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La reixa de la Farinera tancava per vacances el 31 de
juliol i les màquines continuaven treballant a ple rendiment, sota un sol de justícia a la Plaça de les Glòries. Van
arribar al novembre de 2013 amb el fred i des d’aleshores, hem estat testimonis privilegiats de la ràpida transformació que setmana rere setmana està experimentant aquest desagraït, fins al moment, espai de la ciutat.
Molts mitjans de comunicació, curiosos, empreses i
associacions interessades s’han acostat a l’equipament
per veure des de primera fila l’evolució. No és per menys,
l’espectacle és impressionant!
Durant aquests mesos hem observat amb sorpresa
la velocitat i complicació de l’engranatge diari, hem patit
l’inevitable soroll i la pols, ens hem perdut amb els canvis de circulació (tot i els esforços per informar al ciutadà) i també hem tingut la sensació d’aïllament en estar
encerclats per les tanques durant llargues setmanes.
T’acabes fent a la idea, encara queden uns anys.... Compensa sobretot, quan veus el nou panorama que s’obre
just davant de casa nostra-vostra un cop desmantellat el
tambor; gran barrera arquitectònica que ja és història!
El que no compensa de cap manera, és veure com a
diari un gran nombre d’homes i dones de totes les edats
sorgeixen del no-res per entrar a les obres jugant-se el
tipus, aprofitant els descansos del personal. Volen aconseguir una mica de ferralla que amb sort aconseguiran
malvendre a vint cèntims el quilo. Teníem acostumada la
mirada quan l’economia submergida es mostrava com a
venda ambulant girant entorn dels Encants Vells i semblava que amb el trasllat havia desaparegut del barri. La
pobresa no desapareix si només la mous de lloc, esperem que la nostra mirada no s’acostumi mai ni a aquest,
ni a cap altra ofici miserable.

El Clic no es responsabilitza del
contingut dels articles

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Dimecres de 10.30h a 13.30h
De dilluns a divendres de 16.30h a 21.00h
Serveis de EAMP
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
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Grups al EAMP
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

d Fotografia de Pilar Cervera
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SAY IT LOUD, BACK IN TOWN

Propostes innovadores per la setena edició del Cicle de
Música Negra Say it Loud

La tardor té un crit: Say it Loud! El darrer cap de setmana
d’octubre arriba carregat de propostes al voltant de la música negra. Per setè any consecutiu, Say it Loud Barcelona i la
Farinera del Clot organitzen tres dies, dijous 23, divendres 24
i dissabte 25 d’octubre, al voltant de la cultura afroamericana.
Activitats habituals com els concerts o les exposicions, aquest
any es veuran complementades per propostes noves. Un taller
que maridarà diferents vins a mesura que es va descobrint la
història del jazz i una proposta de discofòrum sota la batuta del
reconegut melòman Txarli Brown, seran les noves propostes

que arribaran aquest any.
Així doncs, el Say it Loud, continua ferm en la seva aposta
per oferir un ventall d’activitats diverses i mostrar que la cultura afroamericana, entesa des d’un punt de vista ampli, és un
univers ric i divers que engloba qualsevol manifestació artística.
La voluntat d’innovar i acostar propostes difícils de veure
als escenaris de casa nostra seran un cop més un dels leitmotiv de la programació, i és que a falta de tancar la programació
definitiva, podem confirmar que gaudirem d’un parell de concerts amb artistes internacionals, a més a més de les ja fixes

PRIMER CICLE NORTHERN CLOT
El 1r Cicle Northern Clot
és un petit projecte que ha
nascut al carrer del Clot
amb ganes de fer-se un
espai dins de l’agenda cultural de la ciutat. L’idea de
tot plegat va sorgir quan en
Joan Pernil (actor, director
i productor) va publicar a les xarxes socials un disseny de samarreta on hi figura una mà en posició de puny i el missatge:
Northern Clot/Fem Barri. La iniciativa va tenir molt bona rebuda i la gent se’n va fer ressò immediatament. L’èxit i l’acceptació a peu de carrer va propiciar la idea de poder donar un
pas més i convertir l’slogan “Fem Barri” en un cicle d’activitats
relacionades amb l’acció social, la música i la cultura Pop Art.
Amb poc temps s’ha formalitzat definitivament la proposta i

s’han creat 3 activitats diferents, lúdiques, socials, correlatives
i concentrades en un sol dia, el 27 de setembre, al Centre Cultural de la Farinera del Clot.
La primera activitat tindrà com a protagonista el “Militarisme i Rock Anglés”. Serà una xerrada il·lustrada i minuciosament explicada per en David Serret. La segona activitat té com
a himne “Un viatge gastronòmic a la cultura PoPular”, on el xef
David del Congrés repassarà de manera única i ocurrent la història de la música i la gastronomia d’arreu del món. Per acabar
el Cicle gaudirem d’una Nit de Dj’s al bar de la Farinera, amb la
participació per primera vegada d’un il·lustre mod: en John Mc
Enrore Selector; i també la dels Neighbours Dj’s. Per acabar
el periodista musical Javi López ens farà ballar a tort i a dret.
Després, ja de bon matí, quan surti el sol ens adonarem que
hem viscut una experiència al·lucinant i irrepetible. El Cicle Northern Clot t’agraeix de tot cor haver arribat fins aquí.

