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INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA

exemplar gratuït

ELS MESOS DE
GENER, FEBRER i
MARÇ TORNA EL
FUSIÓ FARINERA,
EL FESTIVAL
MÉS ECLÈCTIC
DE LA CIUTAT DE
BARCELONA
(pàg. 3)

ACTIVITATS
GRATUÏTES PER
MILLORAR L’ANGLÈS
L’interès de la gent en
practicar una llengua
estrangera ha impulsat
a l’EAMP a oferir de nou
diferents activitats amb
l’anglès com a llengua
vehicular.
pàg. 3

A PARTIR DEL 28
DE FEBRER TOT S’HI
VAL, COMENÇA EL
CARNAVAL 2014
AL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
Del 28 de febrer al 5
de març se celebrarà el
Carnaval del Clot-Camp
de l’Arpa 2014.
pàg. 4

1ER TRIMESTRE DE
TALLERS DE 2014

La Farinera incorpora la
possibilitat d’inscriure’s
on line als seus cursos
i tallers. El període
d’inscripcions del Casal
de Barri Espai Antoni
Miró Peris és del 13 al
24 de gener i a al Centre
Cultural la Farinera del
Clot fins al 25 de gener.
pàg. 5

3 17a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE SANT MARTÍ 4 Entitat en un Clic: LA COMISSIÓ
INFANTIL I JUVENIL DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA REP LA MEDALLA DE SANT MARTÍ A LA INICITIVA
JUVENIL 5 CURSOS I TALLERS DEL 1r TRIMESTRE DE 2014 6 CLIC PROGRAMA 8 CLIC AGENDA
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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

El Clot-Camp de l’Arpa és un barri actiu en molts aspectes i podríem dir que el calendari festiu marca, en
gran mesura, el ritme en el que es mou. Una de les
celebracions més importants de tot l’any, la primera
i més entranyable, és la de Reis. Iniciada per la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa quan era una
coordinadora de festes, arriba aquest 2014 a la seva
24a edició.
Just en acabar la Festa Major del barri, diferents
entitats, veïns/es i equipaments s’organitzen en comissions de treball i preparen amb esforç i il·lusió el
programa d’actes.
La cavalcada i l’arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient en els seus carruatges a la plaça de Font i
Saguè és, sense cap mena de dubte, l’acte central de
la festa; el més esperat i aplaudit per grans i petits.
Hi ha d’altres però, abans i desprès d’aquest, que fan
possible que la màgia arribi a totes les llars del barri, especialment a les que hi viuen els infants i la gent
gran més desfavorida. Prop de 300 infants i al voltant
d’unes 100 persones grans, es troben al matí del 6 de
gener, al costat de la sabata, l’esperat regal.
La campanya de recollida de joguines que es treballa a nivell de barri, es clau per aconseguir aquesta
fita. Serveis Socials, entitats que organitzen actes on
l’entrada és un regal, persones que desinteressadament aporten un obsequi als equipaments o locals
que els recullen, voluntaris/es que treballen la tarda
del dia 5 de gener i durant el matí del 6 preparant,
classificant i repartint, etc.
Tothom que pot, col·labora aportant el seu granet de sorra. I és gràcies a la solidaritat que genera
aquesta tradició que comencem l’any sentint-nos per
un moment més feliços.

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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CLIC FARINERA
els mesos de gener,
febrer i març

TORNA
EL FUSIÓ
FARINERA

el festival més eclèctic de
la ciutat de Barcelona
Què uneix a un duo de piano i saxo amb una festa mod?
Què tenen a veure un concert de hip hop i un de rumba?
Que uneix els quatre estils? La resposta la trobareu en
la segona edició del Fusió Farinera, #FF, que arriba els
mesos de gener, febrer i març al Centre Cultural la Farinera del Clot. Amb el mateix esperit que l’any passat, el festival té la intenció de retre tribut als diferents estils musicals que escoltem diàriament i que es troben en constant
evolució. El resultat seran 4 nit temàtiques, unides per
un Fusió Farinera més eclèctic si es pot, barrejant estils
totalment antagònics.
El tret de sortida el donaran el 17 de gener Pep Poblet i Nito Figueres, que després de passejar durant 3
anys amb el reconegut Di-Versiones Sonores, presenten
un nou projecte: V.O. Versió Original. Una acurada tria de
temes bàsicament de pop de totes les èpoques i territoris que només han presentat a Vic i que per tant serà la
primera vegada que porten a Barcelona.
La rumba s’imposa la nit del 14 de febrer amb Don
Vito y los Corleole. Una banda “rumberosabrosa, bluserofunk, balkanicoflamenca, pop-rockera” i del barri. Ells
tenien moltes ganes de tocar a la Farinera i nosaltres de
rebre’ls. Nit amb diversió assegurada.

PRIMER
TRIMESTRE
DE TALLERS A
LA FARINERA I
L’EAMP
La Farinera incorpora la possibilitat d’inscriure’s on line
als seus cursos i tallers
El període d’inscripcions del Casal de Barri Espai Antoni
Miró Peris és del 13 al 24 de gener i a al Centre Cultural la
Farinera del Clot fins al 25 de gener. Els cursos d’aquest
trimestre s’impartiran durant els mesos de febrer i març.
Comença el 2014 i a la Farinera i l’EAMP es preparen per
l’inici del primer trimestre de tallers de l’any. A la pàgina
5 d’aquest mateix butlletí podeu consultar tota l’oferta
de cursos que s’impartiran durant els mesos de febrer i
març. Com sempre s’ha intentat mantenir la mateixa línia
de tallers amb un públic fidel, per tal que l’usuari pugui
mantenir la continuïtat trimestre rere trimestre. D’altra
banda, s’han incorporat algunes novetats, sobretot a
l’EAMP incorporant activitats com gimnàstica dolça, harmònica, cant coral o hip hop per a infants, entre d’altres.
Les inscripcions tindran lloc del 13 al 25 de gener a la
Farinera i fins al 24 a l’EAMP.
Inscripcions on line a la Farinera
El Centre Cultural la Farinera del Clot ofereix la possibilitat d’inscriure’s on line als seus tallers. Després de moltes demandes per part de les persones usuàries, amb
aquest nou mecanisme es facilitarà el procés tant des de
casa, com al mateix Centre. Cada persona podrà escollir
la manera de fer-ho i s’evitarà desplaçar-se a la Farinera
per apuntar-se a un taller. L’adreça web per inscriure’s
és https://lafarinera.inscripcionscc.com/ccivic. Tots
els centres cívics de Barcelona han implementat en el
seu procés d’inscripció aquest sistema proporcionat per
l’ICUB. Per la Farinera suposa un gran avenç i sobretot un
gran eina per facilitar la gestió a les persones usuàries
del Centre.

L’endemà la moda mod ens transporta als anys 60 on
afeccionats a les scooters de tota Europa s’aplegaran a la
Farinera per sentir els dj’s internacionals Fabian (Bèlgica),
Oliver (Bèlgica) i Eddy (França), que ens faran ballar des
del r&b al “so Manchester”, del early reggae al brit-pop i
del mod revival al northern soul.
El 15 de març serà la darrera nit del Fusió Farinera,
a ritme de hip hop i a càrrec dels Hombres Bala. Ells són
Welelo, Sr. Zambrana i Marco Fonktana, tres mc’s amb
un llarg recorregut a l’escena del rap, tant a la ciutat de
Barcelona com a la resta de l’estat. Un projecte sòlid i
contundent que posarà el punt i final al Cicle.

#FF FUSIÓ
FARINERA
DEL 17 DE GENER
AL 15 DE MARÇ
PEP POBLET & NITO
FIGUERES presenten:
V.O. VERSIÓ ORIGINAL
Divendres 17 de gener
22h
Centre Cultural
La Farinera del Clot
5 euros
Rumba
DON VITO Y LOS
CORLEONE
Divendres 14 de febrer
22h
Centre Cultural la Farinera
del Clot
5 euros

L’ESPAI ANTONI
MIRÓ PERIS
ENGEGA DE
NOU ACTIVITATS
GRATUÏTES
PER MILLORAR
L’ANGLÈS
L’interès de la gent en practicar una llengua estrangera
va comportar, fa uns anys, que s’activessin els intercanvis
lingüístics a l’Espai Antoni Miró Peris (EAMP). Al no haverhi una gran oferta de persones usuàries de diferents nacionalitats i sí en canvi una àmplia demanda per rebre
anglès, es va obrir la possibilitat de començar grups de
conversa en aquest idioma amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona (UB). De la mateixa manera, amb
l’inici del 2014 es tornaran a obrir diferents activitats dinamitzades per una estudiant de filologia anglesa de la UB:
GRUPS DE CONVERSA
Bàsic – dimarts de 18 a 19h
Intermig – dimarts de 19 a 20h
ESPAI DE COMPRENSIÓ ORAL
Projecció de notícies del món anglòfon - dimarts de 20 a
21h (a partir de gener)
ESPAI D’ESTUDI I LECTURA
Espai per l’estudi individual i lectura amb una persona de
suport que resoldrà els dubtes que es generin - dilluns
19.30 a 21h
Per participar de qualsevol d’aquestes activitats cal formalitzar la inscripció a l’EAMP o trucant al 934507013.

