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exemplar gratuït

Mostra
d’Audiovisuals
i Fotografia
de Muntanya
de Sant Martí
Del 8 al 22 de març
(pàg. 3)

EXPERIÈNCIES
NO ESTÀNDARDS

STÖRUNG
FESTIVAL 9

Els dies 9, 10, 11 i 12
d’abril se celebra la
9a edició del Festival
de Música Electrònica
Experimental i Arts
Visuals
pàg. 3

A PARTIR DEL 28 DE
FEBRER TOT S’HI -

Durant el mes de març
l’EAMP acull dues
xerrades en les que es
posarà de manifest la
realitat de les persones
amb diferències
sensorials, físiques i
psíquiques.
pàg. 3

8A EDICIÓ DEL
CONCURS DE
MAQUETES,
EMMAQUETAM’14

La 8a edició de
l’Emmaketa’m obre
convocatòria del 3 de
febrer al 4 d’abril. Per
participar s’han d’entregar
les maquetes per correu
electrònic a
emmaketam.concurs@gmail.com

pàg. 3

4 ENTITATS I RECURSOS DEL BARRI SUMEN ESFORÇOS PER ORGANITZAR UNA DIADA DE SANT JORDI
BEN DIVERSA 4 Entitat en un Clic: RESORGEIX MARTIKOOR, LA CONFEDERACIÓ D’ENTITATS DEL DISTRICTE
DE SANT MARTÍ 5 CURSOS I TALLERS DEL 2n TRIMESTRE DE 2014 6 CLIC PROGRAMA 8 CLIC AGENDA

Troba el teu espai

EDITORIAL
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Com cada any per Carnaval és el moment de sortir
al carrer, de ser crítics, de riure’ns de nosaltres mateixos, dels altres, dels polítics, de la crisi, de tots,
totes i tothom; però sempre amb sentit de l’humor.
Així és com viu el Clot-Camp de l’Arpa aquesta festa,
ens traiem totes les manies i aplaudim les sàvies paraules de Sa Majestat en Rei Carnestoltes. Perquè
per Carnaval tot s’hi val.

Pregó 2014 del Rei Carnestoltes XXVIIè

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
Sant Martí amb el Sàhara
Asociación para Vencer el Autismo
Dones i Comunitat - Banc del Temps

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

Avui sa graciosa majestat ha tingut l’ocurrència de personificar-se en l’excels sinistre, perdó ministre de Cultura del
Reino de España, José Ignacio Wert. L’Associació d’Artistes
del Clot ha dubtat fins a darrera hora a qui homenatjar ja que
els candidats eren molts i amb molts mèrits. També cal dir
que aquests potencials candidats han entrat en una esbojarrada cursa de veure qui la feia més grossa i a poder ser, de
l’alçada d’un campanar. Ara de ben segur que us he portat
a la memòria agradables moments que hem viscut aquest
darrer any i que han estat notícia.
Us avanço que a en Wert no li fa gaire gràcia aquestes
samarretes de color groc, fruit d’unes malaltisses ments radicals. Confia que aquestes samarretes grogues sumades
als blaus fruit dels dialogants cops de porra de les forces
d’ordre públic esdevinguin “Werdes”. Mireu que fàcil es poden resoldre els problemes!
Iniciatives d’aquest insigne personatge són la LOMCE o
Llei orgànica per a la millora de la qualitat de l’ensenyament,
que molts diuen que és un clar retorn al passat i un atac directe a l’ensenyament públic de qualitat. També és obra seva
la pujada del que es coneix com IVA cultural al 21 %. Cal dir
però que l’IVA de les curses de braus es manté reduït. Quan
no hi ha pressupost cal protegir les essències pàtries! Aplica
la màxima de “Si no vols pols, no vagis a l’era” i es busca una
bona excusa, perdó raó, per no assistir a l’entrega dels premis del cinema espanyol, els Goya. Ja se sap que els artistes
i la gent de la faràndula són uns manipuladors i uns mantinguts dels pressupostos generals de l’Estat...
El Reino de España és un dels països amb l’índex de
fracàs escolar dels més alts d’Europa; els que no fracassen
i arriben a la universitat no tenen feina i tenim una fuga de
cervells als països capdavanters de la Unió Europea. El país
fins fa poc no oferia altra fita que la feina de manobre dins
de la bombolla immobiliària o dedicar-te a servir cerveses als
güiris que ens visiten a la recerca del sol, sexe, sangria i, molt
important, del nostrat barret de mexicà.
Possiblement aquesta reforma de l’ensenyament permetrà que la infanta Cristina, “la nostra”, la que treballa a
la Caixa i casada amb un ex-jugador d’handbol, creï escola, i
mai millor dit, entre les nenes d’avui dia i dones del futur. Res
millor que elles tinguin el rol de preocupar-se dels estudis i de
la salut dels seus fills! Si mai anessin a declarar davant d’un
jutge sempre podrien respondre: no ho sé, ho desconec...
Respostes lògiques perquè ets una tòtila que ni et planteges
de què treballa el teu mascle i d’on treu els calés per portar
un tren de vida propi d’una familiar senzilla, normal i corrent,
com tant els agrada destacar. Mireu què n’és de bleda que
no sap ni que signa a la feina, allà a l’Obra Social de La Caixa.
Us imagineu els comentaris de les famílies reials quan es
troben i fan safareig: que si l’hereu és un ruc; que si la corona
els balla del cap... i quan parlen de la nostra Cristina diuen
amb enveja:
- Mira que n’han tingut de sort, la filla llesta treballa a La
Caixa!
- Ostres aixó sí que és una troballa; de ben segur que
deuen tenir alguna influència perquè no sembla que es
cuidi d’altra cosa que de les criatures ...
(...)
Bé segueixo... amb la “nostrada” infanta de múltiples
noms. Ara penso que hauria estat més encertat fer un ninot
amb forma de Fanta de taronja, sí de taronja perquè la Fanta
de llimona és l’altra. I ara que hi penso us imagineu que el
jutge hagués pres declaració a l’altra, la que no és “la nostra”i
ni la “llesta”... ostres, ostres, ostres!!
Penseu que el nostre Wert us tindrà negres durant una
setmaneta i enrogireu d’ira per les seves ocurrències, prepotència i pels aires de suficiència que respira. Consoleu-vos
amb què el dimecres desapareixerà per sempre a la foguera
i haurà finit el seu breu regnat. Us imagineu que cremant el
nostre ninot desaparegués el ministre?
(...)
Sa Majestat en Rei Carnestoltes XXVIIè
CRÈDITS

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.
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CLIC FARINERA

MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA DE
SANT MARTÍ
Arranquem una nova edició de la Mostra, i a mida que
arriba el moment de la inauguració ens apareix la por escènica. Per nosaltres és com la preparació d’una nova expedició que dura 15 dies, però sense acampada, perquè
anem a dormir a casa.
De nou no ens queda més remei que tornar a parlar
de la crisi que patim, hem vist els nostres recursos força
limitats, però malgrat això estem satisfets de la participació, que ha estat nombrosa i d’alta qualitat. A més a
més, els conferenciants que vindran i ens mostraran els
seus audiovisuals són gent de molt renom i prestigi en el
món de la muntanya; presentats com sempre per Carles
Lucas, el conductor dels actes de tota la Mostra.
Ens acompanyaran, l’Araceli Segarra, que ens parlarà

de l’Alpinisme, una filosofia de vida; l’Óscar Cadiach que
ens presentarà el seu repte 14+1 Himalayan Challenge,
després d’haver conquistat el Kangchenjunga i el Gasherbrum durant el 2013, i el Javier Camacho, participant des
de fa uns anys del concurs de fotografia de la Mostra,
que ens mostrarà el seu audiovisual El Broad Peak, mucho más que una montaña de 8.000 metros.
També estaran amb nosaltres l’Eugeni Rosselló, que
ens parlarà de la seva participació a les carreres més dures i llargues que es convoquen; el Xavier Ayuso, que busca el gel arreu del món per fer realitat la seva gran afició:
l’escalada en gel, i el Xavier Saragossa, que participa com a
fotògraf de muntanya en alguna de les curses més importants d’aquesta especialitat i ens ensenyarà el seu treball.
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Del 8 al 22 de març se
celebra una nova edició de la

A més, no ens podem oblidar de tots els participants
al concurs, tant d’audiovisuals com de fotografia, que amb
il·lusió ens presenten les seves creacions. Nosaltres, amb
la feina sempre voluntària de tots els integrants de les entitats organitzadores, fem la tasca gairebé miraculosa de
tirar endavant el nostre repte de cada any: organitzar LA
MOSTRA; ja que no tenim al darrera ni un banc, ni un gran
sponsor. El nostre pressupost, molt humil, ens permet de
totes maneres fer que els actes siguin sempre gratuïts.
Us emplaçament a gaudir amb nosaltres de la 17a
edició de la Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí, tots sereu molt benvinguts.
L’organització de la Mostra