8 hores de reggae, 8 Hours Reggae Run, on els Sound System
artesanals són una peça clau i la música a l’aire lliure l’objectiu
central de la jornada.

12 ANYS DE
TEATRE PER
A TOTS ELS
PÚBLICS
La Farinera presenta la nova programació de teatre infantil.
El Centre proposa un diumenge al mes un espectacle pensat
per gaudir en família.
Al mes d’octubre arrenca una nova temporada de teatre
per a tots els públics. Des de 2002 la Farinera aposta pel
teatre en família on els adults, però sobretot els més petits,
puguin gaudir de les arts escèniques. Any rere any, hem prioritzat els espectacles de qualitat i que nodreixen la curiositat
i les ganes de saber dels més menuts. A poc a poc, hem anat
creant un públic fidel i fins i tot, hi ha famílies incondicionals que
assisteixen a tots els actes. Hem volgut recollir algunes de les
seves opinions:
“Teatre en família a la Farinera: ens divertim, raonem i
creixem junts!”
família Aguado Medina
“Cada mes, els nens i jo viatgem junts gràcies a
vosaltres a un planeta diferent, amb històries, idiomes,
paisatges i personatges propis, i que ens mostren la
rica varietat de les realitats i les fantasies humanes”
José Iglesias Etxezarreta

El Centre Cultural la Farinera del Clot i l’Espai Antoni Miró Peris obren les portes de les seves sales d’exposició a artistes
amb la voluntat de fomentar la difusió de les arts plàstiques
i visuals. De l’1 al 31 d’octubre tots dos centres ofereixen
la possibilitat de presentar projectes expositius per tal de
configurar la programació de les dues sales de tot el 2015.
A www.farinera.org/exposicions podeu consultar les bases
per participar a la convocatòria.
Les propostes per exposar s’han d’enviar a:
Enguany volem seguir il·lusionant a infants i a adults. Per
d Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural la Fariaquest motiu hem treballat per oferir una programació varianera del Clot – ccfarinera@gmail.com
da tant en contingut com en disciplines artístiques.
d Espai expositiu de l’Espai Antoni Miró Peris
Començarem a l’octubre amb Blau Marí, un viatge a bord
eamp@farinera.org
d’unes titelles on els més grans trobareu certes similituds
amb en Puf.
Al novembre la Cia Xucrut ens recordarà que amb poques
coses ens podem divertir molt. La xarranca, el mític “churro
media manga mangotero”... existeixen encara ara? Necessitem tantes joguines per a passar-ho bé?
Al desembre tindrem un espectacle d’allò més estrany. Un
extraterrestre qualsevol és el títol de l’obra que ens farà reflexionar sobre el que vol dir ser diferent.
Al gener, prepareu als més petitons de la casa. Flok! és un
espectacle musical on la canalla de dos anys podran ballar i
cantar en un concert pensat per a què el gaudim tots.
Al febrer les Germanes Baldufa s’endinsaran en un viatge
per tal d’explicar-nos els Contes de la mediterrània entre perdel Taller d'Història
sonatges i titelles.
del Clot-Camp de l'Arpa
Al març ens espera l’espectacle basat en el llibre El somni
del Petit Turquesa. Una obra pensada per a nens i feta per
nens, a càrrec del grup jove de l’AT El Partiquí.
EL TALLER D’HISTÒRIA BUSCA FOTOGRAFIES ANTIGUES
I per acabar la temporada a l’abril la Bleda ens presenConserveu una caixa amb fotografies antigues familiars? Te- moment donat, perquè aquest és l’objectiu final, elaborar un tarà el seu espectacle Tut-turutut la princesa. Una princesa?
niu àlbums amb fotografies que van fer en els seu moment llibre que expliqui, amb imatges, la història del Clot-Camp de De rosa? I pallassa? I fa “tut-turu queeee”? Ai, ai, ai, que ja ens
els pares o els avis? El Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa l’Arpa, des de la fotografia més antiga, fins a l’any 1979.
venen ganes de riure.
ha iniciat una cerca d’imatges antigues del barri amb l’objectiu Si teniu fotografies antigues del barri i voleu col·laborar, podeu
Consulteu la programació completa a
d’elaborar un llibre de la col·lecció l’Abans que edita l’Editorial contactar amb el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa al tewww.farinera.org
Efadós i que es comercialitzarà, a partir de l’abril de l’any vinent lèfon 672 71 97 87, us les passaran a recollir per escanejar-les
i us les tornaran amb la màxima brevetat.
en forma de fascicles setmanals.
Qualsevol fotografia pot ser bona. Un carrer, una plaça, una
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
festa popular, un esdeveniment públic, una activitat quotidiana
o un fet inusual, una celebració familiar... Totes les imatges poden ser vàlides per explicar gràficament la vida al barri en un