Festa mod
SCOOTERIST
EXTRAVAGANZA
Dissabte 15 de febrer
22h
Centre Cultural
La Farinera del Clot
5 euros
Hip hop
HOMBRES BALA
Dissabte 15 de març
22h
Centre Cultural
La Farinera del Clot
5 euros

17a MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
SANT MARTÍ
S’han obert les inscripcions i les dates d’entrega per participar dels concursos d’audiovisuals o fotografia de la
17a edició del certamen organitzat per les entitats excursionistes de Sant Martí
Com cada any hi ha una cita ineludible a la Farinera pels
amants de la muntanya i de l’infinitat d’activitats i esports
que s’hi desenvolupen, la Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí.
Enguany se celebra la 17a edició del 8 al 22 de març. 15
dies en els que s’hi podran contemplar les fotografies i
visionar els audiovisuals de totes les persones que s’hagin
presentat a concurs, a més de les xerrades dels protagonistes i d’esportistes de referència d’algun esport de
muntanya. Però per tal què tot això sigui possible és vital
per a la Mostra que la gent hi participi amb les seves fotografies i audiovisuals de muntanya. Amb aquest intenció
ja s’han obert els períodes d’entrega de les obres. Al bloc de
la Mostra (http://mostrademuntanya.blogspot.com.es/)
podeu consultar les bases dels dos certàmens, on trobareu tota la informació necessària per participar-hi.
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ENTITAT EN UN CLIC

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA

A PARTIR DEL 28 DE
FEBRER TOT S’HI VAL,
COMENÇA EL CARNAVAL
2014 AL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
La Comissió de Carnaval està treballant en la programació dels actes del Carnaval de 2014. Aquesta comissió,
com la de Festa Major i Reis, és oberta a totes aquelles
persones i col·lectius que hi vulguin treballar. Aquesta dinàmica s’està consolidant en els darrers anys. La Federació
d’Entitats entén que a aquests actes de barri hi són cridades totes les veïnes, tinguin o no una vinculació amb les
entitats del barri.
L’arribada de Sa Majestat en Carnestoltes serà el divendres 28 de febrer. L’any passat ja vam fer aquest acte
en divendres en lloc del Dijous Gras, data oficial de l’inici
del Carnaval. Aquest canvi ens va permetre una major
participació tant en la comparsa com en el públic. Una
vegada més el seguici amb el Rei Carnestoltes seguirà el
trajecte del carrer de Rogent amb Freser fins la plaça del
Mercat del Clot on es llegirà el pregó i se servirà una botifarrada, gentilesa del Mercat del Clot.
El dissabte 1 de març se celebrarà la rua amb la participació de comparses infantils i mixtes. El recorregut serà
des del Passeig de Maragall amb Rogent i acabarà al parc
del Clot on actuarà un grup d’animació infantil. Aquella mateixa nit ens trobarem al ball de Carnaval.
El dimecres 5 de març els actes de Carnaval finalitzaran amb l’enterrament de Sardina. Abans els infants
podran participar en el taller de confecció de sardines a la
Plaça del Mercat. Des d’aquí s’iniciarà el seguici fúnebre
fins el carrer de Rogent amb Freser on el finat monarca
es trobarà amb la Sardina. Els afligits súbdits de Sa Graciosa Majestat recorreran de rigorós dol pels carrers de
Rogent, Sèquia Comtal i Parc del Clot, tot acompanyant
les despulles del difunt rei i de la Sardina. Al Parc del Clot,
un cop finalitzades les exèquies s’oferirà una sardinada, de
nou gentilesa del Mercat, per obrir el temps de la Quaresma, temps d’abstinència i de penitència.
Jordi Morell
Comissió de Carnaval

LA DIVERSITAT EN JOC
El passat 23 de novembre es va celebrar al Parc del
Clot el Festival de Jocs Populars i Tradicionals “Què t’hi
jugues?”, organitzat per l’Associació Cultural Xankikipugui
en el marc de la Festa Major del Clot. El projecte ICI Clot
es va sumar un cop més a l’activitat organitzant conjuntament amb els usuaris i usuàries de les pistes esportives,
el II Torneig Intercultural de Frontenis del Clot i el I Torneig
de Futbol 6x6 del Clot. Algunes de les comunitats del barri
també van participar mostrant els seus jocs tradicionals
com és el cas de l’Associació Centre Rimasun i els seus
jocs andins o un grup d’estudiants xinesos que van fer demostracions dels seus jocs de taula més populars.
Entre el torneig de frontenis i el de futbol es van comptar 85 inscripcions amb presència de múltiples nacionalitats: Perú, Equador, Bolívia, Argentina, Brasil i Marroc, entre d’altres. A la presència de diversitat cultural cal sumar
la de gènere ja que en el torneig de futbol hi va participar

PROGRAMACIÓ
CARNAVAL 2014
DIVENDRES 28 DE FEBRER
19.02 h
Sortida i Seguici d’ambaixadors
Sortida: Pl. de Sant Josep de Calassanç
Recorregut: C. de Rogent, c. de Sèquia Comtal i pl. de
Font i Sagué
20.06 h
Arribo i pregó de Sa Majestat Carnestoltes XXVIIè+ botifarrada
Plaça del Mercat del Clot
DISSABTE 1 DE MARÇ
17.03 h
Inici de la Rua de Carnaval
Concentració i sortida: Pg. de Maragall (entre els c.
d’Indústria i c. de Còrsega)
Recorregut: Pg. de margall, c. de Freser, c. de Rogent,
c. de Sèquia Comtal, pl. del Mercat del Clot, c. de
Cabanyal, c. d’Escultor Claperós i Parc del Clot.
Ubicació Jurat: C. de Rosselló amb c. de Rogent.
18.04 h
Espectacle Infantil
19.01 h
Proclamació dels premis
Parc del Clot
23.07 h
Gran ball de Carnaval
Per confirmar
DIMECRES 5 DE MARÇ
17.03 h
Taller de Sardines per al seguici Funerari
Plaça del Mercat del Clot
19.01 h
Seguici Funerari amb la Confraria de la gran Sardina
Sortida: Pl. de Sant Josep de Calassanç
Recorregut: C. de Rogent, c. de Sèquia Comtal, pl. del Mercat
del Clot, c. de Cabanyal, c. d’Escultor Claperós i Parc del Clot.
20.11 h
Gran Sardinada de comiat + cloenda
Parc del Clot
Per participar de la Rua cal posar-se en contacte amb
l’Espai Antoni Miró Peris (pl. de Carme Monturiol, 10
– 93 450 70 13). Les categories per participar són
infantil i adulta - mixta.
Aquest programa resta a la confirmació d’alguns detalls.
l’equip femení de Bruixes de Barri. Les competicions es
van desenvolupar en un ambient festiu i van culminar les
tasques d’organització prèvies que l’equip ICI va realitzar
conjuntament amb els usuaris i usuàries de les pistes esportives .
Com a novetat d’aquest any s’ha generat una comissió
per organitzar la Fira de Jocs Tradicionals amb la presència, entre d’altres, de Rimasun, ACATHI, els estudiants xinesos, Amics de la Papiroflèxia i el CCIC.
La jornada festiva al parc del Clot va culminar amb
una fideuà popular on es van unir els participants en les
competicions esportives, les entitats presents a la Fira de
Jocs i el públic del festival. Enmig d’un clima festiu es va fer
el lliurament de trofeus i les persones que es van quedar
amb ganes de jugar van aprofitar la sobretaula per participar en el quinto i l’Olimpíada Popular de Jocs Tradicionals.
Queda demostrat que el joc és una molt bona eina per
afavorir l’apropament i el reconeixement mutu.
Eduard Tabueña
Membre del projecte ICI Clot

LA COMISSIÓ INFANTIL I JUVENIL
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA REP
LA MEDALLA DE SANT MARTÍ A
LA INICITIVA JUVENIL
El premi Sant Martí a la iniciativa juvenil va ser entregada a la
COMICC en reconeixement a la tasca voluntària que han dut a
terme en la cohesió de les entitats infantils i en la seva feina en
l’educació en el lleure al Clot-Camp de l’Arpa.
La COMICC és la Comissió Infantil i Juvenil del Clot-Camp
de l’Arpa. Va néixer fa 7 anys amb una intenció molt clara, unir
el moviment d’entitats infantils i obrir-lo al barri. La formen
els esplais i agrupaments escoltes SCV el Clot, l’Esplai Kasperle, el Sant Josep de Calassanç, el Terranova, el Xino Xano,
l’Agrupament Escolta Rudyard Kipling i el K2.
Aquest no és el primer moviment encarat als infants i joves
del Colt-Camp de l’Arpa, fa molts anys existia la “Gresca”, una
comissió amb el mateix esperit que l’actual. La COMICC treballa per organitzar actes infantils, crear espais conjunts per
als nens i nenes i construir vincles entre monitors i entitats.
El Clot-Camp de l’Arpa és un territori amb molta vida associativa infantil, des de fa molts anys hi ha conviscut gran nombre
d’entitats juvenils, però fins a la creació de la COMICC la seva
activitat anava de portes endins i amb poca comunicació amb
el veïnat. La creació de la comissió volia sobretot compartir
experiències i forces per donar a conèixer l’àmplia tasca del voluntariat en el lleure infantil. Durant un temps van començar a
contribuir en els actes del barri, però l’activitat va decaure una
temporada. Des de fa 2 anys però, s’han reactivat amb molta
força gràcies a la complicitat i l’afinitat que ha nascut entre
els monitors actuals. S’han creat sinèrgies i moltes ganes de
treballar pel barri, sobretot incidint en els actes festius: Reis,
Carnaval, la Festa Major o les Festes de Primavera. Però ara,
a més, estan immersos en un debat d’identitat per redefinir la
comissió i convertir-se segurament en una coordinadora. Estan decidits a treballar per donar a conèixer la COMICC, perquè
els seus monitors/es i infants es coneguin entre ells, per crear
relacions i en definitiva per fer el moviment infantil i juvenil més
fort al Clot-Camp de l’Arpa.
La COMICC de fet és el primer contacte que tenen molts
joves del barri i la canalla amb el món de l’associacionisme.
Una bona manera per començar a implicar-se socialment amb
el seu entorn directe. Precisament d’aquí surten la majoria de
persones que més tard treballen per altres projectes de voluntariat del barri.
Una mostra del reconeixement a la feina feta ha estat la
Medalla del Premi Sant Martí a la Iniciativa Juvenil que el Districte de Sant Martí els hi va atorgar el passat mes de novembre. Per a ells ha estat una mostra de què la seva tasca té repercussió més enllà del seu cercle d’activitat directa i sobretot
un reconeixement a la tasca portada a terme pels voluntaris
del lleure infantil.
Roser Navarri