STÖRUNGFESTIVAL 9

EXPERIÈNCIES
NO ESTÀNDARDS
Al desembre s’exposava Descobreix els sentits al Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Una
experiència artística multisensorial que arriba a l’Espai
Antoni Miró Peris, en petit format, del 20 de febrer al
20 de març. L’EAMP vol fer un pas endavant i dedicar
un mes sencer a sentir en primera persona allò que ens
han d’explicar els que viuen amb diferències sensorials,
físiques o psíquiques. Es vol donar veu a les seves necessitats, reivindicacions i experiències per poder aprendre,
entendre i sentir. És per això que dos dels grups més reivindicatius i reconeguts en aquest camp, faran una xerrada sobre el tema.
DONES NO ESTÀNDARDS
(dilluns 3 de març a les 19.30h)
En motiu del dia de la dona ens aproximarem a la realitat
de les dones discapacitades. Això ho farem de la mà de
l’única associació de dones discapacitades acreditada davant l’Assemblea General de les Nacions Unides.
OFICINA DE VIDA INDEPENDENT
(dilluns 24 de març a les 19.30h)
El moviment de vida independent es basa en què tota
vida humana té el mateix valor; que tot el món, sigui quina sigui la seva diferència funcional, és capaç de realitzar
eleccions; que les persones amb diversitat funcional ho
són per la resposta de la societat a la diferència física,
intel·lectual i sensorial; i que les persones amb diversitat
funcional tenen dret a la plena participació en la societat.
Evidentment, tothom està convidat a ser partícip
d’aquestes experiències a l’EAMP.

La novena edició del Festival de Música Electrònica Experimental i Arts Visuals organitzat per la plataforma Störung obrirà les portes a Barcelona el proper 9 d’abril per
oferir-nos, durant quatre dies, les actuacions de destacats artistes nacionals i internacionals de l’escena electrònica i experimental: Francisco López (referència mundial de les gravacions de camp amb més de 30 anys d’experiència i 400 publicacions
en 320 segells d’arreu del món), Mika Vainio, que repeteix presència per segon any
consecutiu (artista finlandès responsable durant 16 anys del reconegut projecte Pan
Sonic i que continua sent un dels grans músics electrònics amb el seu projecte en
solitari), Giuseppe Ielasi (un dels màxims exponents de l’escena italiana que treballa
també per teatre i cinema, i que ha publicat en segells com 12k, Entr’acte, Editions
Mego o el seu segell Senufo Editions), Pe Lang (artista sonor suïs que des de 1994
crea instal·lacions amb objectes sonors mecànics) o Mia Zabelka (compositora experimental, violinista i vocalista de Viena) són alguns dels atractius que podrem viure
en directe a l’auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot.
Störung Festival 9 inclou, a més, workshops audiovisuals, com per exemple:
Ambisonics (so envolvent) que impartirà l’artista italià TeZ; o conferències com la que
donarà l’artista irlandesa Barbara Ellison titulada Sonic Phantoms (fantasmes sonors).
També podrem gaudir de l’estrena en exclusiva del curtmetratge Janvier dirigit
per Pier Paolo Patti amb la banda sonora produïda per Asférico, Matter i Retina.it.
L’objectiu del Festival és promoure propostes creatives de l’àmbit experimental,
que permetin al públic gaudir d’aquestes tendències musicals i artístiques, continuant així amb el treball que la plataforma Störung realitza de forma ininterrompuda
des de 2006.
Més informació i entrades a storung.com

8A EDICIÓ DEL
CONCURS DE
MAQUETES,

EMMAQUETAM’14
Per participar al concurs les maquetes s’hauran de
presentar del 3 de febrer al 4 d’abril
Per vuitè any consecutiu, la Pinya, Coordinadora de
joves del Clot-Camp de l’Arpa, i el Centre Cultural la Farinera del Clot organitza l’Emmaketam, el Concurs de
Maquetes Joves del barri. Com sempre es persegueix el
mateix objectiu, promocionar la música al territori i oferir
als grups novells i joves una oportunitat per mostrar el
seu treball al públic. Amb aquest intenció els organitzadors obren el concurs a tots els grups sense contracte
discogràfic i de qualsevol estil musical sempre que les
lletres no continguin continguts sexistes, xenòfobs, feixistes o homòfobs.
D’entre tots els grups s’escolliran 4 per participar
a la final de l’Emmaketam’14 el dia 16 de maig, d’entre
els que sortirà el guanyador. El seleccionat gaudirà de
l’oportunitat de tocar al concert de barraques de la Festa
Major del Clot-Camp de l’Arpa i d’una remuneració econòmica de 300 euros.
Per participar al concurs els grups interessats hauran d’entregar, del 3 de febrer al 4 d’abril, les seves maquetes i la documentació necessària a emmaketam.concurs@gmail.com.
Tota la informació i les bases a: www.farinera.org
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ENTITAT EN UN CLIC

CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA

EL CASANELLES, ESPAI OBERT AL

Membres de l’Assemblea amb l’Arcadi Oliveras i el Diego Cañamero

BARRI, ES QUEDA SENSE LOCAL DURANT
UN TEMPS PER REFORMES

EL PROCÉS CONSTITUENT
AL CLOT-CAMP DE L’ARPA

El Casanelles – Espai Obert al Barri, és un projecte que
vam iniciar l’Esplai SCV el Clot fa 4 anys, quan l’Ajuntament
ens va cedir, tot signant un conveni, el local anomenat Espai de Lleure Educatiu el Clot. El projecte, a grans trets,
consisteix en traspassar-hi part de les nostres activitats i
obrir el seu ús a les entitats interessades i que col·laboren
per desenvolupar part del nostre projecte educatiu: la
participació al barri.
Fa dos mesos i mig ens va arribar el rumor que el local del Casanelles començava un procés de reformes per
la futura reubicació de bona part de les activitats del casal de gent gran del barri (que originalment estava ubicat
en aquest mateix espai). Això, per tant, podria comportar
l’aturada del nostre projecte i de les activitats que hi estem portant a terme.
La informació ens va arribar malament, tard i sense
consultar-nos o demanar-nos l’opinió en cap moment. Alertats, ens vam començar a moure i ens vam reunir amb
diverses de les parts implicades (associació de veïns, Federació d’Entitats el Clot-Camp de l’Arpa, l’Ajuntament, etc.).
Finalment, després de rebre informació acurada i de
reunir-nos amb l’empresa responsable de la reforma podem dir que el Casanelles no perilla. Encara no se sap del
cert on es traspassaran les nostres activitats, però es
mantindrà una part de l’edifici pel nostre projecte, més
petita que l’actual però, segons diuen, més ben equipada
(veurem fins on es mantenen les demandes que hem fet).
La sorpresa generalitzada que vam tenir en saber la noticia es va donar, sobretot, per la ferma creença que tenim
en el projecte que hi portem a terme. La gestió d’aquest
espai s’està optimitzant, donant cabuda a diversos grups
de gent i a entitats interessades, de manera totalment Entrada gratuïta i per la realització d’activitats sense ànim de
lucre, ajudant a teixir una mica més la xarxa associativa del
barri. És per això que, tot i que mantindrem bona part de
l’espai, és bo recordar la tasca que hi fem, les hores que hi
invertim, el volum de gent que hi participa i reclamar que
se’ns tingui més en compte per processos com aquest.

Amb la intenció de promoure un procés de reflexió plural i
participatiu que condueixi a un canvi de model social, polític
i econòmic, 150 veïnes i veïns del barri han posat en marxa
l’Assemblea del Clot-Camp de l’Arpa del Procés Constituent.
Des del passat mes de setembre, la nostra és una
més del centenar d’assemblees que arreu de Catalunya
treballa de manera democràtica i pacífica per construir
una majoria social a favor d’un canvi profund de model,
d’acord amb els objectius del Manifest per la convocatòria d’un Procés Constituent a Catalunya, fet públic l’abril
de 2013 per la Teresa Forcades i l’Arcadi Oliveres.
Procés Constituent no és, ni pretén ser un nou partit polític, sinó contribuir a impulsar des de la ciutadania
un projecte que culmini en la creació d’una candidatura
unitària que tingui com a objectiu la convocatòria d’una
assemblea constituent que elabori una Constitució per a
la República catalana. Aquesta nova Constitució hauria
de garantir que mai els interessos d’uns pocs passin per
davant de les necessitats de la majoria, com succeeix actualment. Un canvi tan profund només s’assolirà amb la
mobilització continuada d’una ciutadania activa, participativa i organitzada.
La nostra Assemblea ha dut a terme accions i activitats orientades a fer visibles els objectius del Procés
Constituent i, alhora, donar suport a iniciatives vinculades
a la realitat del barri. Així, ha muntat taules informatives a
la Fira Boja, ha convidat l’economista Vicenç Navarro perquè expliqués les causes reals de la crisi o ha fet costat a
les demandes de la ‘Marea Pensionista’ i a les mobilitzacions contra la pujada dels preus del transport. També ha
participat activament en l’organització de l’encerclada de
la Torre AGBAR per reclamar la gestió pública de l’aigua.
La feina de l’Assemblea no s’atura. El 3 d’abril ens visitarà el jutge Santiago Vidal per parlar-nos de la polèmica
llei de seguretat ciutadana que vol aprovar el govern espanyol, però necessitem més veus i més mans per continuar treballant. Podeu contactar amb nosaltres a clotcampdelarpa@procesconstituent.cat