CONVOCATÒRIA OBERTA PER

EXPOSAR A LA
FARINERA I A
L’EAMP

EL RACÓ
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CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA
PETITS SOMRIURES CELEBRA LA
TERCERA FESTA SOLIDÀRIA PER
RECAPTAR FONS

Com ja comença a ser costum al mes d’octubre, els Petits
Somriures fem la nostra festa solidària al barri. L’objectiu principal és donar-nos a conèixer i recaptar diners per poder fer
front al nostre projecte.
Ja fa un temps que anem caminant i la veritat és que els
resultats són engrescadors i molt positius. La responsabilitat, el
treball i la solidaritat són factors importants en el nostre camí.
Petits Somriures del Foment Martinenc neix l’any 2012
amb l’objectiu, per part d’un grup de voluntaris d’aquesta entitat, d’ajudar als nens i nenes davant de l’actual situació de precarietat i risc d’exclusió social en què es troben moltes famílies
del nostre entorn y que provoca desigualtats.
Afortunadament hi ha moltes associacions i entitats que
presten ajuda a les famílies en temes com la vivenda o l’alimentació, però constatem que hi ha determinades necessitats bàsiques en el camp de la sanitat que no queden cobertes per
la Seguretat Social, com l’odontologia, òptiques, ortopèdies i
segons quins medicaments.
Aquesta és la nostra gran meta: proporcionar aquests
serveis sanitaris en forma de donació anònima, respectant els
drets de les persones i dins dels principis de la igualtat, l’aconfessionalitat i la no discriminació.
Per poder aconseguir els nostres objectius comptem amb
la col·laboració dels treballadors socials dels CAPs de salut i
dels Serveis Socials que avaluen la situació de cada família. No
poden faltar en aquest procés els professionals que són els
que realitzen els tractaments als infants d’una manera solidària a preus molt reduïts.
És molt important aconseguir recursos econòmics per
poder portar a terme el nostre projecte, donacions de particulars, empreses, subvencions d’organismes públics i privats.
Actualment hem pogut ajudar a gairebé 100 nens i nenes
que ja disposen d’una salut més digna.
Per tot això us convidem a venir a la 3a festa solidaria de Petits Somriures que se celebrarà el 4 d’octubre a la plaça de l’Oca.
Hi haurà una tómbola i tota mena d’actuacions infantils. L’any passat vam recaptar 1.731 euros que han estat destinats a cobrir
les necessitat de salut dels nens i nenes del nostre entorn.
Petits Somriures

ENTITAT EN UN CLIC
LA BIBLIOTECA EL CLOT-JOSEP BENET
La Biblioteca El Clot-Josep Benet és un equipament cultural
i de proximitat que dóna servei a una població de més de
41.000 veïns i veïnes dels barris del Clot i el Parc i la Llacuna
del Poblenou del Districte de Sant Martí.
Es troba ubicada a l’edifici Disseny Hub Barcelona obra de
l’estudi MBM Arquitectes i que acollirà les diverses col·leccions
del Museu del Disseny de Barcelona que fins ara es trobaven
a diferents espais de la ciutat. A més, integra el FAD i el BCD.
La Biblioteca porta el nom de Josep Benet, polític, historiador i advocat i una de les figures més destacades del catalanisme polític contemporani.
La seva data d’inauguració va ser el 23 de novembre de
2013. Té una superfície útil de 1.732 metres quadrats repartits en dues plantes organitzades de manera flexible i funcional. Compta amb un equipament informàtic de 29 ordinadors i
també disposa de sales polivalents i espais de suport.
L’oferta d’activitats de la Biblioteca El Clot-Josep Benet està
formada per propostes per a un públic adult, activitats per als
infants i les seves famílies, i activitats de formació i creació al
voltant de les tecnologies de la informació.
La col·lecció de la biblioteca incorpora documents en diferents formats (llibres, revistes, DVD, cd, etc.) d’una gran diversitat de temàtiques.
Els serveis que ofereix la biblioteca volen donar resposta a
la major part de les necessitats dels seus usuaris, sent els principals la informació i l’assessorament, el préstec, el suport a la
formació i l’autoaprenentatge i l’accés a les noves tecnologies.
La biblioteca forma part de la xarxa de Biblioteques de Barcelona que amb 40 equipaments facilita l’accés lliure de tota la
ciutadania a la informació i al coneixement, i fomenta la lectura.
L’objectiu principal per a la Biblioteca El Clot-Josep Benet
és construir una biblioteca pública que esdevingui un lloc de
trobada, on sigui possible una cultura participativa i d’interrelació entre les persones i el mitjans, per poder facilitar l’accés al
coneixement i a la creativitat de manera igualitària.
Durant aquest primers sis mesos de funcionament, fins al
31 de maig, ens han visitat 86.751 persones i s’han prestat
51.836 documents.
Més informació a:
http://www.bcn.cat/bibelclot
https://www.facebook.com/bibelclot

