dilluns 25 i dimecres 27 de novembre, de les 17 a les 20h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta (cal fer inscripció prèvia trucant al PIAD, 93 307 72 60)

Arts escèniques
YO NO SOY ESA
A càrrec del Colectivo Diosloscría
Yo no soy esa parteix de la investigació sobre la generació a la que
pertanyem, la primera que pensa que el seu futur serà més difícil
que el seu passat, una generació envoltada de dubtes, que va anar
massivament a l’escola, a l’institut i a la universitat.
Divendres 22 de novembre, 22h
Auditori Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros

Presentació de llibre:
ESPOSAS NEFASTAS Y OTRAS ABERRACIONES
A càrrec de l’autora del llibre, Laura Macaya
Mitjançant l’anàlisi de sentències judicials el llibre intenta entreveure les possibilitats d’existència de la feminitat en el marc
dels actuals sistemes de dret neoliberals.
Dijous 28 de novembre, 19h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta

Documental + Concert de Bikimel
CANÇONS AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
Dins del cicle Muses, hi ha una nit temàtica ineludible. En primer lloc,
comptarem amb el passi del documental Bikimel D.O. La construcció d’una veu, retrat audiovisual de Vicky de Clascà, de nom artístic
Bikimel. Tot seguit la mateixa cantautora oferirà un concert dedicat
a fer un repàs ben especial del disc Farrera Can·Sons D.O.
Dissabte 23 de novembre, 21.30h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros

Activitat infantil
CONTES PER LA IGUALTAT
A càrrec de Gina Clotet
La Laura està convençuda que les princeses no es tiren pets, el
Nil i el Pol pensen que les nenes son unes porugues, la Martina
pensa que no trobarà mai un papa tan fantàstic com la mama...
Creences que venen de lluny i que mitjançant els contes veurem amb altres ulls. (Activitat recomanada per a infants a partir dels 4 anys)
Dissabte 30 de novembre, 17h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta

CANSALADERIES BOSCH,
150È ANIVERSARI

A càrrec de la Família Bosch
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
6 generacions, tota una nissaga de cansaladers, amb negoci
al nostre barri. Els rebesnéts dels fundadors, ens presentaran
l’evolució dels oficis de tocinaire i cansaladers a través dels
temps. La història es remunta a l’any 1863 quan Jaume Cuixat i
Mercè Serra obren la primera botiga al carrer del Clot, 38.
(Activitat emmarcada en el Cicle del Comerç al Clot-Camp de l’Arpa)
Dilluns 25 de novembre, 19.30h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta
Itinerari

LES COOPERATIVES DE CONSUM AL CLOT-CAMP DE L’ARPA

A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Cal reserva prèvia trucant al 93 291 80 80, places limitades.
Dissabte 30 de novembre, 12h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta

TRICENTENARI 1704-1714

A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
El Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa col·labora amb la
programació de la commemoració del Tricentenari 1704-1714.
Conferència
UNA APROXIMACIÓ A LA GUERRA DE SUCCECCIÓ A
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
A càrrec de Jordi Morell, membre del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Dilluns 2 de desembre, 19h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta
Itinerari
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Cal fer reserva prèvia trucant al 93 291 80 80, places limitades.
Dissabte 14 de desembre, 12 h
Sortida des del Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
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(Casal de Barri)

EXPOSICIONS

CÀPSULES

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

Sessions de 3 hores per descobrir i aprendre noves tècniques i conceptes
.

ARTÍFIC

A càrrec de: Creativity lab
En l’imaginari col·lectiu els científics són éssers aïllats de la
societat, seriosos i una mica estranys. A més, fan una feina
que sembla estranya i allunyada de la nostra vida quotidiana.
Poques vegades es traspassa aquesta idea per trobar a les
persones que fan recerca científica.
Amb aquesta exposició fotogràfica volem enderrocar aquest
prejudici i mostrar les persones que fan ciència com el que
són, gent de ment oberta, connectada amb el món, creativa,
innovadora i humana. Molt més a prop de la vida artística del
que a vegades ens imaginem.
Del 4 al 28 de novembre
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

XERRADES

FORN ELIAS

A càrrec d’Anna Elias
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Amb la intenció de fer patent el valor del comerç de proximitat, a l’hora que recordem la seva història al barri, es parlarà
del Forn Elias, ubicat al Clot-Camp de l’Arpa des de 1917.
(Activitat emmarcada en el Cicle del Comerç al Clot-Camp de
l’Arpa)
Dilluns 4 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