del Clot-Camp de l'Arpa

EL
RACÓ
del Taller d'Història

TER VINT,
LA SEGONA GENERACIÓ
A finals dels anys 70, quan una dona treballadora tenia un fill i no volia dependre de
la família, només tenia dues opcions: deixar de treballar o portar-lo a una guarderia de confiança.
El 7 de maig de 1976, Amparo Bofarull Fernández, puericultora de formació i més coneguda com
la “Sra. Maria”, amb molta il·lusió i gràcies a la col·laboració de la seva filla es va embarcar en la
compra d’uns locals al carrer Ter, n. 18-20. La seva intenció era crear-hi una llar d’infants, en aquells
anys anomenada guarderia; local que durant un temps va rebre el nom de “Galtonas”, canviant poc
després pel de Ter Vint.
El primer mes va començar només amb un nen, però quan es va iniciar el curs al setembre del
mateix any ja tenia matriculats 67.
El que la diferenciava d’altres, és que era un “centre educatiu”, no simplement un lloc per “aparcar
nens”. En ser una activitat nova i no regulada, depenia del departament de Sanitat, fins que el 1990
va passar a dependre d’Ensenyament, quan va arribar a tenir fins a 145 alumnes de 0 a 6 anys. A
partir de 2005, per normativa, van passar a ser centre educatiu de 0 a 3 anys.
Actualment la majoria dels infants són fills i filles d’antics alumnes, o sigui una segona generació, de
la mateixa manera que la directora, la Mireia, és filla de la “Sra. Maria”.
Cristina Aparicio Súcar
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 13 al 25 de gener de 2014

COS I MENT

IOGA
Exercita aquesta tècnica mil·lenària
beneficiosa pel teu cos i ment.
GRUP A
Inscripcions presencials
dilluns de les 19,00 a les 20,30 h
> A Gran Via de les Corts
del 3 de febrer al 24 de març
Catalanes, 837 – 08018,
GRUP B
Barcelona.
dimecres de les 10,00 a les 11,30
> De dilluns a divendres de 10,00 h del 5 de febrer al 26 de març
a 22,00 h i dissabtes de 10 a
GRUP C
14h i de 16 a 20h
dimecres de les 20,00 a les 21,30 h
> Pagament amb targeta bancària. del 5 de febrer al 26 de març
En cas de no disposar de targeta, 59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
el pagament es podrà fer a les
a càrrec de: Lisa Howe
oficines de l’entitat que s’indicarà.
> Si es paga amb targeta caldrà IOGA PER A EMBARASSADES
presentar el DNI del titular. Si el Practica els beneficis del ioga durant
pagament es fa a través de les l’embaràs i prepara el cos pels canvis.
oficines de l’entitat bancària,
Dimecres de les 18,30 a les 20,00 h
caldrà presentar el comprovant del 5 de febrer al 26 de març
de l’ingrés en un termini màxim 59,68 euros (sessions: 8, 2 h)
de tres dies naturals després
a càrrec de: Lisa Howe
d’haver efectuat la matrícula.
PILATES
Inscripcions on line
Entrenament físic i estiraments
> A www.farinera.org
seguint el mètode Pilates.
> Pagament amb targeta bancària. GRUP A
dimecres de les 11,30 a les 13,00 h
Condicions de la matrícula
del 5 de febrer al 26 de març
> No es podran matricular
GRUP B
persones menors de 16
divendres de les 19,00 a les 20,30 h
anys. (Excepte en els cursos
del 7 de febrer al 28 de març
específics per a infants)
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
> Un cop matriculat al curs, no
a càrrec de: Lisa Howe
es retornaran en cap cas els
diners de la matrícula. Només
TAI TXI / TXI KUNG
es retornaran els diners si el
Tait txi i Txi Kung amb moviments
curs queda anul·lat.
suaus i exercicis de respiració.
> El Centre Cultural la Farinera
Dijous de les 18,30 a 20,00 h del
del Clot es reserva el dret
10 del 6 de febrer al 27 de març
d’admissió cap aquelles
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
persones que no respectin la
a càrrec de: Alicia López
feina dels talleristes i el procés
d’aprenentatge de la resta de
TALLER DE MEMÒRIA
persones usuàries.
Taller pràctic amb exercicis entretinguts i
> El preu dels cursos genèrics
variats dins d’un programa de prevenció
és de 4,11 euros/h sense
i estimulació de la memòria.
iva (4,97 euros/h amb iva).
GRUP A
El preu dels cursos per a
dilluns de les 18,00 a les 19,30 h
infants i adolescents és de
del 3 de febrer al 24 de març
2,66 euros/h sense iva
GRUP B
(3,22 euros/h amb iva). Els
dimarts de les 10,00 a les 11,30
preus totals de cada curs que
h del 4 de febrer al 25 de març
s’especifiquen són amb IVA
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
inclòs i venen marcats per
a càrrec de: Eva Lledó
l’Ajuntament de Barcelona..
> Els cursos amb un cost extra
ZUMBA
de material no s’inclou al preu
Activitat cardiovascular, exercicis de
total del taller. En cada cas
tonificació amb passos de balls llatins!
s’especifica l’import que es
GRUP A
pagarà el primer dia del curs.
dimarts de les 14,30 a les 15,30 h
del 4 de febrer al 25 de març
GRUP B
dimarts de les 18,45 a les 19,45 h
del 4 de febrer al 25 de març
GRUP C
divendres de les 18,30 a les 19,30 h
del 7 de febrer al 28 de març
39,78 euros (sessions: 8, 8 h)
a càrrec de: Sandra Rodríguez
Els cursos s’impartiran durant
els mesos de febrer i març.

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 6 de febrer al 27 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Noemí Castell
TRIBAL FUSIÓ
Fusió de dansa del ventre amb
elements de hip hop i de danses
folklòriques d’arreu del món.
INTERMIG (cal un any
d’experiència)
Dijous de les 19,00 a les 20,30 h
del 6 de febrer al 27 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Noemí Castell
BURLESQUE
Potencia el teu costat més
sensual i atrevit com en els antics
cabarets. Converteix-te en una
diva dels anys 50 i diverteix-te
sense vergonya. (Nivell obert)
Dijous de les 20,30 a les 22,00 h
del 6 de febrer al 27 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 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 5 de febrer al 26 de març
AVANÇAT
És necessari un any d’experiència
en Bollywood.
Dimecres de les 20,30 a les 22,00 h
del 9 del 5 de febrer al 26 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 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 Canadà.
Dimarts de les 20,00 a les 21,30
h del 4 de febrer al 25 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Blanca Cadena
SALSA
Practica aquest ball afrocaribeny
vingut directament de l’Amèrica
Llatina. (És necessari apuntar-se en
parella)
INICIACIÓ
dilluns de les 18,30 a les 20,00 h
del 3 de febrer al 24 de març
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
AVANÇAT
És necessari haver cursat 3
mesos de salsa
dilluns de les 20,00 a les 21,30 h
del 3 de febrer al 24 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Franklin Manuel Oña
SEVILLANES
Vine a ballar al compàs del 3/4 i
aprèn les pasadas i els paseillos
d’aquest ball tradicional andalús.
(Nivell obert)
Divendres de les 20,00 a les 21,30 h
del 7 de febrer al 28 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 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.
(És necessari apuntar-se en parella)
INICIACIÓ
dissabte de les 10,30 a les 12 h
del 8 de febrer al 22 de març
AVANÇAT
És necessari un any d’experiència
en swing.
Dissabte de les 12,00 a les 13,30
h del 8 de febrer al 22 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Judit Torres i Jordi Martí
ART I CREACIÓ
PATRONATGE
Un curs per aprendre a dissenyar
la teva roba i a confeccionar
patrons. (Nivell obert)
Dimarts de les 19,30 a 21,30 h
del 4 de febrer al 25 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 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. (Nivell obert)
Dimarts de les 12,15 a les 14,15 h
del 4 de febrer al 25 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Montse Pérez
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 4 de febrer al 25 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Sergi Reboredo