A L’ESTIU…
MOU-TE PEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
El projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural del ClotCamp de l’Arpa, juntament amb diversos agents del territori,
va desenvolupar durant els passats mesos de juny i juliol, una
programació d’activitats per a joves tot incorporant elements
lúdics i socioeducatius. La iniciativa es va dur a terme amb la
voluntat de generar una oferta d’activitats socioeducatives
adreçades a infants, joves i famílies durant l’estiu, donant resposta a la necessitat d’oferta d’activitats per a joves i generar
espais de trobada i relació. Centenars de joves van poder gaudir d’una o varies de les activitats gratuïtes que es van realitzar.
Aquesta proposta es va dissenyar des de la Comissió Promotora de ‘A l’estiu... Mou-te pel Clot i Camp de l’Arpa’, formada
per diversos recursos del barri, com: Associació Xino Xano,
Biciclot, Serveis Socials de Clot - Camp de l’Arpa, Educadors a
Peu de Carrer, el Centre Cultural la Farinera del Clot, el Districte de Sant Martí, el projecte de Noves Famílies i el PIJ (Punt
d’Informació Juvenil de Sant Martí).
La programació d’activitats va desenvolupar dos eixos:
“l’Expressió a través de l’art i dels seus diferents llenguatges”
(teatre social, hip hop, titelles, circ, ràdio, graffitis, entre d’altres) i la “Descoberta del barri”, amb l’obertura i dinamització
de recursos, entitats i espais de trobada (sortides pel barri,
gimcanes i lliguetes esportives, entre d’altres).
TROBADA COMUNITÀRIA A LA TARDOR
Per tal de visualitzar tots els projectes comunitaris que s’estan
desenvolupant al barri, està previst que a finals de setembre,
principis d’octubre, s’organitzi una nova Trobada Comunitària
en la que els diferents agents del territori (Administració, Recursos Tècnics i Ciutadania) compartiran les experiències de
treball conjunt que s’estan duent a terme. En breu es concretarà la data i l’emplaçament, hi esteu tots i totes convidades.
Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural del Clot