REFRACCIONS D’ART I CIÈNCIA
A càrrec de Creativity lab

ROSTRES DE DONES

A càrrec d’Ajuda en acció
La mostra pretén donar visibilitat a la situació de discriminació
que pateixen moltes dones arreu del món. L’exposició s’emmarca dins la campanya Mou-te per la igualtat. És de justícia,
una iniciativa que lluita perquè les dones participin en igualtat
de condicions en tots els àmbits en què es prenguin decisions.
La campanya, a més, pren com a punt de partida dos temes
que són fonamentals i alhora complementaris: la participació
política de les dones i l’economia de la ciutadania.
Rostres de Dones és un reconeixement a les dones que lluiten
pels seus drets, pels seus fills i filles i per la seva igualtat.
Del 2 al 19 de desembre
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

TALLERS MILLOR
QUE NOU, REPARAT

L’HORT A CASA

A càrrec de Reparat, millor que nou
Aprèn com tenir un hort domèstic
aprofitant els residus orgànics que
es generen, per obtenir un adob de
qualitat. Es treballaran: la correcta
separació de la fracció orgànica dels residus domèstics;
l’agrogeologia i l’agricultura ecològica urbana i els germinats
com a repte per a una alimentació fresca, ecològica i local.
Inscripcions del dilluns 4 al divendres dijous 21 de novembre.
Al mail: eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o
personalment a l’EAMP.
Divendres 29 de novembre, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
5 euros en concepte de material a pagar el dia del curs

FEM BRICOLATGE A LA LLAR

En motiu de l’exposició ARTIFICS que es pot visitar durant
tot el més de novembre, es farà una reflexió, o més ben dit,
una refracció entre el “medi científic” i l’artístic”. Hi haurà un
petit espectacle de clowns, portat a terme per “The big van
Theory”, científics protagonistes de l’exposició artifics.
Dilluns 11 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

EL DESENVOLUPAMENT DE LA
PERSONALITAT

A càrrec d’Àngela Martín
Els primers set anys de la nostra vida són el més importants
per a la formació de la personalitat, en aquesta etapa es
formen les habilitats socials, emocionals i altres aspectes
fonamentals pel desenvolupament soci-afectiu de l’infant.
La imatge que el nen construeix de sí mateix està influenciada
per la història de les relacions amb els altres, juntament amb
les carícies, prohibicions i permisos dins de l’àmbit familiar.
Dilluns 25 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

BUFFALO BILL A BARCELONA

A càrrec de Joan Àngel Frigola, del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
El desembre de 1889 el cèlebre Buffalo Bill va visitar Barcelona amb el seu espectacle The Wild West Show. Era una
més de les etapes d’un gira força exitosa per Europa, però
per diverses causes, aquí les coses no els van anar tant bé.
Veurem per què i què va passar ara fa 124 anys.
Dilluns 9 de desembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

A càrrec de Reparat, millor que nou
Es farà un repàs de les eines i materials necessaris per tal de
fer petites accions de bricolatge a la llar, així com dels tipus
de coles i la seva aplicació més habitual. També es donaran
consells per realitzar petits arranjaments a mobiliari defectuós
i per saber fer algunes aplicacions del trepant (taladro). En el
decurs del taller s’aportaran diverses indicacions perquè ens
siguin més fàcils les reparacions a la nostra llar i per familiaritzar–nos en aspectes bàsics d’electricitat i fontaneria.
Els i les assistents/es poden portar un objecte o una
fotografia del mateix, per tal de resoldre dubtes sobre el seu
arranjament o restauració.
Inscripcions del dilluns 2 al divendres 13 de desembre.
Al mail: eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o
personalment a l’EAMP.
Divendres 20 de desembre, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre un tema en 3 sessions de 2 hores.

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 dilluns 14 al dimarts 31 d’octubre
Espai Antoni Miró Peris

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: Del dilluns 11 al divendres 29 de novembre
Espai Antoni Miró Peris

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! Cal portar agulles de ganxet i llanes.
Dimarts 10 de desembre, de les 18 a les 21h
15 euros
Inscripcions: Del dilluns 4 al divendres 22 de novembre
Espai Antoni Miró Peris

LES TEVES 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. Cal portar agulles
de ganxet i llanes.
Dilluns 16 de desembre, de les 18 a les 21h
15 euros
Inscripcions: Del dilluns 25 de novembre al divendres 13
de desembre
Espai Antoni Miró Peris