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 4 de febrer al 25 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Sergi Reboredo

NIVELL 4
Dijous de les 12,00 a les 14,00 h
del 6 de febrer al 27 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
a càrrec de: Norberto Sinatra

AUTO SHIATSU
A càrrec de Magdala Cots
L’auto shiatsu, és una manera fàcil,
còmoda i segura, de mantenir el cos
flexible i lliure de tensions. Alhora
ens facilita desblocar l’energia
PHOTOSHOP
dels òrgans interns i així millorar
Endinsa’t en la creació, edició
desordres quotidians. Aprèn quins
i retoc d’imatges i fotografies
punts del cos pressionar i de quina
CREACIÓ DE PERSONATGE
digitals.
manera fer-ho, per poder gaudir
T’agrada fer teatre? Vine i atreveix-te INICIACIÓ
d’un estat de benestar i equilibri.
a crear un personatge a traves
dimecres de les 16,00 a les 18,00 h dissabte 15 de febrer de les 10,30
d’un monòleg. Treballarem les eines
del 5 de febrer al 26 de març
a les 13,30h
necessàries per aconseguir-ho.
AVANÇAT
14,92 euros
Dimecres de les 20,00 a les 21,30 dimecres de les 18,00 a les 20,00 Inscripcions: del 13 al 24 de gener
h del 5 de febrer al 26 de març
h del 5 de febrer al 26 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
SCRAPBOOKING EN FAMÍLIA
a càrrec de: Mireia Jerez
a càrrec de: Norberto Sinatra
A càrrec de Miriam Jiménez
Decora amb els més petits de
IDIOMES
la casa un marc de fotografies.
XARXES SOCIALS
(Taller en família: adult + infant a
CONVERSA EN ANGLÈS
Que són? Com funcionen?
partir de 5 anys).
Si tens un bon nivell d’anglès,
Entrarem en aquest món
dissabte 15 de març de les 10,00
consolida’l i llença’t a parlar-lo!
coneixent els seus avantatges i
a les 13,00 h
Dimecres de les 19,30 a les 21,00 com navegar de manera segura
Preu per persona: 9,66 euros
h del 9 d’octubre al 4 de desembre i divertida.
(Suplement de material a determinar,
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
Dimarts de les 10,00 a les 12,00 que s’abonarà el dia del curs)
a càrrec de: Aida Pérez
h del 4 de febrer al 25 de març
Inscripcions: del 3 al 12 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
CONVERSA EN FRANCÈS
a càrrec de: Mariana Cantero
ENQUADERNACIÓ
Si tens un bon nivell de francès,
A càrrec de Celia Mirete
consolida’l i llença’t a parlar-lo!
TABLETS I SMARTPHONES
Per Sant Jordi fes una llibreta i
GRUP A
Què són? Com funcionen?
decora-la al teu estil.
dilluns de les 19,30 a les 21,00 h Aprendrem a utilitzar el nostre
dissabte 5 d’abril de les 10,30 a
del 3 de febrer al 24 de març
smartphone o tauleta de manera les 13,30h
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
amena i segura. (Cal portar
14,92 euros (Suplement de
a càrrec de: Isabelle Domingo
smartphone o tauleta)
material a determinar, que
GRUP B
Dijous de les 10,00 a les 12,00 h s’abonarà el dia del curs)
dimecres de les 9,30 a les 11,00 del 6 de febrer al 27 de març
Inscripcions: del 24 de març al
h del 5 de febrer al 26 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
3 d’abril
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Norberto Sinatra
a càrrec de: Lucie Retayo
MONOGRÀFICS
CÀPSULES
INFORMÀTICA
Aprofundeix sobre un tema en
Sessions de 3 hores per descobrir 3 sessions de 2 hores. Cursos i
INFORMÀTICA
i aprendre noves tècniques i
inscripcions independents de la
Aprèn a utilitzar l’ordinador d’una conceptes. Cursos i inscripcions
resta de tallers.
manera ràpida i senzilla
independents de la resta de
NIVELL 1
tallers.
BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ
GRUP A
A càrrec de Mercè Elias
dimecres de les 10,00 a les 12,00 AUTOESTIMA
Poseu-vos guapos i guapes de
h del 5 de febrer al 26 de març
A càrrec de Dara Ljubojevic
manera fàcil, senzilla i econòmica.
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
Trenca amb la pèrdua de
Aprendrem a fer anells, arracades,
a càrrec de: Norberto Sinatra
confiança amb tu mateix/a que
penjolls i les teves pròpies creacions
GRUP B
et provoca indecisió per por a
amb càpsules de cafè reciclades.
dijous de les 18,00 a les 20,00 h equivocar-te, al rebuig social i la
dimecres 12, 19 i 26 de febrer de
del 6 de febrer al 27 de març
insatisfacció personal.
les 18,00 a les 20,00 h
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
dissabte 8 de febrer de les 10,00 29,84 euros (Suplement de material
a càrrec de: Mariana Cantero
a les 13,00 h
a determinar, que s’abonarà el dia
14,92 euros
del curs)
NIVELL 2
Inscripcions: del 13 al 24 de gener Inscripcions: del 13 al 24 de gener
Dijous de les 16,00 a les 18,00 h
del 6 de febrer al 27 de març
SEVILLANES EXPRÉS
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
A càrrec de Nieves Molina
a càrrec de: Mariana Cantero
Aprèn sevillanes en tres dies i
gaudeix de la Feria de Abril com mai!
NIVELL 3
dimecres 23, dijous 24 i dissabte
Dimecres de les 12,00 a les 14,00 h
26 d’abril de les 19,30 a les
del 5 de febrer al 26 de març
21,30 h
79,57 euros (sessions: 8, 16 h)
29,84 euros
a càrrec de: Norberto Sinatra
Inscripcions: del 7 al 17 d’abril

INSTAGRAM
A càrrec d’Helena Batlle
Aprèn a crear imatges amb el
teu mòbil o tablet i compartir-les a
través de la xarxa social d’instagram.
Coneixerem perquè serveix, com es
crea un perfil, el seu funcionament i
com publicar fotografies. Vine amb
el teu mòbil o tablet amb càmera i
connexió a internet.
dimecres 5 de febrer de les 18 a les 21 h
14,92 euros
Inscripcions: del 13 al 31 de gener

MAQUILLATGE PER
CARNESTOLTES
A càrrec de Patricia Escorihuela
Aprèn les tècniques bàsiques
de maquillatge i preparar-se per
carnestoltes. Practicarem amb
maquillatges de papallones o
spidermans, tigres o lleons. (Taller
en família: adult + infant)
divendres 28 de febrer de les
18,00 a les 21,00 h
Preu per persona: 9,66 euros

CURSOS i TALLERS febrer i març 2014
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (CASAL DE BARRI)
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 13 al 24 de gener de 2014.
Els cursos s’impartiran durant els
mesos de febrer i març.
Inscripcions
> Pagament amb targeta bancària.
En cas de no disposar de targeta,
el pagament es podrà fer a les
oficines de l’entitat que s’indicarà.
> Si es paga amb targeta caldrà
presentar el DNI del titular. Si
el pagament es fa a través de
les oficines de l’entitat bancària,
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim
de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.
Condicions de matrícula
> No es podran matricular
persones menors de 16 anys.
(Excepte en els cursos específics
per a infants)
> Un cop matriculat al curs, no
es retornaran en cap cas els
diners de la matrícula. Només es
retornaran els diners si el curs
queda anul·lat.
> 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.
> El preu dels cursos genèrics
és de 4,11 euros/h sense
iva (4,97 euros/h amb iva).
El preu dels cursos per a
infants i adolescents és de
2,66 euros/h sense iva
(3,22 euros/h amb iva). Els
preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA
inclòs, i venen marcats per
l’Ajuntament de Barcelona.
> Els cursos amb un cost extra
de material no s’inclou al preu
total del taller. En cada cas
s’especifica l’import que es
pagarà el primer dia del curs.
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.