d Fotografies de Jordi Casañas

EL CASAL DE JOVES DEL CLOTCAMP DE L’ARPA JA ÉS UNA REALITAT
El divendres 13 de
juny s’inaugurava el
Casal de Joves del
Clot-Camp de l’Arpa,
amb un cercavila,
una actuació dels
bastoners a les portes del local i música fins ben entrada
la nit. Després de 3
anys reclamant un
espai per al jovent
del barri han aconseguit disposar de
bona part de la planta
baixa del Centre Cultural la Farinera del Clot.
A la dreta de la façana de la Farinera, baixant unes escales
d’alumini, hi trobem la porta del Casal de Joves del Clot. En
entrar hi ha una petita recepció i l’espai on s’ha ubicat l’Antena
Jove del Clot (abans a l’Espai Antoni Miró Peris). Tot és nou i
blanc. Tot just a la dreta s’obre una gran sala, plena d’activitat,
amb sofàs, taules, una tarima, cadires, una taula de pin pon,
mobles, materials, etc. Encara hi ha més. Un llarg passadís ens
dirigeix a 2 bucs d’assaig i una sala polivalent.
De mica en mica l’espai cedit per l’Ajuntament es va omplint
i prenent vida, però arribar fins aquí no ha estat fàcil. Tot va
començar la tardor de 2011, quan la Pinya, Coordinadora de
joves del Clot-Camp de l’Arpa, donava voltes a la idea de trobar
un espai de reunió i acció del jovent del barri. El 5 de novembre
d’aquell mateix any es pronunciaven per primera vegada al seu
bloc: “La Pinya, la coordinadora de joves del Clot-Camp de l’Arpa,
conjuntament amb altres entitats i col·lectius del barri prenem
la iniciativa i engeguem una campanya amb la finalitat d’aconseguir un Casal de Joves autoorganitzat, que permeti desenvolupar les inquietuds individuals i col·lectives del nostre jovent.”
Des d’aleshores han treballat per aconseguir-ho. El 6 de
maig de 2012 redactaven el primer manifest i el 26 de maig
del mateix any van obrir a debat el projecte dins del Cicle Expressió Directa. Un cop fets els primers passos, la reivindicació de l’espai va estar sempre present en tots els actes i
accions dels joves. La primera paraula que els ve al cap per
definir el procés és “llarg”. Consideren que l’administració els
“va marejar, amb un estira i arronsa constant”. Finalment, el
districte de Sant Martí els va comunicar que els hi concedia
la planta del soterrani del Centre Cultural la Farinera del Clot.
L’espai és molt gran i estan contents comparant el seu
amb el d’altres casals, però consideren que ubicar-se dins d’un
altre equipament no és l’opció més adient. Veuen la decisió de
l’ajuntament com una “nyap”, ja que les instal·lacions no són
100% idònies. Malgrat tot, es van aferrar a la proposta ja que
ho van veure com una gran oportunitat per poder aconseguir
el seu objectiu.
I així ha estat, el Casal ha obert les portes el juny de 2014.
Ja són més de 30 persones implicades amb el projecte i que
usen les instal·lacions. Obren al públic els dimecres de 18 a
21h, divendres de 18 a 23h i dissabte de 18 a 23h. Tenen previst oferir una programació estable, tot i que sempre oberta a
les inquietuds i demandes dels joves. Volen ser principalment
un punt de trobada d’on neixin iniciatives i es derivi una agenda
cultural i d’oci completa. Ja han començat amb tallers de circ,
acrobàcies aèries, jocs de taula, pin pon, tornejos de play, cinefòrums, skate, xerrades, concerts, bucs d’assaig, teatre i tot
allò que se’ls passa pel cap.
Però més enllà de les activitats ara treballen per definir el
model de Casal que volen. De moment tenen clar que ha de ser
una eina de transformació social a través de l’autoorganització
juvenil; volen fomentar el teixit associatiu al barri; convertir-se
en una alternativa als circuits habituals d’oci i cultura; ser un
espai/oportunitat per a tots els joves que volen desenvolupar
projectes i/o idees que no poden fer fora; i sobretot ser una
eina d’enriquiment personal i col·lectiu dels i les joves a través
de l’experiència que els aporta l’intercanvi d’inquietuds i idees
dins del propi grup.
Han aconseguit l’espai, però encara els falta un pas molt
important, signar un conveni de cessió amb l’Ajuntament. Primer han de redactar el seu projecte i tenir-ho tot ben definit
per negociar tots els punts amb l’administració. El que tenen
molt clar és que tot plegat serà un procés assembleari en el sí
del casal. Els falta feina per fer, tot i això, de mica en mica, les
sales es comencen a omplir de vida i activitat.
Roser Navarri
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CURSOS i TALLERS 4t trimestre de 2014 CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
INSCRIPCIONS
Període d’inscripcions al Centre
Cultural la Farinera del Clot
d Del 15 al 30 de setembre de
2014.
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’octubre, novembre
i desembre.
Inscripcions presencials
d A Gran Via de les Corts
Catalanes, 837 – 08018,
Barcelona.
d De dilluns a divendres de 10.00
a 22.00h i dissabtes de 10.00
a 14.00h i de 16.00 a 20.00h
d 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.
d 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.
Inscripcions on line
d A www.farinera.org
d Pagament amb targeta
bancària.
Condicions de la matrícula
d No es podran matricular
persones menors de 16
anys. (Excepte en els cursos
específics per a infants)
d 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.
d El Centre Cultural la Farinera
del Clot es reserva el dret
d’admissió cap aquelles
persones que no respectin la
feina dels talleristes i el procés
d’aprenentatge de la resta de
persones usuàries.
d Els preus totals de cada curs
que s’especifiquen són amb IVA
inclòs.
d 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
IOGA
Exercita aquesta tècnica mil·lenària
beneficiosa pel teu cos i ment.
GRUP A: dilluns de les 19.00 a
les 20.30h del 6 d’octubre al 15
de desembre
GRUP B: dimecres de les 10.00
a les 11.30h del 8 d’octubre al 10
de desembre
GRUP C: dimecres de les 20.00h
a les 21.30h del 8 d’octubre al 10
de desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Lisa Howe
IOGA AMB NADONS
Practica el ioga amb el teu nadó
i afavoreix el vincle mare/infant
mitjançant exercicis de relaxació
i meditació per tranquil·litzar
la vostra ment i calmar les
respectives emocions.
Dimecres de les 17.00 a les
18.30h del 8 d’oct. al 10 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Lisa Howe,
professora de ioga especialitzada
en nadons i embarassades
IOGA PER A EMBARASSADES
Practica els beneficis del ioga
durant l’embaràs i prepara el cos
pels canvis d’aquesta etapa.
Dimecres de les 18.30 a les
20.00h del 8 d’oct. al 10 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Lisa Howe,
professora de ioga especialitzada
en nadons i embarassades

TAI TXI/TXI KUNG
Tait txi i Txi kung amb moviments
suaus i exercicis de respiració.
Dimecres de les 18.30 a les
20.00 h del 8 d’oct. al 10 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Alícia López
TALLER DE MEMÒRIA
Taller pràctic amb exercicis
entretinguts i variats dins
d’un programa de prevenció i
estimulació de la memòria.
GRUP A: dilluns de les 18.00 a les
19.30h del 6 d’oct. al 15 de des.
GRUP B: dimarts de les 10.00 a
les 11.30h del 7 d’oct. al 9 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Eva Lledó
ZUMBA
Atreveix-te amb aquesta activitat
cardiovascular que combina
exercicis de tonificació amb
passos de balls llatins!
GRUP A: dimarts de les 14.30 a
les 15.30h del 7 d’oct. al 9 de des.
GRUP B: dimarts de les 18.45 a
les 19.45h del 7 d’oct. al 9 de des.
GRUP C: divendres de les 18.00 a
les 19.00h del 10 d’oct. al 12 de des.
49,73 euros
(sessions: 10/10h)
a càrrec de: Sandra Rodríguez,
instructora oficial de Zumba