TALLERS OBERTS

COSTURA

A càrrec de Maria Rosa Cases
Al taller de costura mantenim la tradició de cosir perquè
puguis aprendre allò més bàsic o ensenyar a fer noves creacions. També ens aventurarem a fer manualitats. Cada primer
divendres de mes. Recorda: porta la peça de roba que vulguis
arreglar, fil, agulla i tot allò que necessitis per la costura.
Novembre – Divendres 8, 17h
Desembre – Divendres 13, 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.
Novembre – Divendres 8, 19h
Desembre – Divendres 13, 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 que després comentarem entre tots i totes.
Novembre – Dijous 7, 19.30h
Desembre – Dijous 12, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

CLUB DE LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Aquí trobareu un espai per a compartir l’experiència lectora.
Llegirem i comentarem tot un seguit de llibres per gaudir
de les històries i compartir les nostres impressions. Podeu
consultar les lectures al blog: https://conevaenelcafe.
blogspot.com
Novembre – Dimecres 6 i 20, de les 19 a les 20.30h
Desembre – Dimecres 4 i 18, de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

ALTRES

CONTACONTES
Contes per la canalla

Novembre – Dijous 7, 17 h
Desembre – Dijous 12, 17 h
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 tothom.
Novembre – Dijous 21, 19.30h
Desembre – Dijous 19, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
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8

AGENDA novembre

,

desembre

CC La Farinera del Clot

Espai Antoni Miró Peris

Exposició

Exposició
ARTÍFIC
A càrrec de: Creativity lab
Del 4 al 28 de novembre
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

(CCFC)

EL COMERÇ AL CLOT-CAMP DE
L’ARPA

A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa

Entrada gratuïta
MUSES
2n Cicle de Dones Creadores a la Farinera
Documental + Concert de Bikimel
CANÇONS AMB DENOMINACIÓ D’ORIGEN
Dissabte 23 de novembre
21.30h
Auditori del CCFC
7 euros

Teatre per a tots els públics
SUPERTOT
A càrrec de la Coordinadora de
Teatre del Clot-Camp de l’Arpa
Acte de la Festa Major del
Clot-Camp de l’Arpa
Dissabte 9 i diumenge 10 de nov.
18h
Auditori del CCFC
4,50 euros
Monogràfic
MASSATGE TAILANDÈS
A càrrec de Alícia López
Dijous 14, 21 i 28 de
novembre de les 9.30
11.30h
30 euros
Inscripcions: del dilluns 4 al
dilluns 11 de novembre
CCFC
Càpsula
L’ESTRÈS
A càrrec de Dara Ljubojevic,
psicòloga, pedagoga i coach
certificada
Dilluns 18 de novembre
de les 18 a les 21h
15 euros
Inscripcions: del dilluns 4 al
dilluns 11 de novembre
CCFC

MUSES: 2n Cicle de Dones
Creadores a la Farinera
Taller
DONES QUE HABITEN
EMOCIONS
A càrrec d’Antonella d’Ascensi
Dilluns 25 i dimecres 27 de
novembre
de les 17 a les 20h
CCFC
Entrada gratuïta (cal fer inscripció

Monogràfic
OBRE LA PÀGINA WEB DEL TEU
NEGOCI EN TRES SESSIONS
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa A càrrec d’Àgueda Bañón
(Activitat emmarcada en el Cicle del
Dimarts 3, 10 i 17 de des. de les 18 les 20h
Comerç al Clot-Camp de l’Arpa)
30 euros
Dilluns 4 de novembre, 19.30h
Inscripcions: del dilluns 11 al divendres
Espai Antoni Miró Peris
29 de novembre
Entrada gratuïta
Espai Antoni Miró Peris

MUSES: 2n Cicle de Dones
Creadores a la Farinera
Activitat infantil
CONTES PER LA IGUALTAT
A càrrec de Gina Clotet
Dissabte 30 de novembre
17h
CCFC
Entrada gratuïta

Exposició
IN·CORPORE’13
A càrrec dels estudiants de
Belles Arts de l’UB
Inauguració dijous 12 de des.
19.30h
(del 12 al 31 de desembre)
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta

Tallers en família

Càpsula
SEGELLS DE GOMA
A càrrec de Miriam Jiménez de
Sweet Vanilla
Dissabte 14 de desembre
de les 10 a les 14h (4 hores)
20 euros (Suplement de 9euros
en concepte de material a
pagar el dia del curs)
Inscripcions: del dilluns 25 al
dilluns 2 de desembre
CCFC

prèvia trucant al PIAD, 93 307 72 60) LA MÀGIA DELS OBJECTES

Xerrada
CANSALADERIES BOSCH,
150È ANIVERSARI
A càrrec de la Família Bosch
Organitza el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa

A càrrec d’Olga Blanco
Diumenge 1 de desembre
de les 10.30 a les 11.30h
CCFC
7 euros per infant (adults no

paguen)