COS I MENT
TALLER DE 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 5 de febrer al 26 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 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 4 de febrer al 25 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Mar Medina
GIMNÀSTICA DOLÇA
A partir dels estiraments bàsics
del ioga es promourà l’agilitat,
la mobilitat i la sensació de
benestar. Se centrarà en el treball
d’estiraments de la musculatura
i les mobilitzacions de les
articulacions i la columna.
Dimecres de les 10,30 a les 12,00
h del 5 de febrer al 26 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Aldo Barragan,
d’Espacio Impulso
POCA-VERGONYA
Ideal pels que vulguin superar
la timidesa. Taller 100% pràctic
centrat en aportar fluïdesa,
confiança i lleugeresa en la forma
de relacionar-se i anar per la vida.
Dijous de les 19,30 a les 21,00 h
del 6 de febrer al 27 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Aldo Barragan,
d’Espacio Impulso
ART I CREACIÓ
CANT CORAL
Vine a cantar en grup, aprèn
a utilitzar la teva veu com un
instrument més, tot aprenent a
escoltar als teus companys/es
de grup.
Dilluns de les 19,30 a les 21,00 h
del 3 al 24 de febrer
29,84 euros (sessions: 4, 6 h)
a càrrec de: Antonio Trigueros,
director de la Coral de l’Orfeó
Martinenc

COSIR A MÀQUINA
Aprèn a utilitzar la màquina de
cosir per arreglar-te la roba més
ràpid i amb millors acabats, així
com a fer nous dissenys. (Cal
portar màquina de cosir – Nivell obert)
Dijous de les 19,30 a les 21,00 h
del 6 de febrer al 27 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12h)
a càrrec de: Irma Samayoa
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 3 de febrer al 24 de març
79,57 euros (sessions: 8, 16 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 5 de febrer al 26 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 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 5 de febrer al 26 de març
59,68 euros (sessions: 8, 12 h)
a càrrec de: Ramón Codina
PER A INFANTS I ADOLESCENTS
SHAKE IT! DANSA I MOVIMENT
EN ANGLÈS
Taller de dansa i moviment en què
utilitzarem únicament l’anglès i
el cos per comunicar-nos, jugar
i moure’ns, tot descobrint les
possibilitats expressives que ens
dóna el cos. (Dirigit a infants de 5
a 10 anys.)
Dimarts de les 17,00 a les 18,00
h del 4 de febrer al 25 de març
25,75 euros (sessions: 8, 8 h)
a càrrec de: Iera Delp

IOGA EN FAMÍLIA
Experimentem de forma lúdica i
creativa amb el ioga i els sentits,
descobrint noves facetes dels
nostres fills i filles i de nosaltres
mateixos/es. (Taller en família:
adult + infant)
Dimecres de les 17,00 a les 18,00
h del 5 de febrer al 26 de març
Preu per persona: 25,75 euros
(sessions: 8, 8 h)
a càrrec de: Lisa Howe

TUNEJA LA TEVA HABITACIÓ
A càrrec de Gabriela Rojman, de
Puzzle Arquitectura
Descobreix amb tècniques
d’interiorisme econòmiques com
jugar amb els elements dels teu
dormitori: distribució, mobiliari,
il·luminació. Encerta decorant
parets, combinant colors i
textures perquè l’habitació sigui el
millor reflex de tu mateix/a.
dimecres 26 de març de les
(més 8 euros de material per adult més 18,00 a les 21,00 h
HIP HOP PER A INFANTS
infant a pagar el dia del curs)
14,92 euros
Que corri l’expressivitat, l’art i la
GIN TONICS
Inscripcions: del 20 de gener a
Inscripcions: del 3 al 21 de març
música pel teu cos. (Per a infants i A càrrec de Jordi Pedro de
l’11 de febrer
adolescents de 9 a 12 anys)
CocktailXperience
MONOGRÀFICS
Dijous de les 17,00 a les 18,00
Des de que els anglesos varen
SUSHI & DRY
del 6 de febrer al 27 de març
colonitzar l’Índia i varen descobrir el A càrrec de Jordi Pedro, de
Aprofundeix sobre un tema en
25,75 euros (sessions: 8, 8 h)
gin tònic han evolucionat molt. Vine CocktailXperience
3 sessions de 2 hores. Cursos i
a càrrec de: Edward Caicedo
a descobrir tot un món de sabors.
En aquest curs combinarem
inscripcions independents de la
dimecres 5 de febrer de les
2 móns diferents, el sushi i la
resta de tallers.
CÀPSULES
18,00 a les 21,00 h
cocteleria. Un nou concepte on
14,92 euros (més 7 euros de
el nostre paladar experimentarà
PRIMERS AUXILIS
Sessions de 3 hores per descobrir material a pagar el dia de la càpsula)
una nova experiència.
A càrrec de Toni Nieto
i aprendre noves tècniques i
Inscripcions: del 13 al 31 de gener dimecres 5 de març de les 18,00 Coneix els passos bàsics
conceptes. Cursos i inscripcions
a les 21,00 h
per saber reaccionar davant
independents de la resta de tallers. FES LA TEVA CAIXA DE
14,92 euros (més 8 euros de
d’una situació d’emergència
BOMBONS
material a pagar el dia de la càpsula) clínica. Aprèn a entendre els
LINKEDIN
A càrrec de Jabier Poveda
Inscripcions: del 10 al 28 de febrer símptomes,a fer una maniobra
A càrrec d’Helena Batlle
Aprendrem a fer diferents tipus
de reanimació cardio-pulmonar,
Linkedin és la xarxa social
de bombons per poder-los regalar INICIACIÓ A L’HARMÒNICA DE
a tractar diferents tipus
orientada a professionals i
pel dia dels enamorats.
BLUES
d’hemorràgies, cremades, cops
negocis, un lloc on penjar el teu
divendres 14 de feb. de les 18 a les 21h A càrrec de Lluís Souto
fractures… Nocions bàsiques per
CV i fomentar el networking.
14,92 euros (més 7 euros de
Porta la teva harmònica i aprèn
saber actuar fins l’arribada dels
Porta el teu CV i obrirem perfils
material a pagar el dia de la càpsula)
les tècniques bàsiques per fer-la
equips d’emergència.
a linkedin, coneixeràs les seves
Inscripcions: del 20 de gener a
sonar a ritme de blues. A partir
dimarts 14, dijous 16 i dimecres
potencialitats i aprendràs el seu
l’11 de febrer
d’una breu història del blues i
22 de gener de les 19,00 a les
funcionament.
l’harmònica aprendrem el seu
21,00 h
dilluns 27 de gener de les 18,00 a TRAPILLO
funcionament i algunes tècniques 29,84 euros
les 21,00 h
A càrrec d’Aviv Kruglanski
bàsiques. (Cal portar harmònica). Inscripcions: del 7 al 10 de gener
14,92 euros
El trapillo és un cabdell que està
divendres 14 de març de les
Inscripcions: del 7 al 22 de gener fet d’una cinta de tela ampla i tova. 18,00 a les 21,00 h
Utilitzant la tècnica del ganxet, el
14,92 euros
ENTENDRE’S AMB EL MÒBIL
trapillo et permet fer qualsevol
Inscripcions: del 17 de febrer a
A càrrec d’Àgueda Bañón
objecte de gran mida: cistelles,
l’11 de març
El mòbil ha entrat amb força a les bosses grans, casetes per a un
nostres vides, però sabem fer-los nen o qualsevol cosa XXL que la
TWITTER
anar? Aprendrem les funcions
vostra imaginació us suggereixi. En A càrrec d’Helena Batlle
bàsiques de qualsevol telèfon
aquest taller aprendrem a treballar Twitter és una de les xarxes
mòbil: com encendre’l i apagar-lo, el ganxet en rodó a gran mida, per socials més conegudes, però
conèixer què són els codis PIN
inventar aquest tipus d’objectes.
què és? Com s’utilitza? Crea
i PUK, familiaritzar-se amb la
Sortirem del taller cadascú amb
el teu perfil i aprèn a utilitzarpantalla i els diferents indicadors, una cistella gran. (Cal saber fer
lo eficaçment; inclou imatges,
rebre i enviar SMS, gestionar
cadeneta i punt baix. Cal portar
vídeos, textos, fes llistes
l’agenda de contactes, etc. (Cal
un ganxet de 9mm i 2 cabdells de
temàtiques, etc.
portar mòbil)
trapillo de 2 colors diferents).
dimecres 19 de març de les
dijous 30 de gener de les 18,00 a dimecres 26 de febrer de les
18,00 a les 21,00 h
les 21,00 h
18,00 a les 21,00 h
14,92 euros
14,92 euros
14,92 euros
Inscripcions: del 17 de febrer al
Inscripcions: del 7 al 24 de gener Inscripcions: del 3 al 21 de febrer 14 de març
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
ARTS ESCÈNIQUES

MONOGRÀFICS

QUE AZUL ERA EL CIELO... O ¡NO
ME AGUANTO ESTAR SOLA!

BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ

A càrrec de Chroma Teatre

Aprofundeix sobre un tema en 3 sessions de 2 hores.

A càrrec de Mercè Elias
dimecres 12, 19 i 26 de febrer de les 18,00 a les 20,00 h
29,84 euros (suplement de material a concretar que es pagarà el primer dia de curs)
Inscripcions: del 13 al 24 de gener

ALTRES
Itinerari històric

LES COOPERATIVES DE CONSUM AL CLOT-CAMP DE L’ARPA
Conte habitat per persones i personatges que no aguanten
estar soles. Dones, que des de diferents estances de casa seva,
clarament influïdes per desitjos i temors, viatgen a altres espais
i temps per reviure els seus records i projectar els seus anhels.
Creació col·lectiva de dansa, cant i teatre.
Espectacle creat en residència escènica al CCFC.
Divendres 31 de gener, 22h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros

LA BANDA

A càrrec de la Cia. Van de Teatre
La Banda és una comèdia de gèneres narrada a sis veus, en
sis gèneres literaris completament diferents, i amb una mala
llet amagada sota una pàtina d’humor aparentment blanc.
La Banda ha d’afrontar una nova missió. Però res és tan
senzill com sembla, ja que per superar-la es necessita molt
d’esforç i només compensa a aquells que hi creuen, mentre
que la resta somien en deixar-ho enrere. Tot plegat, una
declaració d’amor i d’odi cap al teatre.
Espectacle creat en residència escènica al CCFC.
Divendres 7 de febrer, 22h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
9 euros

INTERIOR ANGLÈS

De Jordi Coca
Organitza l’AT el Partiquí
Un text que barreja realitat i ficció a partir de la doble relació
entre dues actrius que assagen un text teatral. La mare,
vídua d’un home que va enriquir-se de forma poc escrupolosa pretén trencar amb la seva vida anterior sense canviar
res, enfrontada a la noia que li retreu la seva actitud, quan en
realitat el que no pot suportar és ser igual que ella.
Espectacle creat en residència escènica al CCFC.
Divendres 21 i dissabte 22 de febrer, 21.30h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros (6,50 euros per als socis de l’AT el Partiquí)

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

AUTOESTIMA

A càrrec de Dara Ljubojevic
dissabte 8 de febrer de les 10,00 a les 13,00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 13 al 24 de gener
Centre Cultural la farinera del Clot

AUTO SHIATSU

A càrrec de Magdala Cots
dissabte 15 de febrer de les 10,30 a les 13,30h
14,92 euros
Inscripcions: del 13 al 24 de gener
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.