TREBALLA EL SÒL PELVIÀ
Pren consciència del teu cos,
aprèn i practica els exercicis que
et faran enfortir el sòl pelvià.
GRUP A: dilluns de les 10.00 a les
11.00h del 6 d’oct. al 15 de des.
GRUP B: dimarts de les 20.00 a
les 21.00h del 7 d’oct. al 9 de des.
49,73 euros
PILATES
(sessions: 10/10h)
Entrenament físic i estiraments
a càrrec de: Naiara Celades,
seguint el mètode Pilates.
GRUP A: dijous de les 10.00 a les llicenciada en CAFE i instructora
11.30 h del 9 d’octubre a l’11 de del mètode hipopressiu
desembre.
GRUP B: divendres de les 19.00 a
les 20.30h del 10 d’oct. al 12 de des.
DANSA
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Keops Guerrero
TRIBAL FUSIÓ
Fusió de dansa del ventre amb
MASSATGE ANTIESTRÉS
elements de hip-hop i de danses
Aprèn tècniques i trucs senzills
folklòriques d’arreu del món. (És
per alliberar tensions i malestar
necessari un any d’experiència en
mitjançant els massatges.
tribal fusió)
Dijous de les 10.00 a les 11.00h
Dijous de les 19.00 a les 20.30h
del 9 d’oct. a l’11 de desembre
del 9 d’oct. a l’11 de desembre
49,73 euros
74,60 euros
(sessions: 10/10h)
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Alícia López
a càrrec de: Ainhoa Calaf

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 22.00h
del 9 d’oct. a l’11 de desembre
74,60 euros
(sessions: 10/ 15h)
a càrrec de: Ainhoa Calaf
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 18.30
a les 20.00h del 8 d’octubre al
10 de desembre
AVANÇAT: és necessari un any
d’experiència en Bollywood.
Dimecres de les 20.00 a les
21.30h del 8 d’oct. al 10 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Polly Casson
COUNTRY
Vine a gaudir i a 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
21.30h del 7 d’oct. al 9 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Blanca Cadena
SWING
Gaudeix d’aquest ball sorgit
inicialment als estats del sud
dels EUA com a improvisació de
passos d’altres estils musicals
com el ragtime, el jazz i el dixieland
(és necessari apuntar-se en parella).

INICIACIÓ: dissabte de les 10.30
a les 12.00h del 5 d’octubre al
20 de desembre
AVANÇAT: És necessari un any
d’experiència en swing.
Dissabte de les 12.00 a les
13.30h del 5 d’oct. al 20 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Izaskun Llagostera i
Jordi Martí

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.
INICIACIÓ: dilluns de les 19.00h
a les 20.30h del 6 d’oct. al 15
de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
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 14.15h
del 7 d’oct.al 9 de des.
79,57 euros
(sessions: 8/16h)
a càrrec de: Montse Pérez
PATRONATGE
Un curs per a aprendre a
dissenyar la teva roba i a
confeccionar patrons (nivell obert).
Dimarts de les 19.30 a 21.30h
del 7 d’octubre al 9 de desembre
79,57 euros
(sessions: 8/16h)
a càrrec de: Montse Pérez
FOTOGRAFIA DE VIATGES
Perfecciona i treballa les
fotografies dels teus viatges.
Dilluns de les 18.00 a les 20.00h
del 6 d’oct. al 1 de desembre
79,57 euros
(sessions: 8/16h)
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.
Dilluns de les 20.00 a les 22.00h
del 6 d’oct. al 1 de des.
79,57 euros
(sessions: 8/16h)
a càrrec de: Sergi Reboredo

CREACIÓ DE PERSONATGE
T’agrada fer teatre? Vine
i atreveix-te a crear un
personatge a traves d’un
monòleg. Treballarem les eines
necessàries per aconseguir-ho.
Dimecres de les 20.00 a les
21.30h del 8 d’octubre al 10 de
desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Mireia Jerez

SEGURETAT A LA XARXA
A càrrec de Norberto Sinatra
Descobreix els mecanismes
necessaris per a poder fer
gestions per internet d’una
manera segura i eficaç.
Dissabte 11 d’octubre de les
10.30 a les 13.30h
14,92 euros - 3 hores
Inscripcions: del 28 de setembre
al 8 d’octubre

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 19.00 a les
20.30h del 7 d’octubre al 9 de
desembre
74,60 euros
(sessions: 10/ 15h)
a càrrec de: Jordi de Diego

COM AFRONTAR LA JUBILACIÓ
A càrrec de Dara Ljubojevic,
psicòloga, pedagoga, coach
internacional, PNL i formadora
Treballara els aspectes positius
de la jubilació per tal d’afrontar
aquesta nova etapa de la vida.
Dijous 13 de novembre de les
18.00 a les 21.00h
14,92 euros - 3 hores
Inscripcions: del 27 d’octubre al
10 de novembre

IDIOMES

MONOGRÀFICS

CONVERSA EN ANGLÈS
Si tens un bon nivell d’anglès,
consolida’l i llença’t a parlar-lo!
Dimecres de les 19.30 a les
21.00h del 8 d’octubre al 10 de
desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Miranda Kuypers

TABLETS I SMARTPHONES
A càrrec de Norberto Sinatra
Què són? Com funcionen? Aprèn
a utilitzar el nostre smartphone
o tauleta de manera amena i
segura (cal portar smartphone o

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
11.00h del 8 d’octubre al 10 de
desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Lucie Retayo

CÀPSULES
ORGANITZA LES CARPETES
DEL TEU PC
A càrrec de Norberto Sinatra
Aprèn a organitzar els arxius del
teu ordinador en carpetes i troba
el que busques de forma ràpida
i senzilla.
Dissabte 4 d’octubre de les
10.30 a les 13.30h
14,92 euros - 3 hores
Inscripcions: del 21 de setembre
a l’1 d’octubre

tauleta).