Esplai SCV el Clot

L’Assemblea del Clot-Camp de l’Arpa

ENTITATS I RECURSOS DEL BARRI SUMEN
ESFORÇOS PER ORGANITZAR UNA DIADA
DE SANT JORDI BEN DIVERSA

acostar al màxim de cultures i de gent possible amb una
tarda plena d’activitats per a tots els públics. Tot plegat
és fruit del treball conjunt de la comissió que ha permès
optimitzar recursos i incloure la mirada de les diferents
comunitats amb presència al barri.
A partir de les 17h, al Parc del Clot, s’oferiran activitats per a tota la família: tallers de titelles de dracs, de
punts de llibre amb cal·ligrafia xinesa i àrab, un espai de
contes, ping-pong per a tothom, un espai de jocs xinesos
i un intercanvi de llibres, entre moltes altres sorpreses.
També es comptarà amb actuacions de danses tradicionals d’arreu del món o un micròfon literari obert. La
comissió de Sant Jordi convida a tots els veïns i veïnes
del Clot-Camp de l’Arpa a gaudir de la diada de Sant Jordi
sense sortir del barri. Si esteu interessats o interessades
en participar a la comissió organitzadora, només cal que
us poseu en contacte a per telèfon al 646449633 o que
us passeu pel Centre Cultural La Farinera del Clot.

El proper 23 d’abril s’organitzarà una diada de Sant Jordi
participativa i intercultural amb multitud d’activitats i tallers
oberts a la ciutadania de tots els orígens i les edats. Aquesta
festivitat tan arrelada s’organitza gràcies a la col·laboració
del Centre Cultural la Farinera del Clot, l’Espai Antoni Miró
Peris, el projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural i
diferents entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
Després de fer una convocatòria oberta a les entitats
del territori s’ha format una comissió de Sant Jordi integrada per entitats com l’Associació Dones i Comunitat,
l’Associació Titerearte, la Fundació Joia, el Club Social Arep,
el Centre Cultural Islàmic Català, la Federació d’Entitats de
Clot-Camp de l’Arpa o un col·lectiu d’estudiants xinesos,
entre moltes altres. Aquest grup d’entitats s’ha volgut

RESORGEIX MARTIKOOR, LA
CONFEDERACIONS D’ENTITATS
DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ
Després de 4 anys en “stand by”, Martikoor reprèn
l’activitat per tal de compartir experiències, detectar problemes i buscar solucions conjuntes entre els barris i les
entitats del districte i sobretot, per aconseguir més força
davant de l’administració.
Un tret característic de la condició humana és la necessitat
d’establir relacions interpersonals. Som gregaris per definició,
tendim a establir grups d’individus per afinitats o necessitats.
Curiosament, Catalunya es caracteritza per tenir una alta
densitat de teixit associatiu. Molts historiadors coincideixen a
assenyalar la Revolució Industrial (1832) com un punt clau a
l’hora d’explicar l’associacionisme català.
Aquest petit apunt històric simplement ens serveix per
explicar que és innat en nosaltres agrupar-nos i una bona
mostra són, sense anar més lluny, la gran quantitat d’entitats
que hi trobem al Districte de Sant Martí. Al principi cada una
treballava de portes endins, fins que van veure que amb les
entitats veïnes podrien compartir experiències i recursos. Va
ser aleshores quan van néixer les federacions o coordinadores d’entitats a cada un dels barris i van començar a treballar
per l’enfortiment de les associacions i les seves estructures,
un pas clau per la seva pròpia supervivència. Al 2003 algunes de les coordinadores de Sant Martí van veure la necessitat d’anar més enllà, d’agrupar-se en un altre nivell per tenir encara més presència a la societat i sobretot de cara a
l’administració. Amb aquesta intenció va néixer Martikoor, la
Confederació d’Entitats de Sant Martí.
El projecte el van impulsar la Coordinadora d’Entitats del
Poblenou, VERN Coordinadora d’Entitats de la Verneda Sant
Martí i la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa. Les tres
van veure la necessitat d’agrupar-se per solucionar problemes
comuns a tots els barris, compartir experiències i maximitzar
recursos. Al 2004 es van constituir legalment i al 2005 es va
afegir també Eix Prim.
Es van unir amb l’esperit de crear una veu crítica i transformadora, fomentar i defensar la vida associativa, intercanviar
experiències i informacions, promoure les relacions entre les
entitats dels diferents barris, identificar les seves necessitats
per tal de donar-hi resposta, crear programes de formació,
establir acords i actuacions conjuntes amb problemàtiques
comunes, coordinar activitats conjuntes i fomentar el treball
per a la igualtat. Un bon nombre d’objectius per una Confederació amb esperit obert, sobretot a acollir entitats d’altres
territoris, obrint la porta a tots els barris de l’antic municipi de
Sant Martí de Provençals.
Van treballar plegades fins el 2009, ja que per manca de
temps l’activitat de Martikoor es va anar morint a poc a poc.
Han estat 4 anys d’hivernació, però a finals de 2013 una nova
generació de persones de les diferents coordinadores han
descongelat el projecte i han reactivat la Confederació. Com
al 2003 veuen de nou la necessitat d’activar una agrupació de
tercer nivell. Volen aconseguir mes representació, més veu i
força davant de les institucions.
Han comprovat que malgrat ser 4 barris molt diferents,
comparteixen els mateixos problemes: principalment econòmics per manca de finançament i subvencions escasses, restriccions en l’ús de l’espai públic i carència d’infraestructures
necessàries per dur a terme les seves activitats. A partir de
trobades mensuals s’establiran els temes de preocupació comuns, a partir dels quals es crearan comissions de treball per
actuar i buscar vies de solució.
Martikoor pretén treballar pels diferents barris, pel districte, per la seva gent, les diferents entitats i per l’enfortiment
del teixit associatiu.
Roser Navarri

del Clot-Camp de l'Arpa

EL
RACÓ
del Taller d'Història

LA DAMA DEL CLOT
Aquests dies ha fet 34 anys que va aparèixer la notícia que un jove escultor del Clot i soci de l’Ateneu Popular,
Francesc Martí Rom, seria l’encarregat de fer una escultura per la plaça de les Glòries. L’obra es titularia La
dama del Clot. L’escultura seria de 6 metres d’alçada i estaria composta per elements bàsics, com el ferro i
el formigó, mentre que la base tindria quatre metres i els dos metres superiors serien mòbils. La figura volia
representar a la dona del barri en general i per això la part mòbil estava previst que girés sobre uns eixos
en funció del vent. L’obra havia d’estar acabada l’11 de setembre d’aquell mateix any però, com succeeix en
moltes ocasions, va fallar el finançament, que ascendia a un milió de pessetes. El barri era pobre i malgrat les
esperances de portar-la a terme, no va arribar a erigir-se.
Cristina Aparicio Súcar
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