FEM L’ANIMAL

A càrrec d’Olga Blanco
Taller de teatre i desinhibició pels més petits i, perquè no, pels més grans!
Diumenge 26 de gener, 11h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

CONSTRUÏM TITELLES

A càrrec d’Olga Blanco
Amb una mica d’imaginació i alguns materials construirem
titelles per explicar històries fantàstiques.
Diumenge 23 de febrer, 11h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

A càrrec de La Ciutat Invisible i del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Recorregut per algunes de les cooperatives obreres de
consum del nostre barri, on s’explicarà la seva història fins al
final de la darrera guerra civil (1936-1939).
Dissabte 25 de gener, 12h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta (Places limitades. Inscripcions al 93 291 80 80)
Conferència

UNA SOCIETAT ASSETJADA.
BARCELONA, 1713-1714

A càrrec d’Albert Garcia Espuche, historiador i Dctor en
arquitectura
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Com era la vida de la ciutat de Barcelona durant el setge? La
vida quotidiana dels barcelonins seguia, tot i que condicionada per la duresa del setge amb els bombardejos indiscriminats, la manca d’aliments, la manca de llenya.
Dilluns 24 de febrer, 19h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

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
Dilluns de les 18 a les 19.30h
Del 20 de gener al 24 de març (10 sessions)

TALLER DE TEATRE

A càrrec d’Alicia González
Dimarts de les 18 a les 20h
Del 21 de gener al 25 de març (10 sessions)
Inscripcions: Del 7 al 27 de gener.
Cal presentar el DNI. Les persones menors de 16 anys hauran
de presentar una autorització materna, paterna o del tutor
legal que es pot recollir a la recepció del Centre Cultural.
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

FESTIVALS

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

EL CARNAVAL DELS ANIMALS

A càrrec de la cia. Forani Teatre
Basat en les conegudes composicions de Camile Saint-Säens.
En aquesta adaptació, un malvat rei captura el lleó per fer-se
un elegant vestit amb la seva pell. La resta d’animals del
reialme (el cangur, l’elefant, el burro, les orenetes, la tortuga,
la gallina, el cucut...) intentaran alliberar el lleó. Tenen poc
temps, ho aconseguiran? Podran ser capaços de respectar
les diferències de cadascú i unir-se per salvar el lleó?
Una divertida història d’aventures, on la música d’un piano
interpretat a quatre mans i uns entranyables i simpàtics
titelles, ens transportaran a un món de faula.
(Edat recomanada: a partir dels 3 anys)
Diumenge 26 de gener, 12h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
4,50 euros

MONSTRES

A càrrec de la cia. Zipit Company i The Puppet Lab
La Nina ha sentit un soroll a les golfes de casa seva i té por. Però
demà fa anys, així que ha de ser valenta, per això decidirà esbrinar
què passa en aquell espai vell i misteriós, on mai ha gosat entrar.
Descobrirà un munt de Monstres!! Monstres peluts, barbuts,
de tots colors i humors!
La Nina té por, però coneixerà un monstre divertit i tendre
que l’ajudarà a ser molt ardida.
(Edat recomanada: a partir dels 4 anys)
Diumenge 23 de febrer, 12h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
4,50 euros

EXPOSICIONS

AUSENCIA

De Maria Pappalardi
En el recorregut de l’artista sobre temes com la cara i les
mans, li han sorgit conceptes implícits com la bellesa, l’essència, l’absència, l’oxímoron de la realitat irreal en la pintura
o el límit del ser humà en els marges de la imatge. Pappalardi creu en la importància del doble significat d’una obra, no
únic i finit, que no ho ensenyi tot, que mantingui un punt de
misteri, deixant espai a la intuïció de l’espectador.
Inauguració dijous 9 de gener, 19.30h
(Del 9 al 31 de gener)
Sala d’exposicions del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

CONTORNO APARENTE

De Sílvia Casado
La mostra presenta la interpretació fantasmagòrica d’imatges extretes de diaris, a través del dibuix i la combinació amb
altres residus quotidians, reorganitzats mitjançant diverses
tècniques d’estampació sobre pàgines d’economia de la
premsa, a manera d’intervenció. El procés de treball implica
una reflexió sobre les societats de control i el refinament
dels seus dispositius invisibles.
Inauguració dijous 6 de febrer, 19.30h
(Del 6 al 28 de febrer)
Sala d’exposicions del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Festa mod

SCOOTERIST EXTRAVAGANZA
#FF FUSIÓ FARINERA
a les scooters clàssiques (Vespa i Lambretta) de
DEL 17 DE GENER AL 15 DE MARÇ Afeccionats
tota Europa es reuneixen durant un cap de setmana a BarcePEP POBLET & NITO FIGUERES
presenten: V.O. VERSIÓ ORIGINAL

Després de 3 anys de passejar el reconegut DI-VERSIONS SONORES, és l’hora de presentar el segon projecte conjunt.
Amb una tria, a plaer, de temes bàsicament de pop de totes les
èpoques i territoris, Pep Poblet i Nito Figueras ens ofereixen un concert ple de sensibilitat i joc musical entre els dos artistes i els temes
escollits, oberts a l’exploració i a la improvisació davant del públic.
Divendres 17 de gener, 22h
Centre Cultural la Farinera del Clot
5 euros
Rumba

DON VITO Y LOS CORLEONE

Don Vito y los Corleone es defineixen com una banda “rumberosabrosa, bluserofunk, balkanicoflamenca, pop-rockera” i ara ens
presenten el seu segon treball, La Cosa Vostra, fruit de guanyar el
premi nacional de bandes Braun Cruzer. De temàtiques variades,
aquest EP vol ser un homenatge a tota aquella família que des de
l’any 2006 els ha anat acompanyant als escenaris d’aquí i d’allà.
www.donvitoyloscorleole.net
Divendres 14 de febrer, 22h
Centre Cultural la Farinera del Clot
5 euros

lona per gaudir dels atractius de la nostra ciutat. En el marc
d’aquesta trobada, destacats dj’s internacionals punxaran al
Centre Cultural Farinera del Clot i ens mostraran el gran ventall
de sons que tenen cabuda dins del món scooterista (sorgit
arrel de l’explosió “mod” de mitjans dels 60’s), des del r&b al
“so Manchester”, del early reggae al brit-pop i del mod revival al
northern soul.
Dj’s: Fabian (Liege/Belgium) - Olivier (Liege/Belgium) - Eddy
(Perpignan/France).
Dissabte 15 de febrer, 22h
Centre Cultural la Farinera del Clot
5 euros
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ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS

(Casal de Barri)

EXPOSICIONS

TALLERS MILLOR QUE NOU, REPARAT

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

REPARACIÓ D’APARELLS INFORMÀTICS

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

LÍBIA, ANY ZERO

De Alfonso Moral
A càrrec de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
L’exposició ens apropa a través de fotografies a la mirada de la població civil a Líbia. Dones, homes i infants que han vist com les seves
vides feien un canvi de rumb inesperat. Una població que, tot i la
incertesa del dia a dia, encara el futur amb confiança i optimisme.
Del 7 de gener al 14 de febrer
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

DESCOBRIM ELS SENTITS

Organitza Proartso
Exposició que substitueix el sentit de la vista amb els altres
sentits, és a dir, ser capaços de veure imatges cerebrals a
partir d’estímuls sensorials no visuals. Per experimentar-ho
primer podràs olorar, després tocar la imatge en relleu, tot
seguit escoltar la música i la poesia i finalment descobrir
la fotografia de la qual parteixen les altres representacions.
L’expositor és un tast de l’exposició Descobreix els sentits que
es va celebrar al CCCB del 18 al 31 de desembre de 2013.
Del 20 de febrer al 20 de març
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

XERRADES

UN RECORREGUT PEL REC COMTAL: VESTIGIS MATERIALS, MEMÒRIA I LITERATURA

A càrrec d’Enric H. March. Organitzat pel Taller d’Història
del Clot - Camp de l’Arpa
Un recorregut pel traçat del Rec Comtal a través de les restes
materials existents al Clot i a Sant Martí de Provençals, a través
de la trama urbana, els records recents i els testimonis literaris.
Dilluns 13 de gener, 19.00h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