Dilluns 13, 20 i 27 d’octubre de
les 10.30 a les 13.30h
44,76 euros - 9 hores
Inscripcions: del 29 de setembre
al 8 d’octubre
10 APLICACIONS
IMPRESCINDIBLES
A càrrec de Norberto Sinatra
Transports, guies de carrers,
missatgeria instantània, trucades
internacionals... No us perdeu
aquest monogràfic pensat per
a fer-nos la vida més fàcil a
partir d’aplicacions per a mòbils
i tauletes.
Dimecres 19 i dimecres 26 de
novembre de les 10.30 a les
13.30h
29,84 euros - 6 hores
Inscripcions: del 3 al 14 de nov.

CURSOS i TALLERS 4t trimestre de 2014 ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (CASAL DE BARRI)
INSCRIPCIONS

COS I MENT

Període d’inscripcions a l’Espai
Antoni Miró Peris
d Del 15 al 30 de setembre.
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’octubre, novembre
i desembre.

GESTIONA ELS TEUS
CONFLICTES AMB TÈCNIQUES
DE MEDIACIÓ
Identifica els conflictes i reptes
que se’t plantegen aprenent
tècniques de prevenció i
Inscripcions presencials
resolució; especialment amb
d A plaça de Carme Monturiol, 10 eines de comunicació i resiliència.
08026, Barcelona.
Dimarts de les 18.00 a les
d Dimecres de 10,30 a 13,30h i
19.30h del 7 d’octubre al 9 de
de dill. a div. de 16.30 a 21.00h desembre
d Pagament amb targeta
74,60 euros
bancària. En cas de no disposar (sessions: 10/15h)
de targeta, el pagament es
a càrrec de: Walter Chiaverano
podrà fer a les oficines de
l’entitat que s’indicarà.
TÈCNICA ALEXANDER
d Si es paga amb targeta caldrà
Reeducació corporal per
presentar el DNI del titular. Si
equilibrar cos i ment.
el pagament es fa a través de
Dijous de les 19.30 a les
les oficines de l’entitat bancària, 21.00h del 9 d’octubre a l’11 de
caldrà presentar el comprovant desembre
de l’ingrés en un termini màxim 74,60 euros
de tres dies naturals després
(sessions: 10/15h)
d’haver efectuat la matrícula.
a càrrec de: Mar Medina
Inscripcions on line
GIMNÀSTICA PER A GENT
d A www.farinera.org
GRAN
d Pagament amb targeta bancària A partir dels estiraments bàsics
del ioga es promourà l’agilitat,
Condicions de la matrícula
la mobilitat i la sensació de
d No es podran matricular
benestar.
persones menors de 16
Dimecres de les 17.00 a les
anys. (Excepte en els cursos
18.00h del 8 d’octubre al 10 de
específics per a infants)
desembre
d Un cop matriculat al curs, no
49,73 euros
es retornaran en cap cas els
(sessions: 10/10h)
diners de la matrícula. Només
a càrrec de: Aldo Barragán,
es retornaran els diners si el
terapeuta i professor de ioga
curs queda anul·lat.
d Una sola persona no pot realitzar MARXA NÒRDICA
més de quatre matrícules de
El nordic walking és una forma
persones diferents.
de marxa que inclou, a més de
d L’Espai Antoni Miró Peris es
l’acció de les cames, la part
reserva el dret d’admissió
superior del cos. Un moviment
cap aquelles persones
agradable i efectiu que actua de
que no respectin la feina
forma suau i eficaç.
dels talleristes i el procés
Dilluns de les 18.00 a les
d’aprenentatge de la resta de
19.30h del 6 d’octubre al 15 de
persones usuàries.
desembre
d Els preus totals de cada curs que 74,60 euros
s’especifiquen són amb IVA inclòs. (sessions: 10/15h)
d Els cursos amb un cost extra
a càrrec de: Sergi Garcia de
de material no s’inclou al preu
Bendhora
total del taller. En cada cas
s’especifica l’import que es
pagarà el primer dia del curs.