IOGA AMB NADONS
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 24 de març al 8 d’abril de 2014 Practica el ioga amb el teu nadó
i afavoreix el vincle mare/infant
mitjançant exercicis de relaxació
Els cursos s’impartiran durant
i meditació per tranquil·litzar
els mesos d’abril, maig i juny.
la vostra ment i calmar les
respectives emocions.
Inscripcions presencials
Dimecres de les 17.00 a les 18.30 h
> A Gran Via de les Corts
del 23 d’abril a l’11 de juny
Catalanes, 837 – 08018,
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
Barcelona.
> De dilluns a divendres de 10,00 a càrrec de: Lisa Howe
a 22,00 h i dissabtes de 10 a
IOGA PER A EMBARASSADES
14h i de 16 a 20h
> Pagament amb targeta bancària. Practica els beneficis del ioga
En cas de no disposar de targeta, durant l’embaràs i prepara el cos
pels canvis d’aquesta etapa.
el pagament es podrà fer a les
oficines de l’entitat que s’indicarà. Dimecres de les 18.30 a les 20.00h
> Si es paga amb targeta caldrà del 23 d’abril a l’11 de juny
presentar el DNI del titular. Si el 59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
pagament es fa a través de les a càrrec de: Lisa Howe
oficines de l’entitat bancària,
caldrà presentar el comprovant PILATES
de l’ingrés en un termini màxim Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
de tres dies naturals després
GRUP A: dimecres de les 11.30 a les
d’haver efectuat la matrícula.
13.00 h del 23 d’abril a l’11 de juny
GRUP B: divendres de les 19.00 a les
Inscripcions on line
20.30 h del 25 d’abril al 13 de juny
> A www.farinera.org
> Pagament amb targeta bancària. 59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Lisa Howe
Condicions de la matrícula
MASSATGE ANTIESTRÉS
> No es podran matricular
Aprèn tècniques i trucs senzills
persones menors de 16
per alliberar tensions i malestar
anys. (Excepte en els cursos
mitjançant els massatges.
específics per a infants)
Dijous de les 10.00 a les 11.30 h
> Un cop matriculat al curs, no
del 24 d’abril al 19 de juny
es retornaran en cap cas els
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
diners de la matrícula. Només
a càrrec de: Alícia López
es retornaran els diners si el
curs queda anul·lat.
TAI TXI / TXI KUNG
> El Centre Cultural la Farinera
Tait txi i Txi Kung amb moviments
del Clot es reserva el dret
suaus i exercicis de respiració.
d’admissió cap aquelles
Dijous de les 18.30 a les 20.00 h
persones que no respectin la
feina dels talleristes i el procés del 24 d’abril al 19 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
d’aprenentatge de la resta de
a càrrec de: Alicia López
persones usuàries.
> El preu dels cursos genèrics
TALLER DE MEMÒRIA
és de 4,11 euros/h sense
Taller pràctic amb exercicis
iva (4,97 euros/h amb iva).
entretinguts i variats dins
El preu dels cursos per a
d’un programa de prevenció i
infants i adolescents és de
estimulació de la memòria.
2,66 euros/h sense iva
GRUP A: dilluns de les 18.00 a
(3,22 euros/h amb iva). Els
les 19.30 h del 28 d’abril al 23
preus totals de cada curs que
de juny
s’especifiquen són amb IVA
GRUP B: dimarts de les 10.00
inclòs i venen marcats per
a les 11.30 h del 22 d’abril al 10
l’Ajuntament de Barcelona.
de juny
> Els cursos amb un cost extra
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
de material no s’inclou al preu
a càrrec de: Eva Lledó
total del taller. En cada cas
s’especifica l’import que es
ZUMBA
pagarà el primer dia del curs.
Atreveix-te amb aquesta activitat
cardiovascular que combina
exercicis de tonificació amb
passos de balls llatins!
COS I MENT
GRUP A: dimarts de les 14.30 a
les 15.30 h del 22 d’abril al 10
IOGA
de juny
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa pel teu cos GRUP B: dimarts de les 18.45 a
les 19.45 h del 22 d’abril al 10
i ment.
de juny
GRUP A: dilluns de les 19.00 a les
20.30 h del 28 d’abril al 23 de juny GRUPC: divendres de les 18.30
GRUP B: dimecres de les 10.00 a les a les 19.30 h del 25 d’abril al 13
11.30 h del 23 d’abril a l’11 de juny de juny
GRUP C: dimecres de les 20.00 a les 39,78 euros (sessions: 8 / 8 h)
21.30 h del 23 d’abril a l’11 de juny a càrrec de: Sandra Rodríguez
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Lisa Howe

DANSA
BLUES DANCE SOLO
Aprèn a bellugar-te a ritme
de Blues i endinsa’t en el
coneixement d’aquest estil
musical (nivell obert).
Dijous de les 17.30 a les 19.00 h
del 24 d’abril al 19 de juny
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 en tribal fusió)
Dijous de les 19.00 a les 20.30 h
del 24 d’abril al 19 de juny
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 24 d’abril al 19 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Noemí Castell
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CURSOS i TALLERS abril, maig i juny 2014
CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
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 25 d’abril al 13 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Nieves Molina
SALSA
Ball típic del Carib que s’origina
a través de la fusió de ritmes
africans i europeus en aquesta
zona. D’aquests ritmes en sorgiran
d’altres com el son, la guaracha
i la rumba que posteriorment
donaran lloc a la salsa (és
necessari apuntar-se en parella).
INICIACIÓ: dilluns de les 18.30 a les
20.00 h 28 d’abril al 23 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Franklin Manuel Oña Vilató

ART I CREACIÓ
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 22 d’abril al 10 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
a càrrec de: Montse Pérez

GUITARRA
Curs destinat a persones que es
volen iniciar en el món d’aquest
conegut i popular instrument
musical (cal portar guitarra
espanyola o acústica).
Dimarts de les 19.45 a les 21.15
del 22 d’abril al 10 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Jordi de Diego

XARXES SOCIALS
Que són? Com funcionen?
Entrarem en aquest món
coneixent els seus avantatges i
com navegar de manera segura
i divertida.
Dimarts de les 16.00 a les 18.00 h
del 22 d’abril al 10 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
a càrrec de: Mariana Cantero

MUNTA’T LES VACANCES
DES DE CASA
Tot el que cal saber a l’hora de
CONVERSA EN ANGLÈS
buscar, comparar, reservar, llogar
Si tens un bon nivell d’anglès,
o pagar tots els tràmits de les
consolida’l i llença’t a parlar-lo!
teves vacances amb un sol clic.
Dimecres de les 19.30 a les 21.00 h Dijous de les 18.00 a les 20.00 h
del 23 d’abril a l’11 de juny
del 24 d’abril al 19 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h) 79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
professor a determinar
a càrrec de: Mariana Cantero

IDIOMES

CONVERSA EN FRANCÈS
Si tens un bon nivell de francès,
consolida’l i llença’t a parlar-lo!
Dimecres de les 9.30 a les 11.00 h
del 5 del 23 d’abril a l’11 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Lucie Retayo

CONVERSA EN FRANCÈS
DE VIATGES
No et quedis en blanc quan
vagis a la France. Refresca el
teu francès i comunicat sense
problemes quan hi vagis de
BOLLYWOOD FUSIÓ
vacances.
El reconegut ball de l’Índia amb
Dilluns de les 19.00 a les 20.30 h
un toc més modern. Combinant
PATRONATGE
del 28 d’abril a l’11 de juny
l’energia, l’alegria de la música
Un
curs
per
aprendre
a
dissenyar
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
de Bollywood amb ritmes llatins,
la teva roba i a confeccionar
a càrrec de: Isabelle Domingo
àrabs, hip hop i molt més!
INICIACIÓ: dimecres de les 18.30 patrons (nivell obert).
NOVES TECNOLOGIES
a les 20.00 h del 23 d’abril a l’11 Dimarts de les 19.30 a 21.30 h
del 22 d’abril al 10 de juny
de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h) INFORMÀTICA
AVANÇAT: és necessari un
a càrrec de: Montse Pérez
Aprèn a utilitzar l’ordinador de
trimestre d’experiència en
manera ràpida i senzilla.
Bollywood.
FOTOGRAFIA
DE
VIATGES
NIVELL 1
Dimecres de les 20.00 a les 21.30
Perfecciona i treballa les
GRUP A: dijous de les 16.00 a
h del 23 d’abril a l’11 de juny
les 18.00 h del 24 d’abril al 19
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h) fotografies dels teus viatges.
Dimarts de les 18.00 a les 20.00 h de juny
a càrrec de: Polly Casson
del 22 d’abril al 10 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h) a càrrec de: Mariana Cantero
COUNTRY
a càrrec de: Sergi Reboredo
GRUP B: dijous de les 12.00 a
Vine a gaudir i a aprendre els
les 14.00 h del 24 d’abril al 19
passos d’aquest popular estil
FOTOGRAFIA
DIGITAL
de juny
musical sorgit als anys 20 del s.
Treu profit de la teva càmera
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
XX a les regions rurals del sud
digital, explora les seves múltiples a càrrec de: Norberto Sinatra
dels Estats Units i les províncies
funcions i treu-ne el màxim
NIVELL 2
marítimes del Canadà.
Dimecres de les 10.00 a les 12.00 h
Dimarts de les 20.00 a les 21.30 h rendiment.
Dimarts de les 20.00 a les 22.00 h del 23 d’abril a l’11 de juny
del 22 d’abril al 10 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h) del 22 d’abril al 10 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h) a càrrec de: Norberto Sinatra
a càrrec de: Blanca Cadena
a càrrec de: Sergi Reboredo
CREACIÓ DE BLOCS
SWING
CREACIÓ DE PERSONATGE
AMB WORDPRESS
Gaudeix d’aquest ball sorgit
T’agrada fer teatre? Vine i
Fes-te blociare! Crea i gestiona el
inicialment als estats del sud dels
atreveix-te
a
crear
un
personatge
teu bloc, aprèn a penjar-hi imatges
EUA com a formes improvisades
a traves d’un monòleg.
i a redactar els articles que us
de passos d’altres estils musicals
com el ragtime, el jazz i dixieland (és Treballarem les eines necessàries faran ben coneguts a la xarxa.
per aconseguir-ho.
Dimarts de les 18.00 a les 20.00 h
necessari apuntar-se en parella).
INICIACIÓ: dissabte de les 10.30 Dimecres de les 20.00 a les 21.30 h del 22 d’abril al 10 de juny
del 23 d’abril a l’11 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
a les 12.00 h del 26 d’abril al 14
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h) a càrrec de Mariana Cantero
de juny
a càrrec de: Mireia Jerez
AVANÇAT: És necessari un any
d’experiència en swing.
Dissabte de les 12.00 a les 13.30 h
del 8 del 26 d’abril al 14 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Judit Torres i Jordi Martí

STOP MOTION
Crea el teu videoclip amb
fotografies, il·lustracions, collage
o pintura aprenent a dominar
aquesta tècnica d’animació
d’imatges.
Dimecres de les 18.00 a les 20.00 h
del 23 d’abril a l’11 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
a càrrec de: Norberto Sinatra
TABLETS I SMARTPHONES
Què són? Com funcionen?
Aprendrem a utilitzar el nostre
smartphone o tauleta de manera
amena i segura (cal portar
smartphone o tauleta).
Dijous de les 10.00 a les 12.00 h
del 24 d’abril al 19 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16 h)
a càrrec de: Norberto Sinatra

CÀPSULES
Sessions de 3 hores per
descobrir i aprendre noves
tècniques i conceptes. Cursos i
inscripcions independents de la
resta de tallers.