Teatre per a tots els públics
BOMBOLLES DE PAPER
Dilluns 25 de novembre
A càrrec de la cia. Múcab Dans
19.30h
Diumenge 1 de desembre, 12h
CCFC
Auditori del CCFC
TRICENTENARI 1704-1714
Entrada gratuïta
4,50 euros
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
MUSES: 2n Cicle de Dones
Càpsula
MUSES: 2n Cicle de Dones
Itinerari
Creadores a la Farinera
ORNAMENTS DE NADAL AMB LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
Creadores a la Farinera
Taller
CÀPSULES DE CAFÈ
Exposició
A SANT MARTÍ DE
DONES QUE HABITEN
A càrrec de Mercè Elias
DONES
PROVENÇALS
Dilluns 2 de des. de les 18
A càrrec de l’Institut Català de MIRALLS
A càrrec del Taller d’Història del
A càrrec d’Antonella d’Ascensi
21h
la Dona (ICD) i de l’associació
Clot-Camp de l’Arpa
Dimarts 26 i dijous 28 de nov. 15 euros (Suplement de 2 euros en
Dones i Comunitat
Cal fer reserva prèvia trucant
concepte de material a pagar el dia del curs) al 93 291 80 80, places
10 a les 13h
Inauguració dijous 21 de nov.
Inscripcions: del dilluns 25 al
CCFC
19.30h
limitades.
dissabte 29 de novembre
Entrada gratuïta (cal fer inscripció
(del 21 al 30 de novembre)
Dissabte 14 de desembre
CCFC
Sala d’exp. Joan Alsina del CCFC prèvia trucant al PIAD, 93 307 72 60)
12h
Entrada gratuïta
Sortida des del CCFC
MUSES: 2n Cicle de Dones
TRICENTENARI 1704-1714
Entrada gratuïta
Creadores a la Farinera
A càrrec del Taller d’Història del
MUSES: 2n Cicle de Dones
Presentació de llibre
Clot-Camp de l’Arpa
Creadores a la Farinera
Teatre - Espectacle de Nadal
ESPOSAS NEFASTAS Y OTRAS Conferència
Arts escèniques
EL MÓN ÉS EL MATEIX
ABERRACIONES
UNA APROXIMACIÓ A LA
YO NO SOY ESA
A càrrec de l’AT el Partiquí
A càrrec de l’autora del llibre,
GUERRA DE SUCCECCIÓ
A càrrec del Colectivo
Dissabte 14 de desembre, 22h
Laura Macaya
A SANT MARTÍ DE
Diosloscría
Auditori del CCFC
Dijous 28 de novembre
PROVENÇALS
Divendres 22 de novembre
Una joguina nova per a la
19h
A càrrec de Jordi Morell,
22h
Campanya de Reis 2014
CCFC
membre del Taller d’Història del
Auditori CCFC
Entrada gratuïta
Clot-Camp de l’Arpa
7 euros
Música
Dilluns 2 de desembre
CONCERT DE NADAL
Teatre
19h
Càpsula
A càrrec de l’Orquestra de
UN MATRIMONI DE BOSTON
CCFC
SCRAPBOOKING
Cambra Gèrminans
Entrada gratuïta
A càrrec de Miriam Jiménez de A càrrec d’Anne’Sisters
Dissabte 21 de desembre
Divendres 29 de novembre
Sweet Vanilla
19h
22h
Monogràfic
Dissabte 23 de novembre
Auditori del CCFC
Auditori del CCFC
DECORACIÓ DE NADAL AMB
de les 10.30 a les 13.30h
Preu: una joguina nova per la
7 euros
PAPER
15 euros (Suplement de 5 euros en
Campanya de Reis 2014
concepte de material a pagar el dia del curs)
A càrrec de Raquel León
Inscripcions: del dilluns 4 al
Itinerari
Dijous 5, 12 i 19 de desembre
dilluns 11 de novembre
LES COOPERATIVES DE
de les 19 a les 21h
CCFC
CONSUM AL CLOT-CAMP DE
30 euros (Suplement en concepte
de material a determinar el primer
L’ARPA
A càrrec del Taller d’Història del dia del curs)
Inscripcions: del dilluns 25
Clot-Camp de l’Arpa
Cal reserva prèvia trucant al 93 de novembre al dilluns 2 de
desembre
291 80 80, places limitades.
CCFC
Dissabte 30 de novembre
12h
CCFC
(Activitat emmarcada en el Cicle del
Comerç al Clot-Camp de l’Arpa)