NOVES MANERES DE VIATJAR

A càrrec de Carlos López
El consum col·laboratiu està present també a noves formes de viatjar: intercanvi de cases, House Sitting (cuidant de cases o mascotes),
Hospitality Exchange (couchsurfing) i de lloguer entre particulars. Es
Parlaran de les diferències i les avantatges de cadascuna d’aquestes
modalitats, es donaran consells i recomanacions i us presentarem
les webs més importants de cadascuna d’aquestes formes de viatjar.
Dilluns 20 de gener, 18.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

LES ANTIGUES EMPRESES DEL CLOT,
CAN CAUBET, PIO RUPERT LAPORTA, BARLUENGA I LA FORRAJERA

A càrrec d’Antonio Gascón i Cristina Aparicio, membres
del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
A punt de desaparèixer les últimes empreses que durant anys
van ser punt de referència al barri, farem una passejada per
elles, recordant com van ser en la seva època d’esplendor.
Dimecres 19 de febrer, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

GRUPS OBERTS

CATALÀ AVANÇAT

A càrrec de Jordi Comabella
Repassarem i aprofundirem els elements i mecanismes
de la llengua per entendre la normativa i millorar el nostre
nivell de català. El curs es presenta com un mitjà per poder
resoldre molts dels dubtes que sovint tenim en la llengua oral
i escrita. Adreçat a qui ja té més o menys assolit el nivell de
suficiència (C) establert per la Generalitat i a qui vol preparar-se la prova per al nivell D.
GRUP A: Divendres de les 16.30 a les 18h
GRUP B: Divendres de les 18 a les 19.30h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta (inscripciós 93 450 70 13 eamp@farinera.org)

GRUPS DE TREBALL D’ANGLÈS

L’EAMP et dóna l’oportunitat de millorar el coneixement d’una
llengua estrangera. Es tracta de portar a terme un intercanvi
lingüístic amb una altra persona, practicar l’anglès en grups
de conversa, o tenir un espai de comprensió oral i d’estudi.
GRUP DE CONVERSA:
Grup A: Dimarts de les 18 a les 19h
Grup B: Dimarts de les 19 a les 20h
ESPAI DE COMPRENSIÓ ORAL: Dimarts de les 20 a les 21h
ESPAI D’ESTUDI I LECTURA: Dilluns de les 19.30h a les 21h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuïta (inscripciós 93 450 70 13 eamp@farinera.org)

A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Adquireix els coneixements bàsics dels components físics i
aprèn a solucionar els problemes més comuns que poden
afectar a un ordinador i aconseguir allargar la seva vida útil.
Inscripcions del dilluns 6 al divendres 24 de gener. Al mail: eamp@
farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a l’EAMP.
Divendres 31 de gener, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

REPARACÓ DE PETITS ELECTRODOMÈSTICS

A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Descobreix quins són els problemes més habituals dels
nostres petits electrodomèstics tals com: aspiradors, assecadors de cabell, calefactors, etc. Porta el teu petit aparell electrodomèstic i descobreix la mecànica bàsica de l’aparell i aprèn
a detectar on hi ha un problema, a fer un bon manteniment i a
canviar o substituir els petits components o peces de desgast.
Inscripcions del dilluns 3 al divendres 14 de febrer. Al mail: eamp@
farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a l’EAMP.
Divendres 21 de febrer, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

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. 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.
Gener – Divendres 10, 17h
Febrer – Divendres 7, 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.
Gener – Divendres 10, 19h
Febrer – Divendres 7, 19h
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
Gener – Dimecres 15 i 29, de les 19 a les 20.30h
Febrer – Dimecres 12 i 26, de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller d’assertivitat per a dones

APRENEM A POSAR LÍMITS

A càrrec de PIAD (Punt d’Informació i Atenció a la Dona)
En aquest taller es treballarà la capacitat de prendre
decisions per si mateixa, escoltar, respectar i atendre a les
necessitats i desitjos de cadascuna de nosaltres.
Inscripcions: del 7 al 24 de gener
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.
Dilluns de les 17.30 a les 19.30h
Del 3 de febrer al 7 d’abril (10 sessions)
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

TALLER DE HIP-HOP PER A JOVES
A càrrec d’Edward Salcedo
Taller hip-hop dirigit a joves de 13 a 17 anys.
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.
Inscripcions: del 7 al 24 de gener
Dijous de les 18 a les 19.30h
Del 6 de febrer al 10 d’abril (10 sessions)
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

ALTRES
NARRIN NARRAN
Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que farem entre tothom.
Gener – Dijous 15, 19.30h
Febrer – Dijous 12, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

LINKEDIN

A càrrec d’Helena Batlle
LinkedIn és la xarxa social orientada a professionals i
negocis, un lloc on penjar el teu CV i fomentar el networking.
Porta el teu CV i obrirem perfils a LinkedIn, coneixeràs les
seves potencialitats i aprendràs el seu funcionament.
Dilluns 27 de gener de les 18,00 a les 21,00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 7 al 22 de gener

ENTENDRE’S AMB EL MÒBIL

A càrrec d’Àgueda Bañón
El mòbil ha entrat amb força a les nostres vides però sabem
fer-los anar? Aprendrem les funcions bàsiques de qualsevol
telèfon mòbil: com encendre’l i apagar-lo, conèixer què són
els codis PIN i PUK, familiaritzar-se amb la pantalla i els
diferents indicadors, rebre i enviar SMS, gestionar l’agenda
de contactes... (Cal portar mòbil)
Dijous 30 de gener de les 18,00 a les 21,00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 7 al 24 de gener

INSTAGRAM

A càrrec d’Helena Batlle
Aprèn a crear imatges amb el teu mòbil o tablet i compartir-les a través de la xarxa social d’instagram. Coneixerem
perquè serveix, com es crea un perfil, el seu funcionament i
com publicar fotografies. Vine amb el teu mòbil o tablet amb
càmera i connexió a internet.
Dimecres 5 de febrer de les 18,00 a les 21,00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 13 al 31 de gener

GINTÒNICS

A càrrec de Jordi Pedro de CocktailXperience
Des de que els anglesos varen colonitzar l’Índia i varen descobrir el gintònic han evolucionat molt. Vine a descobrir tot un
món de sabors.
Dimecres 5 de febrer de les 18,00 a les 21,00 h
14,92 euros (més 7 euros de material a pagar el dia de la càpsula)
Inscripcions: del 13 al 31 de gener

FES LA TEVA CAIXA DE BOMBONS
A càrrec de Jabier Poveda
Aprendrem a fer diferents tipus de bombons per poder-los
regalar pel dia dels enamorats més internacional.
Divendres 14 de febrer de les 18,00 a les 21,00 h
14,92 euros (més 7 euros de material a pagar el dia de la càpsula)
Inscripcions: del 20 de gener a l’11 de febrer

TRAPILLO

A càrrec d’Aviv Kruglanski
El trapillo és un cabdell que està fet d’una cinta de tela ampla
i tova. Utilitzant la tècnica del ganxet, el trapillo et permet
fer qualsevol objecte de gran mida: cistelles, bosses grans,
casetes per a un nen o qualsevol cosa XXL que la vostra imaginació us suggereixi. En aquest taller aprendrem a treballar
el ganxet en rodó a gran mida, per inventar aquest tipus
d’objectes. Sortirem del taller cadascú amb una cistella gran.
(Cal saber fer cadeneta i punt baix. Cal portar un ganxet de 9
mm i 2 cabdells de trapillo de 2 colors diferents).
Dimecres 26 de febrer de les 18,00 a les 21,00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 3 al 21 de febrer

MAQUILLATGE PER CARNESTOLTES
A càrrec de Patricia Escorihuela, la Princesa de Trapo
Aprèn les tècniques bàsiques de maquillatge i preparar-se
per carnestoltes. Practicarem amb maquillatges de papallones o spidermans, tigres o lleons. (Taller en família: adult + infant)
Divendres 28 de febrer de les 18,00 a les 21,00 h
Preu per persona: 9,66 euros (més 8 euros de material a
pagar el dia de la càpsula, inclou kit de maquillatge)
Inscripcions: del 20 de gener a l’11 de febrer

MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre un tema en 3 sessions de 2 hores.
PRIMERS AUXILIS
A càrrec de Toni Nieto
Aprèn a entendre els símptomes,a fer una maniobra de reanimació cardio-pulmonar, a tractar diferents tipus d’hemorràgies, cremades, cops fractures… Nocions bàsiques per saber
actuar fins l’arribada dels equips d’emergència.
Dimarts 14, dijous 16 i dimecres 22 de gener de les 19,00
a les 21,00 h
29,84 euros
Inscripcions: del 7 al 10 de gener
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AGENDA novembre

,

Espai Antoni Miró Peris

desembre

(Casal de Barri)

CC La Farinera del Clot

Exposicions
LÍBIA, ANY ZERO
De Alfonso Moral

(CCFC)

#FF FUSIÓ FARINERA
Rumba
DON VITO Y LOS CORLEONE
Divendres 14 de febrer, 22h
CCFC
5 euros

CLIC LLETRES

Les entrades es poden reservar per telèfon al 932918080, a partir del dilluns anterior a la data de cada espectacle. L’aforament de la sala del teatre és limitat a 180 localitats.