ENQUADERNACIÓ

A càrrec de Celia Mirete
Per Sant Jordi fes una llibreta i
decora-la al teu estil.
dissabte 5 d’abril de les 10.30 a
les 13.30 h
14,92 euros (suplement de
material a determinar que
s’abonarà el dia del curs).
Inscripcions: del 24 de març al
3 d’abril

CUINA FRESCA SENSE FOGONS
A càrrec de Lola Vidal
Aprèn a fer els batuts més
refrescants i energètics, cremes
lleugeres per l’estiu i cuina al vapor.
dilluns 2 de juny de les 18.00 a
les 21.00 h
14,92 euros (suplement de 2
euros en concepte de material a
pagar el dia del curs).
Inscripcions: del 19 al 30 de maig

MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre un tema en
3 sessions de 2 hores. Cursos i
inscripcions independents de la
resta de tallers.
SEVILLANES EXPRÉS
A càrrec de Nieves Molina
Aprèn sevillanes en tres dies i
gaudeix de la Feria de Abril com mai!
dimecres 23, dijous 24 i dissabte
26 d’abril
de les 19.30 a les 21.30 h
29,84 euros
Inscripcions: del 7 al 17 d’abril
TREBALLA EL SÒL PELVIÀ
A càrrec de Naiara Celades
Pren consciència del teu cos,
aprèn i practica els exercicis que
et faran enfortir el sòl pelvià.
dimarts 6, 13 i 20 de maig de les
19.00 a les 21.00 h
29,84 euros
Inscripcions: del 24 d’abril al 2
de maig
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 dels òrgans
interns i així millorar desordres
quotidians. Aprèn quins punts del
cos pressionar i de quina manera
fer-ho, per poder gaudir d’un
estat de benestar i equilibri.
dissabte 24 i 31 de maig de les
10.30 a les 13.30h
29,84 euros
Inscripcions: del 12 al 21 de maig

AUTOCONEIXEMENT COM A
EINA DE TRANSFORMACIÓ
A càrrec de Dara Ljubojevic
Si sempre fas lo mateix, sempre
obtindràs els mateixos resultats !
Vols transformar alguna actitud,
l’hàbit o les relacions. Millorar i
ampliar el teu potencial, les teves
competències, segurament que sí!
Pots? Segur que sí! Però saps fer-ho?
divendres 9 de maig de les 19.00
a les 21.00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 28 d’abril al 7
de maig

CURSOS i TALLERS abril, maig i juny 2014
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (CASAL DE BARRI)
Lloc i horari de les inscripcions
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Del 24 de març al 8 d’abril de 2014 > Plaça de Carme Monturiol, 10
08026, Barcelona
Els cursos s’impartiran durant els > Dimecres de 10,30 a 13,30h i de
dill. a div. de 16,30 a 21,00 h.
mesos d’abril, maig i juny.
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.
> Una sola persona no pot realitzar
més de quatre matrícules de
persones diferents.
> 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.

COS I MENT
GESTIONA ELS TEUS
CONFLICTES AMB TÈCNIQUES
DE MEDIACIÓ
Identifica els conflictes i reptes
que se’t plantegen aprenent
tècniques de prevenció i resolució;
especialment amb eines de
comunicació i resiliència.
Dilluns de les 17.30 a les 19.00 h
del 28 d’abril al 16 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Walter Chiaverano
TÈCNICA ALEXANDER
Reeducació corporal per
equilibrar cos i ment.
Dimarts de les 19.00 a les
20.30h del 22 d’abril al 3 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Mar Medina
GIMNÀSTICA PER A GENT GRAN
A partir dels estiraments bàsics
del ioga es promourà l’agilitat, la
mobilitat i la sensació de benestar.
Dimecres de les 12.30 a les 13.30 h
del 23 d’abril a l’11 de juny
39,76 euros (sessions: 8 / 8 h)
a càrrec de: Aldo Barragán

ART I CREACIÓ
COSIR A MÀQUINA
Aprèn a utilitzar la màquina de
cosir per arreglar-te la roba,
així com fer patrons bàsics que
t’ajudin a emprendre els teus
propis dissenys (cal portar
màquina de cosir).
Dijous de les 19.30 a les 21.00 h
del 24 d’abril al 19 de juny
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h)
a càrrec de: Irma Samayoa

TALLER D’ESCRIPTURA
CREATIVA
Realitza els teus propis textos
literaris: el punt de vista narratiu,
els personatges, els diàlegs, etc.
Dilluns de les 17.30 a les 19.30 h
del 28 d’abril al 16 de juny
79,57 euros (sessions: 8 / 16h)
a càrrec de: Yoly Hornes

ITINERARIS

REDESCOBRIR BARCELONA
Visita Barcelona en 8 itineraris que
ens permetran conèixer a fons la
nostra ciutat des d’una perspectiva
històrica, arquitectònica i artística.
Els itineraris es realitzaran cada
dia en un barri diferent i es
desenvoluparan amb perspectiva
IDIOMES
cronològica. Es visitarà el Gòtic, la
Ribera, la Barceloneta, el Raval,
ANGLÈS DE MICA EN MICA
el Poble Sec, l’Eixample, Gràcia
Si no has fet mai anglès, aquest
i el Poblenou (desplaçaments
és el teu taller.
en transport públic a càrrec de
Dimecres de les 12.00 a les 13.30 h cadascú).
del 23 d’abril a l’11 de juny
Dijous de 17.00 a 20.00 h del 24
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h) d’abril al 12 de juny
a càrrec de: Ramón Codina
119,36 euros (sessions: 8 / 24 h)
a càrrec de: Insòlitbarcelona
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
Si tens coneixements bàsics
CÀPSULES
d’anglès, fes un pas endavant i
vine a millorar el teu nivell.
ITINERARI DE SANT JORDI
Dimecres de les 10.30 a les 12.00 h A càrrec d’Insòlitbarcelona
del 23 d’abril a l’11 de juny
Vine a descobrir els orígens de
59,68 euros (sessions: 8 / 12 h) la llegenda de Sant Jordi i altres
a càrrec de: Ramón Codina
sorprenents històries d’amor
barcelonines; passejarem per
medievals, veurem
TALLERS INFANTILS entorns
animals fantàstics i entendrem
perquè durant la Renaixença
SHAKE IT!
van despertar de nou aquesta
DANSA I MOVIMENT EN ANGLÈS èpica rondalla (desplaçaments en
Taller de dansa i moviment on
transport públic no inclosos).
utilitzarem només l’anglès i el
Dimarts 22 d’abril de les 17.00 a
cos per comunicar-nos, jugar
les 20.00h
i moure’ns, tot descobrint les
14,92 euros
possibilitats expressives que ens
Inscripcions: del 24 de març al
dóna el cos (dirigit a infants de 5
10 d’abril
a 10 anys).
Dimarts de les 18.00 a les 19.00 h COMBINATS DE VODKA
del 22 d’abril al 3 de juny
A càrrec de Jordi Pedro
25,75 euros (sessions: 8 / 8 h)
Vols descobrir els còctels més
a càrrec de: Iera Delp
refrescants de vodka?
Dimecres 7 de maig de les 18.00
a les 21.00 h
14.92 euros (suplement de 6
euros de material a pagar el dia
de la càpsula).
Inscripcions: del 22 d’abril al 2
de maig

JACQUARD
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Aprèn la tècnica de fer ganxet
amb dos o més colors i donar
així, formes originals a les teves
creacions.
Dimecres 4 de juny de les 18.00
a les 21.00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 14 al 30 de maig