DICKER, Joël

La verdad sobre el caso Harry Quebert

Margarida Guinart
Sala Lectura del Clot

Monogràfic
CREA I GESTIONA EL TEU PORTFOLI
WEB ONLINE GRATUÏT
A càrrec d’Àgueda Bañón
Dimarts 5, 12 i 19 de novembre de les
18.00 les 20.00 h
30 euros
Inscripcions: Deldilluns 14 al dimarts 31 d’oct.
Espai Antoni Miró Peris
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 6 i 20 de novembre, de les
19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 4 i 18 de desembre, de les
19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Xerrada
BUFFALO BILL A BARCELONA
A càrrec de Joan Àngel Frigola, del Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Dilluns 9 de desembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Càpsula
INICIACIÓ A L’AMIGURUMI
Activitat
A càrrec d’Aviv Kruglanski
CONTACONTES
Dimarts 10 de desembre, de les 18 a les 21h
Dijous 7 de novembre, 17h
15 euros
Espai Antoni Miró Peris
Inscripcions: del dilluns 4 al divendres 22 de nov.
1 euro per persona a partir dels 3 anys (adults i canalla) Espai Antoni Miró Peris
Taller obert
ESPAI PER MANTENIR LA MENT EN CALMA
A càrrec de Paquita Marsal
Dijous 7 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Activitat
CONTACONTES
Dijous 12 de desembre, 17 h
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona a partir dels 3 anys (adults i canalla)

Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 8 de novembre, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
ESPAI PER MANTENIR LA MENT EN
CALMA
A càrrec de Paquita Marsal
Dijous 12 de desembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 8 de novembre, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
COSTURA
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 13 de desembre, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Xerrada
REFRACCIONS D’ART I CIÈNCIA
A càrrec de Creativity lab
Dilluns 11 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 13 de desembre, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Activitat
NARRIN NARRAN
Dijous 21 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Càpsula
LES TEVES MITENES EN GANXET
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Dilluns 16 de desembre, de les 18 a les 21h
15 euros
Inscripcions: del dilluns 25 de novembre al
divendres 13 de desembre
Espai Antoni Miró Peris

Xerrada
EL DESENVOLUPAMENT DE LA
PERSONALITAT
A càrrec d’Àngela Martín
Dilluns 25 de novembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller Reparat, Millor que nou
L’HORT A CASA
A càrrec de Reparat, millor que nou
Inscripcions del dilluns 4 al divendres dijous 21 de
novembre. Al mail: eamp@farinera.org, per telèfon
al: 934507013 o personalment a l’EAMP.

Activitat
NARRIN NARRAN
Dijous 19 de desembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller Reparat, Millor que nou
FEM BRICOLATGE A LA LLAR
A càrrec de Reparat, millor que nou
Inscripcions del dilluns 2 al divendres divendres
13 de desembre. Al mail: eamp@farinera.org, per
telèfon al: 934507013 o personalment a l’EAMP.

Divendres 29 de nov. de les 18 a les 20.30h
Divendres 20 de des. de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
5 euros en concepte de material a
Entrada gratuïta
pagar el dia del curs

PROGRAMACIÓ

Madrid, Alfaguara 2013

Marcus Goldman és un jove escriptor amb la síndrome de la plana en blanc. En l’intent de cercar la
inspiració per seguir escrivint, visitarà al seu aclamat
tutor literari, Harry Quebert a Aurora, un petit poblet
de la costa de New Hampshire. Quebert havia tingut
una relació secreta amb Nola Kellergan, una jove
de quinze anys desapareguda misteriosament feia
ja molts anys. Al cap d’un temps, descobreixen un
cadàver enterrat al jardí de Harry. La gran incògnita
d’aquesta llarga història, serà descobrir que és el que
li va passar a la noia i com.
L’escriptor voldrà demostrar la innocència del seu
tutor, investigant pel seu compte i implicant a tot el
poble, traient a la llum secrets inconfessables.
La història situada en tres temps: 1975, 1998 i 2008
(l’actualitat), ens atraparà des del primer moment.

Exposició
ROSTRES DE DONES
A càrrec d’Ajuda en acció
Del 2 al 19 de desembre
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Xerrada
FORN ELIAS
A càrrec d’Anna Elias

Inauguració dijous 31
d’octubre, 19.30h
(del 31 d’octubre al 20 de nov.)
Sala d’exp. 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.

(Activitat emmarcada en el Cicle del
Comerç al Clot-Camp de l’Arpa i en els
actes de la Festa Major del Clot-Camp de
l’Arpa 2013)

(Casal de Barri)

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