Exposició
AUSENCIA De Maria Pappalardi
Inauguració dijous 9 de gener, 19.30h
(Del 9 al 31 de gener)
Sala d’exposicions del CCFC
Entrada gratuïta

Càpsula
AUTO SHIATSU
A càrrec de Magdala Cots
Dissabte 15 de febrer
de les 10,30 a les 13,30h
14,92 euros
Inscripcions: del 13 al 24 de gener
CCFC
#FF FUSIÓ FARINERA
Festa mod
SCOOTERIST EXTRAVAGANZA
Dissabte 15 de febrer, 22h
CCFC
5 euros

#FF FUSIÓ FARINERA
PEP POBLET & NITO FIGUERES
presenten:
V.O. VERSIÓ ORIGINAL
Divendres 17 de gener, 22h
CCFC
5 euros
Itinerari històric
LES COOPERATIVES DE CONSUM AL
CLOT-CAMP DE L’ARPA
A càrrec de La Ciutat Invisible i del Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Dissabte 25 de gener, 12h
CCFC
Entrada gratuïta (Places limitades.
Inscripcions al 93 291 80 80)
Tallers en família
FEM L’ANIMAL
A càrrec d’Olga Blanco
Diumenge 26 de gener, 11h
Auditori del CCFC
7 euros per infant (adults no paguen)
Teatre per a tots els públics
EL CARNAVAL DELS ANIMALS
A càrrec de la cia. Forani Teatre
(Edat recomanada: a partir dels 3 anys)
Diumenge 26 de gener, 12h
Auditori del CCFC
4,50 euros

Arts escèniques
LA BANDA
A càrrec de la Cia. Van de Teatre
Espectacle creat en residència escènica
al CCFC
Divendres 7 de febrer, 22h
Auditori del CCFC
9 euros

Arts escèniques
INTERIOR ANGLÈS
De Jordi Coca
Organitza l’AT el Partiquí
Espectacle creat en residència escènica
al CCFC.
Divendres 21 i dissabte 22 de febrer,
21.30h
Auditori del CCFC
7 euros (6,50 euros per als socis de
l’AT el Partiquí)
Tallers en família
CONSTRUÏM TITELLES
A càrrec d’Olga Blanco
Diumenge 23 de febrer, 11h
Auditori del CCFC
7 euros per infant (adults no paguen)

Càpsula
AUTOESTIMA
A càrrec de Dara Ljubojevic
Dissabte 8 de febrer
de les 10 a les 13h
14,92 euros
Inscripcions: del 13 al 24 de gener
CCFC

Teatre per a tots els públics
MONSTRES
A càrrec de la cia. Zipit Company i The
Puppet Lab
(Edat recomanada: a partir dels 4 anys)
Diumenge 23 de febrer, 12h
Auditori del CCFC
4,50 euros

Monogràfic
BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ
A càrrec de Mercè Elias
Dimecres 12, 19 i 26 de febrer
de les 18 a les 20h
29,84 euros (suplement de material a

Conferència
UNA SOCIETAT ASSETJADA.
BARCELONA, 1713-1714
A càrrec d’Albert Garcia Espuche,
historiador i doctor en arquitectura
Organitza el Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa
Dilluns 24 de febrer, 19h
CCFC
Entrada gratuïta

concretar que es pagarà el primer dia de curs)

Inscripcions: del 13 al 24 de gener

Càpsula
GINTÒNICS
A càrrec de Jordi Pedro de
A càrrec de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) CocktailXperience
Del 7 de gener al 14 de febrer
Dimecres 5 de febrer de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
14,92 euros (més 7 euros de material a
Entrada gratuïta
pagar el dia de la càpsula)
Inscripcions: del 13 al 31 de gener
Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
Taller obert
A càrrec de Maria Rosa Cases
COSTURA I MANUALITATS
Divendres 10 de gener, 17h
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Divendres 7 de febrer, 17h
Entrada gratuïta
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
Taller obert
A càrrec de Paquita Marsal
REIKI PER A TOTHOM
Divendres 10 de gener, 19h
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Divendres 7 de febrer, 19h
Entrada gratuïta
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Xerrada
UN RECORREGUT PEL REC COMTAL:
Taller obert
VESTIGIS MATERIALS, MEMÒRIA I LITERATURA CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Enric H. March. Organitzat pel
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Taller d’Història del Clot - Camp de l’Arpa
Dimecres 12 de febrer
Dilluns 13 de gener, 19.00h
de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Entrada gratuïta
Monogràfic
PRIMERS AUXILIS
A càrrec de Toni Nieto
Dimarts 14, dijous 16 i dimecres 22 de
gener de les 19 a les 21h
29,84 euros
Inscripcions: del 7 al 10 de gener
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 15 de gener de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Activitat
NARRIN NARRAN
Dijous 15 de gener, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Xerrada
NOVES MANERES DE VIATJAR
A càrrec de Carlos López
Dilluns 20 de gener, 18.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Càpsula
LINKEDIN
A càrrec d’Helena Batlle
Dilluns 27 de gener de les 18 a les 21h
14,92 euros
Inscripcions: del 7 al 22 de gener

Arts escèniques
QUE AZUL ERA EL CIELO... O ¡NO ME
AGUANTO ESTAR SOLA!
A càrrec de Chroma Teatre
Espectacle creat en residència escènica
al CCFC
Divendres 31 de gener, 22h
Auditori del CCFC
7 euros

Activitat
NARRIN NARRAN
Dijous 12 de febrer, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Càpsula
FES LA TEVA CAIXA DE BOMBONS
A càrrec de Jabier Poveda
Divendres 14 de febrer
de les 18,00 a les 21,00 h
14,92 euros (més 7 euros de material a
pagar el dia de la càpsula)
Inscripcions: del 20 de gener a l’11 de febrer
Xerrada
LES ANTIGUES EMPRESES DEL CLOT, CAN CAUBET, PIO
RUPERT LAPORTA, BARLUENGA I LA FORRAJERA

A càrrec d’Antonio Gascón i Cristina Aparicio,
membres del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Dimecres 19 de febrer, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït
Exposicions
DESCOBRIM ELS SENTITS
Organitza Proartso
Del 20 de febrer al 20 de març
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Tallers Millor que Nou, Reparat
REPARACIÓ DE PETITS
ELECTRODOMÈSTICS
A càrrec de Reparat, Millor que Nou

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 29 de gener de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Inscripcions del dilluns 3 al divendres 14 de febrer.
Mail: eamp@farinera.org, per tel. al: 934507013 o
personalment a l’EAMP

Càpsula
ENTENDRE’S AMB EL MÒBIL
A càrrec d’Àgueda Bañón
Dijous 30 de gener de les 18 a les 21h
14,92 euros
Inscripcions: del 7 al 24 de gener

Càpsula
TRAPILLO
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Dimecres 26 de febrer de les 18 a les 21h
14,92 euros
Inscripcions: del 3 al 21 de febrer

Divendres 21 de febrer, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

Tallers Millor que Nou, Reparat
REPARACIÓ D’APARELLS INFORMÀTICS

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec de Reparat, Millor que Nou. Inscripcions del
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
dilluns 6 al divendres 24 de gener. Mail: eamp@farinera.
Dimecres 26 de febrer, de les 19 a les
org, per tel. al: 934507013 o personalment a l’EAMP
20.30h
Divendres 31 de gener, de les 18 a les 20.30h Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Gratuït
Càpsula
Càpsula
MAQUILLATGE PER CARNESTOLTES
INSTAGRAM
A càrrec de Patricia Escorihuela, la Princesa de Trapo
A càrrec d’Helena Batlle
Divendres 28 de febrer de les 18 a les 21h
Dimecres 5 de febrer de les 18 a les 21h
Preu per persona: 9,66 euros (més 8 euros
14,92 euros
de material a pagar el dia de la càpsula,
Inscripcions: del 13 al 31 de gener
inclou kit de maquillatge)
Inscripcions: del 20 de gener a l’11 de febrer

Exposició
CONTORNO APARENTE
De Sílvia Casado
Inauguració dijous 6 de febrer, 19.30h
(Del 6 al 28 de febrer)
Sala d’exposicions del CCFC
Entrada gratuïta

ELS ENCANTS I LA FIRA DE BELLCAIRE,
IMATGE I HISTÒRIA DE BARCELONA

PROGRAMACIÓ

Ajuntament de Barcelona

Els Encants i la Fira de Bellcaire s’han guanyat un lloc protagonista en la historia i el paisatge de la ciutat. És per això,
que el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa ha dedicat 3
anys de treball i investigació que han donat el seu fruit amb
el llibre Els Encants i la Fira de Bellcaire, Imatge i Història de
Barcelona. L’obra ens convida a fer un recorregut des dels
orígens medievals del mercat fins a la seva moderna ubicació actual, passant prèviament per tots i cadascun dels escenaris on han estat assentats, coneixent així a alguns dels personatges que els van donar vida i les vicissituds que durant
vuit segles li han atorgat aquest caràcter seu tan singular
i atractiu, i a vegades tan controvertit, desmuntant alhora
algunes llegendes que durant molts anys han corregut.
Tot plegat sortirà a la llum amb la presentació del llibre que
tindrà lloc el dimecres 29 de gener a les 19h a la sala polivalent dels Encants de Barcelona.
Cristina Aparicio Súcar
Membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

vine!

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

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