MONOGRÀFIC

CONEIX ELS PARCS DE
BARCELONA
A càrrec de Margherita Galante
En plena primavera vine a
descobrir els parcs de Barcelona,
la seva estructura paisatgística,
espècies vegetals, reconversió
industrial i els elements
GINTÒNICS
arquitectònics. Visitarem els
A càrrec de Jordi Pedro
parcs de l’Estació del Nord, la
Des que els anglesos van
Ciutadella, el parc de les Aigües,
colonitzar l’Índia i descobrir el
parc del Clot, el parc central de
gintònic, aquesta beguda ha
Poblenou, el parc de Diagonal
evolucionat molt. Vine a descobrir Mar i el jardí de Palo Alto
tot un món de sabors i aprèn a
(desplaçaments en transport
fer les millors combinacions.
públic no inclosos).
Divendres 13 de juny de les 18.00 Dimecres 7, 14, 21 i 28 de maig
a les 21.00 h
de les 16.30 a les 20.30 h
14.92 euros
79,57 euros
Inscripcions: del 26 de maig al
Inscripcions: del 7 al 30 d’abril
10 de juny
T’HAS ESTANCAT EN PROCÉS
INTRODUCCIÓ
DE RECERCA DE FEINA?
A LES FLORS DE BACH
A càrrec de Dara Ljubojevic
A càrrec de Magdala Cots
Centra’t en els canals de recerca
Introdueix-te al món de les flors
de feina del teu perfil professional.
de Bach.
Adapta el teu CV i actualitza la
Dilluns 23 de juny de les 18.00 a
carta de presentació. Entrena’t
les 21.00 h
per superar amb més èxit els
14,92 euros
processos de selecció. Prepara
Inscripcions: del 2 al 18 de juny
les respostes a les preguntes
que et generin més dubtes en
HERBARI BÀSIC
l’entrevista de feina.
AMB PREMSAT FLORAL
Dimecres 14, 21 i 28 de maig de
A càrrec de Margherita Galante
les 17.00 a les 19.00 h
Realitza una premsa per assecar
29,84 euros
flors i plantes i prepara un herbari Inscripcions: del 22 d’abril al 9
bàsic amb materials reciclats
de maig
i plantes de l’estació (activitat
familiar amb infants de 7-12 anys).
Divendres 20 de juny de les 18.00
a les 21.00 h
14.92 euros
Inscripcions: del 2 al 17 de juny

AMIGURUMI
A càrrec d’Aviv Kruglanski
La nostra àvia els hi deia ninos
de drap, els japonesos tornen
a posar de moda teixir petits
ninos amb ganxet sota el nom
d’amigurumis. Descobreix el món
dels amigurumis i fes qualsevol
figureta que et puguis imaginar!
Dimecres 14, 21 i 28 de maig de
les 19.00 a les 21.00
29,84 euros
Inscripcions: del 22 d’abril al 9
de maig
EDUCACIÓ CANINA
A càrrec de Íngrid Ramon
Si el teu gos és el que et treu a
passejar i no a l’inversa, aquest
curs és ideal per a tu. Aquí
aprendràs a ensenyar-li com
caminar correctament i a què
conegui gossos educadament. Un
curs per aprendre educació canina
i saber comportar-se al voltant
d’altres cans (no s’accepten gossos
agressius amb altres gossos ni
amb les persones).
Dilluns 2, dimecres 4 i divendres
6 de juny de les 19.00 a les
20.00 h
14,92 euros
Inscripcions: del 12 al 28 de maig
INTERIORISME LOW COST
A càrrec de Gabriela Rojman
De quin color pinto? Quina
il·luminació poso? Amb aquest
monogràfic adquiriràs les eines
necessàries per fer de casa teva
allò que sempre has desitjat;
i sense grans despeses! Es
treballarà sobre els casos concrets
que els alumnes portin al taller.
Dimarts 3, 10 i 17 de juny de les
18.00 a les 21.00 h
44,76 euros
Inscripcions: del 12 al 28 de maig
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
MÚSICA

EXTRAÑO WEYS

“Variacions en fu-remoll de la 5a Simfonia inèdita de Roger Linn”

TALLERS EN FAMÍLIA

ARTS ESCÈNIQUES

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.

UNO DE LOS GRANDES
A càrrec de La Trama Produccions

LA MÀGIA DELS OBJECTES

A càrrec d’Olga Blanco
I si descobrim que la màgia no està tant 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 23 de març, 11h
Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

FEM L’ANIMAL

A càrrec d’Olga Blanco
Taller de teatre i desinhibició pels més petits i, perquè no,
pels més grans
Diumenge 27 d’abril, 11h
Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

CÀPSULES
Sessions de 3 h per descobrir i aprendre noves tècniques i conceptes.
Extraño Weys (Say it Loud Records 2014) ens presentaran
un directe amb un bon grapat d’amics i col·laboradors.
Obrint la sessió tindrem Ilogike, tècnic de so del treball, que
posarà les primeres produccions en viu. D’altra banda, Santi
Careta liderarà una formació instrumental que donarà el
cos sonor a l’altra part de la presentació. I finalment, a més
dels 3 membres d’Extraño Weys, pel micròfon hi passaran
diversos MC’s convidats per arrodonir la vetllada.
Amb el primer disc d’Extraño Weys ens trobem davant d’un
fenomen doblement destacable. D’una banda la presentació
del projecte discogràfic que edita la referència “Say it Loud
Records”, que pren el nom del festival que se celebra a la
tardor a la Farinera, i de l’altra, l’aparició d’un nou projecte
de rap. Un projecte certament peculiar perquè es planteja
com una plataforma sota la qual els seus membres aniran
publicant treballs creuats i en solitari.
Dissabte 5 d’abril, 22h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
5 euros

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

EL MOLINET MÀGIC
A càrrec de la cia. Engruna Teatre

SCRAPBOOKING EN FAMÍLIA

A càrrec de Miriam Jiménez
Decora amb els més petits de la casa un marc de fotografies. (Taller en família: adult + infant a partir de 5 anys).
Dissabte 15 de març, de les 10 a les 13 h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Preu per persona: 9,66 euros (Suplement de material a
determinar, que s’abonarà el dia del curs)
Inscripcions: del 3 al 12 de març

ENQUADERNACIÓ

A càrrec de Celia Mirete
Per Sant Jordi fes una llibreta i decora-la al teu estil.
Dissabte 5 d’abril de les 10,30 a les 13,30h
Centre Cultural la Farinera del Clot
14,92 euros (Suplement de material a determinar, que
s’abonarà el dia del curs)
Inscripcions: del 24 de març al 3 d’abril

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

SEVILLANES EXPRÉS

A càrrec de Nieves Molina
Aprèn sevillanes en tres dies i gaudeix de la Feria de Abril
com mai!
dimecres 23, dijous 24 i dissabte 26 d’abril
de les 19,30 a les 21,30 h
Centre Cultural la Farinera del Clot
29,84 euros
Inscripcions: del 7 al 17 d’abril

EXPOSICIONS

COS QUOTIDIÀ
“En un terrat un xic tronat hi viu en Pit que és molt salat. Ell
no té abric i passa fred però un dia… pam! Un molinet.
El molinet no és molt normal perquè de tot pot fabricar, però
sobretot cal tenir clar que en un moment s’ha d’aturar.
Si vols caramels ell te’n moldrà, si vols torrons, doncs en
tindràs, però el que mai has d’oblidar són els dos mots que el
fan parar!”
(Edat recomanada: a partir dels 3 anys)
Diumenge 23 de març, 12h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
4,50 euros

EL FLAUTISTA D’HAMELÍ

A càrrec del grup jove de AT el Partiquí
Un tracte és un tracte! Els manaires de la ciutat d’Hamelí
van fer trampes i no van respectar la paraula donada a qui
havia de resoldre tots els seus problemes...
Les conseqüències, com sempre que això passa, poden ser
molt greus...
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA.
(edat recomanada: +3 anys)
Diumenge 27 d’abril, 12h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
4,50 euros

D’Anna Fando
Cos Quotidia és un projecte expositiu que el que busca és
traslladar a l’espectador les sensacions del cos respecte la
vida quotidiana. L’espai que ocupem la major part del temps
i el que concebem com a llar té més a veure en una imatge
cerebral que en centímetres. És per això que cos i espai generen un diàleg que explica els sentiments d’una vida íntima i
social. Presentant les condicions quotidianes, la incomoditat
psicològica o la manca de llibertat de moviment en la organització (tant social com urbanística) actual.
Inauguració dijous 27 de març, 20h
(Del 27 de març al 17 d’abril)
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta

1714: L’APOSTA CATALANA

A càrrec de l’Institut de Cultura de Barcelona
Per tal de fer arribar el Tricentenari al conjunt de la ciutat,
l’Institut de Cultura organitza una exposició itinerant de petit
format que servirà per redescobrir i entendre la dimensió
dels fets del 1714. La intenció és mostrar de manera atractiva com era la Barcelona del 1700, i reivindicar la lluita per
la llibertat dels seus habitants. Una suggeridora instal·lació
que inclou audiovisuals i intervencions gràfiques que ens permetrà conèixer els motius que van desencadenar la Guerra
de Successió, el Setge de Barcelona, la derrota de l’11 de
setembre, la dolorosa repressió consegüent i el record de
la celebració de l’Onze de Setembre des dels temps de la
Renaixença fins avui.
Del 24 d’abril al 10 de maig
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta

Anys 80. Dos vells amics s’endinsen en una ansiosa i llarga
espera després d’efectuar una meticulosa jugada de venjança. El punt de reunió: l’habitació d’un motel. L’amistat, els
records, la desconfiança, les injustícies de la vida, la vida en
general, amb les seves pors i passions, envaeixen aquesta
tragicomèdia on la tensió anirà creixent fins a mostrar l’essència dels seus personatges.
Divendres 4 d’abril, 22h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
9 euros

FESTIVALS		 *Aforament limitat

#FF FUSIÓ FARINERA
Hip Hop
HOMBRES BALA

El Centre Cultural la Farinera del Clot acull la presentació
del treball de debut d’Hombres Bala, o el que és el mateix, la
suma d’esforços de 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. Ens
proposen una nit especial, plena de groove, rap, funk i bones
vibracions.
Dissabte 15 de març, 22h
Centre Cultural la Farinera del Clot
5 euros

17a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I
FOTOGRAFIA DE SANT MARTÍ

www.mostrademuntanya.cat
A càrrec de l’Agrupació Excursionista Icària, la Colla
Excursionista La Senyera, la Secció Excursionista del
Foment Martinenc i La Unió Excursionista Sant Martí de
Provençals
Un any més, podrem gaudir de la mostra fotogràfica i dels
diferents passis d’audiovisuals que aniran acompanyats de
les ponències de les mateixes persones participants i autores. Tot plegat amb l’objectiu de divulgar, donar a conèixer i
dinamitzar el món excursionista, el seu entorn i el respecte a
la muntanya per part de tothom.
Del 8 al 22 de marc, de dilluns a divendres de 19 a 22h
Inauguració dissabte 8 de març, 19h
Clausura dissabte 22 de març, 19h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta
Festival de Música Electrònica Experimental i Arts Visuals

STÖRUNG FESTIVAL 9

A càrrec de la Plataforma Störung
Durant quatre dies gaudirem de les actuacions de destacats
artistes nacionals i internacionals de l’escena electrònica i
experimental: Francisco López, Mika Vainio, Giuseppe Ielasi,
Pe Lang o Mia Zabelka. A més a més, el festival també inclou
alguns workshops audiovisuals com Ambisonics (so envolvent) que impartirà l’artista italià TeZ; o conferències com la
que donarà l’artista irlandesa Barbara Ellison titulada Sonic
Phantoms (fantasmes sonors). Completarà la programació
l’estrena exclusiva del curtmetratge Janvier dirigit per Pier
Paolo Patti.
Tota la programació pròximament a www.storung.com
Del 9 al 12 d’abril
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta
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ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (Casal

de Barri)

XERRADES

TALLERS MILLOR QUE NOU, REPARAT

DONES NO ESTÀNDARDS

PANYS I PORTES I FRONTISSES

A càrrec de Carme Riu de l’Associació de Dones No Estàndards
En motiu de l’exposició Descobrim els sentits i del Dia de la
Dona ens aproximarem a la realitat de les dones discapacitades amb l’única associació especialitzada en aquest àmbit
i acreditada davant l’Assemblea General de les Nacions
Unides: Dones No Estàndards.
Dilluns 3 de març, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

“DONES DE BARCELONA”

A càrrec d’Elisenda Albertí, editora
Ens presentarà el seu llibre Dones de Barcelona. Un recull
d’històries d’algunes dones que omplien els mercats, botigues, els tallers i les cases d’aquesta ciutat.
Dilluns 10 de març, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Presentació del llibre

ENCANTS FIRA DE BELLCAIRE.
IMATGE I HISTÒRIA DE BARCELONA
A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Coneixerem quines son les eines i com fer-les servir per tal
de dur a terme a casa arranjaments tan necessaris com
canviar un pany de porta o col·locar una frontissa.
(inscripció prèvia trucant al 93450713 enviant un correu
electrònic a eamp@farinera.org)
Divendres 21 de març, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Gratuït

BOCANROLL AMB PATCHWORK
A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Taller de realització artística de bocanroll amb tècniques de
cosir i patchwork.
(inscripció prèvia trucant al 93450713 enviant un correu
electrònic a eamp@farinera.org)
Divendres 25 d’abril de les 18 a les 80.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

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.
Març - divendres 7, 17h
Abril - divendres 4, 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.
Març - divendres 7, 19h
Abril - divendres 4, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Presentació del llibre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
dedicat als 800 anys de trajectòria dels Encants.
Dilluns 17 de març, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Cinefòrum
5è aniversari de les Blogueres de Sant Martí

¿Y AHORA DÓNDE VAMOS?

A càrrec de Jordi Bonaterra
Organitzat per les Blogueres de Sant Martí
Amb motiu del cinquè aniversari de les Blogueres de Sant
Martí realitzarem un cinefòrum amb la premiada pel·lícula
libanesa de Nadine Labaki ¿Y ahora dónde vamos?. El debat
serà guiat pel pedagog i integrador social Jordi Bonaterra.
Dimarts 11 de març, 18 h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

LA VIDA INDEPENDENT DE LES
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Amb motiu de l’exposició Descobrim els sentits ens
aproximarem a la filosofia i reivindicacions del Moviment
de Vida Independent, basades en què tota vida humana
té el mateix valor; que tot el món, sigui quina sigui la seva
diferència funcional, és capaç de realitzar eleccions; que les
persones amb diversitat funcional ho són per la resposta de
la societat a la diferència física, intel·lectual i sensorial; i que
les persones amb diversitat funcional tenen dret a la plena
participació en la societat.
Dimecres 24 de març, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

75 ANYS DEL FINAL DE LA
GUERRA CIVIL: DE L’EXILI AL
FRANQUISME

A càrrec de Marc Medir, membre del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Després de la desfeta republicana a la batalla de l’Ebre era
qüestió de temps que els franquistes prenguessin el que
restava de Catalunya. En aquest context desenes de milers
de persones fugien cap a l’exili i la resta es preparava per
una llarga postguerra i la conseqüent dictadura.
Dilluns 7 d’abril, 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
Març - dimecres 12 i 26, de les 19 a les 20.30h
Abril - dimecres 9 i 30, de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

EXPOSICIONS
Horari de visita de les exposicions: de dilluns a divendres de
16.30 a 21h i dimecres de 10.30 a 13.30h. Horari subjecte
a modificacions depenent de la disponibilitat de la sala.

DESCOBRIM ELS SENTITS

Organitza Proartso
Expositor 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

UN DÍA DE AGUA

De Esther Díaz amb Enginyeria sense Fronteres
Exposició que mostra un dia de la vida de les famílies salvadorenques que tenen dificultats per accedir a l’aigua potable.
S’exemplifica a través dels Martínez, una família de La Loma,
una petita comunitat de 18 famílies situada al capdamunt
d’una muntanya al departament de La Libertad.
La seqüència d’imatges mostra com és la seva vida diària,
des de les quatre del matí i fins a la nit. Amb aquestes fotografies s’entendran els problemes que suposa viure en una
comunitat sense aigua potable.
Presentació de l’exposició i de la tasca d’Enginyeria sense
Fronteres a càrrec d’Esther Díaz.
Inauguració dilluns 31 de març, 19.30h
(del 31 de març al 30 d’abril)
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

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

SUSHI & DRY

A càrrec de Jordi Pedro, de CocktailXperience
En aquest curs combinarem 2 móns diferents, el sushi i la
cocteleria. Un nou concepte on el nostre paladar experimentarà una nova experiència.
Dimecres 5 de març, de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
14,92 euros
(més 8 euros de material a pagar el dia de la càpsula)
Inscripcions: del 10 al 28 de febrer

INICIACIÓ A
L’HARMÒNICA DE BLUES

A càrrec de Lluís Souto
Porta la teva harmònica i aprèn les tècniques bàsiques per ferla sonar a ritme de blues. A partir d’una breu història del blues i
l’harmònica aprendrem el seu funcionament i algunes tècniques
bàsiques. Cal portar harmònica diatònica afinada en C (Do).
Divendres 14 de març, de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
14,92 euros
Inscripcions: del 17 de febrer a l’11 de març

TWITTER

A càrrec d’Helena Batlle
Twitter és una de les xarxes socials més conegudes, però
què és? Com s’utilitza? Crea el teu perfil i aprèn a utilitzar-lo
eficaçment; inclou imatges, vídeos, textos, fes llistes temàtiques, etc.
Dimecres 19 de març, de les 18 a les 21h
14,92 euros
Inscripcions: del 17 de febrer al 14 de març

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 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
14,92 euros
Inscripcions: del 3 al 21 de març

ITINERARI DE SANT JORDI

A càrrec d’insòlitbarcelona
Vine a descobrir els orígens de la llegenda de Sant Jordi i
altres sorprenents històries d’amor barcelonines; passejarem per entorns medievals, veurem animals fantàstics i
entendrem perquè durant La Renaixença van despertar de
nou aquesta èpica rondalla (desplaçaments en transport
públic no inclosos).
Dimarts 22 d’abril, de les 17 a les 20h
Espai Antoni Miró Peris
14,92 euros
Inscripcions: del 24 de març al 10 d’abril

ALTRES

NARRIN NARRAN

Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que farem
entre tothom.
Març - dimecres 19, 19.30h
Abril - dimecres 30, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Sant Jordi

LLIBRES AL CARRER

Traurem els llibres del punt d’intercanvi de llibres de l’EAMP
al carrer per gaudir de Sant Jordi.
Dimecres 23 d’abril, de 11 a 13 i de 17 a 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
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AGENDA març

,

Espai Antoni Miró Peris

abril

(Casal de Barri)

CC La Farinera del Clot

Exposició
DESCOBRIM ELS SENTITS
Organitza Proartso
Del 20 de febrer al 20 de març
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

(CCFC)

Festival de Música Electrònica
Experimental i Arts Visuals
STÖRUNG FESTIVAL 9

Xerrada
DONES NO ESTÀNDARDS
A càrrec de Carme Riu de l’Associació
de Dones No Estàndards
Dilluns 3 de març, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

A càrrec de la Plataforma Störung
Tota la programació pròximament a
www.storung.com

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.

Del 9 al 12 d’abril
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Càpsula
SUSHI & DRY
A càrrec de Jordi Pedro, de
CocktailXperience
Dimecres 5 de març
de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
14,92 euros (més 8 euros de material
a pagar el dia de la càpsula)
Inscripcions: del 10 al 28 de febrer
Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 7 de març, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Festival
17a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I
FOTOGRAFIA DE SANT MARTÍ
www.mostrademuntanya.cat
A càrrec de l’Agrupació Excursionista
Icària, la Colla Excursionista La
Senyera, la Secció Excursionista
del Foment Martinenc i La Unió
Excursionista Sant Martí de
Provençals
Del 8 al 22 de marc
de dilluns a divendres de 19 a 22h
Inauguració dissabte 8 de març, 19h
Clausura dissabte 22 de març, 19h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta
Càpsula
SCRAPBOOKING EN FAMÍLIA
A càrrec de Miriam Jiménez
Dissabte 15 de març
de les 10 a les 13 h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Preu per persona: 9,66 euros
(Suplement de material a determinar,
que s’abonarà el dia del curs)
Inscripcions: del 3 al 12 de març
#FF FUSIÓ FARINERA
Hip Hop
HOMBRES BALA
Dissabte 15 de març, 22h
Centre Cultural la Farinera del Clot
5 euros
Taller en família
LA MÀGIA DELS OBJECTES
A càrrec d’Olga Blanco
Diumenge 23 de març, 11h
Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

Exposició
COS QUOTIDIÀ D’Anna Fando
Inauguració dijous 27 de març, 20h
(Del 27 de març al 17 d’abril)
Sala d’exposicions Joan Alsina del
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Tallers en família
FEM L’ANIMAL
A càrrec d’Olga Blanco
Diumenge 27 d’abril, 11h
Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros per infant (adults no paguen)

Música
EXTRAÑO WEYS
“Variacions en fu-remoll de la 5a
Simfonia inèdita de Roger Linn”
Dissabte 5 d’abril, 22h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
5 euros

Xerrada
“DONES DE BARCELONA”
A càrrec d’Elisenda Albertí, editora
Dilluns 10 de març, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Cinefòrum - 5è aniversari de les
Blogueres de Sant Martí
¿Y AHORA DÓNDE VAMOS?
A càrrec de Jordi Bonaterra
Organitzat per les Blogueres de Sant Martí
Dimarts 11 de març, 18 h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Arts escèniques
UNO DE LOS GRANDES
A càrrec de La Trama Produccions
Divendres 4 d’abril, 22h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
9 euros
Càpsula
ENQUADERNACIÓ
A càrrec de Celia Mirete
Dissabte 5 d’abril
de les 10,30 a les 13,30h
Centre Cultural la Farinera del Clot
14,92 euros (Suplement de material a
determinar, que s’abonarà el dia del curs)
Inscripcions: del 24 de març al 3 d’abril

Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 7 de març, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Teatre per a tots els públics
EL FLAUTISTA D’HAMELÍ
A càrrec del grup jove de AT el Partiquí
Espectacle creat en residència escènica
(edat recomanada: +3 anys)
Diumenge 27 d’abril, 12h
Teatre Jesús Concernau deñCCFC
4,50 euros

Monogràfic
SEVILLANES EXPRÉS
A càrrec de Nieves Molina
dimecres 23, dijous 24 i dissabte 26
d’abril de les 19,30 a les 21,30 h
Centre Cultural la Farinera del Clot
29,84 euros
Inscripcions: del 7 al 17 d’abril

Teatre per a tots els públics
EL MOLINET MÀGIC
A càrrec de la cia. Engruna Teatre
(Edat recomanada: a partir dels 3 anys)
Diumenge 23 de març, 12h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
4,50 euros

Exposició
1714: L’APOSTA CATALANA
A càrrec de l’Institut de Cultura de Barcelona
Del 24 d’abril al 10 de maig
Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre
Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 12 i 26 de març
de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

LA VIDA INDEPENDENT DE LES
PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

A càrrec d’Antonio Centeno de l’Oficina
de Vida Independent
Dimecres 24 de març, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Càpsul
TUNEJA LA TEVA HABITACIÓ
A càrrec de Gabriela Rojman, de
Puzzle Arquitectura
Dimecres 26 de març
de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
14,92 euros
Inscripcions: del 3 al 21 de març
Exposició
UN DÍA DE AGUA
De Esther Díaz amb Enginyeria sense
Fronteres
Presentació de l’exposició i de la tasca
d’Enginyeria sense Fronteres a càrrec
d’Esther Díaz.
Inauguració dilluns 31 de març,
19.30h (del 31 de març al 30 d’abril)
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 4 d’abril, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 4 d’abril, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Xerrada
75 ANYS DEL FINAL DE LA GUERRA
CIVIL: DE L’EXILI AL FRANQUISME
A càrrec de Marc Medir, membre del
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Dilluns 7 d’abril, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

PROGRAMACIÓ

vine!

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

SHIBUMI

Plaza & Janès, 1980 / Roca Bolsillo, 2012

Margarida Guinart
Membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

Xerrada

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Càpsula
INICIACIÓ A L’HARMÒNICA DE BLUES Dimecres 9 i 30 d’abril
de les 19 a les 20.30h
A càrrec de Lluís Souto
Espai Antoni Miró Peris
Divendres 14 de març
Entrada gratuïta
de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
Càpsula
14,92 euros
ITINERARI DE SANT JORDI
Inscripcions: del 17 de febrer a l’11
A càrrec d’insòlitbarcelona
de març
Dimarts 22 d’abril
de les 17 a les 20h
Presentació del llibre
Espai Antoni Miró Peris
ENCANTS FIRA DE BELLCAIRE.
IMATGE I HISTÒRIA DE BARCELONA 14,92 euros
Inscripcions: 1 al 17 d’abril
A càrrec del Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa
Sant Jordi
Dilluns 17 de març, 19.30h
LLIBRES AL CARRER
Espai Antoni Miró Peris
Dimecres 23 d’abril
Entrada gratuïta
de 11 a 13 i de 17 a 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Càpsula
Entrada gratuïta
TWITTER
A càrrec d’Helena Batlle
Tallers Millor que Nou, Reparat
Dimecres 19 de març
BOCANROLL AMB PATCHWORK
de les 18 a les 21h
A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Espai Antoni Miró Peris
Divendres 25 d’abril
14,92 euros
de les 18 a les 80.30h
Inscripcions: del 17 de febrer
Espai Antoni Miró Peris
al 14 de març
Entrada gratuïta
Activitat
Activitat
NARRIN NARRAN
NARRIN NARRAN
Dimecres 19 de març, 19.30h
Dimecres 30 d’abril, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Entrada gratuïta

Trevanian

Nicholai Hel, nascut a la Xina, de mare russa i pare alemany,
soldat de pas, esdevé el protegit d’un mestre japonès a qui
deurà la seva formació. Sobreviu a la destrucció d’Hiroshima
i es convertirà en un sicari i un hàbil amant. La seva gran fita
serà trobar un estat de perfecció anomenat shibumi. Novel·
la clàssica d’espies i thriller alhora, entorn de la vida d’un
assassí amb moltes facetes. Reflexió entorn els canvis que
modifiquen el món després de la Segona Guerra Mundial.

Tallers Millor que Nou, Reparat
PANYS I PORTES I FRONTISSES
A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Divendres 21 de març
de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

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