ART I CREACIÓ

IDIOMES

CÀPSULES

COSIR A MÀQUINA
Aprendràs els conceptes bàsics
per cosir amb la teva màquina,
coneixeràs diferents tipus de
costures i teixits que t’ajudaran
a emprendre els teus propis
dissenys (cal portar màquina de
cosir).
Dimarts de les 19.30 a les
21.00h del 7 d’oct. al 9 de des.
74,60 euros (sessions: 10/15h)
a càrrec de: Irma Samayoa

ANGLÈS DES DE ZERO
Si no has fet mai anglès, aquest
és el teu taller.
Dimarts de les 16.30 a les
18.00h del 7 d’octubre al 9 de
desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Marta Castañ

MANDALES DE FIL AMB EL COR
A càrrec de Ricard Blasco
Un mandala és una representació
geomètrica disposada en cercle.
La majoria de les cultures tenen
figures mandàliques fetes amb
diversos materials. En aquesta
càpsula les farem amb pals de
fusta i fils, molt semblants a les
dels antics huichols de Mèxic.
Dimecres 1 d’octubre de les
18.00 a les 21.00h
14,92 euros

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 19.00h
del 6 d’oct. al 15 de desembre
74,60 euros (sessions: 10/15h)
a càrrec de: Yoly Hornes
BIJUTERIA TEXTIL
Amb agulla, fil, tisores, teixits i
una mica de creativitat aprèn a
fabricar la teva pròpia bijuteria
i complements per a aquesta
tardor.
Dimecres de les 10.30 a les
12.00h del 8 d’oct. al 10 de des.
74,60 euros (sessions: 10/15h)
a càrrec de: Maria del Mar, de
Lolitas BCN
HARMÒNICA DE BLUES
Taller per aprendre a tocar
l’harmònica.
Dimarts de les 19.30 a les
21.00h del 7 d’oct. al 9 de des.
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Lluis Souto
POTENCIA ELS TEUS
PROJECTES
Taller que t’ajudarà a potenciar
els teus projectes personals
o professionals a través de
l’escriptura i la presentació oral.
Dimecres de 12.00 a les 13.30h
del 8 d’oct.al 10 de desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Jordi Bonaterra,
pedagog

ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si tens uns mínims coneixements
bàsics, aquest és el teu taller.
(Nivell bàsic)
Dimecres de les 12.00 a les
13.30h del 8 d’octubre al 10 de
desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
A càrrec de: Ramón Codina
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
Si tens un nivell mig, fes un pas
endavant i vine a millorar el teu
nivell. (Nivell lower-intermediate)
Dimecres de les 10.30 a les
12.00h del 8 d’octubre al 10 de
desembre
74,60 euros
(sessions: 10/15h)
a càrrec de: Ramón Codina

(suplement de 7 euros per material)

Dijous: dijous 30 d’octubre de les
18.00 a les 21.00h
14,92 euros - 3 hores
Inscripcions: del 13 al 27
d’octubre
VI CELTA I ROM CREMAT
A càrrec de Jordi Pedro, de
CoctailXperience
Aprèn a elaborar vi celta i rom
cremat, dues begudes calentes
tradicionals i ideals pel temps
d’hivern.
Dilluns 17 de novembre de les
18.00 a les 21.00h
14,92 euros
(suplement de 5 euros per material)

3 hores
Inscripcions: del 15 al 26 de
setembre

3 hores
Inscripcions: del 29 d’octubre al
12 de novembre

VINE A JUGAR - POSA’T A LA
PELL D’UN DETECTIU: EL CAS
DE LA PIZZERIA TOMASSI
A càrrec de Tot Jugar
Un empresari d’èxit ha mort
als lavabos d’un restaurant. A
través d’interrogatoris, informes
policials i càmeres de seguretat
haureu de resoldre aquest
misteriós cas.
Un joc en viu per a equips de 3 a
5 detectius.
Divendres 24 d’octubre de les
19.30 a les 21.00h
7,45 euros
1,5hores
Inscripcions: del 6 al 21 d’oct.

VINE A JUGAR - POSA’T A LA
PELL D’UN DETECTIU: EL CAS
DEL COLLARET ROBAT
A càrrec de Tot Jugar
Un collaret de gran valor i
8 sospitosos. A través de
testimonis, informes policials i
càmeres de seguretat podreu
descobrir qui hi ha està implicat.
Un joc en viu per a equips de 3 a
5 detectius.
Divendres 21 de novembre de
18.30 a 21.00h
12,43 euros
2,5 hores
Inscripcions: del 3 al 18 de
novembre

ITINERARI: LLEGENDES
D’AMOR I MISTERI
A càrrec de Anna Masides i
Clara Mas d’Insòlitbarcelona
Visita guiada per Barcelona
amb l’objectiu de conèixer les
llegendes d’amor i de misteri que
amaga la ciutat.
Durant l’època medieval, la
societat era analfabeta. Això
significava que qualsevol rondalla
o història que s’explicava,
s’integrava d’una manera
molt profunda dins les ments
dels ciutadans. Per aquest
motiu totes les llegendes que
escampaven els pobles i les ciutats
han perdurat des de temps remots
fins als nostres dies.

COIXINS I PUFS AMB TRAPILLO
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Utilitzant la tècnica del trapillo
aprendrem a fer coixins i pufs.
Un regal fet a mà ideal per a les
festes de Nadal!
Cal saber punt bàsic de ganxet,
ampliar i reduir. Cal portar un
ganxet gruixut de 7 o 8 mm,
trapillo o unes samarretes.
Dimecres 3 de desembre de les
18.00 a les 21.00h
14,92 euros
3 hores
Inscripcions: del 12 al 28 de
novembre

MONOGRÀFICS
RECUPERART
A càrrec de Joaquim Riera
Aprèn a reciclar i reutilitzar
objectes i materials que altres
llencen tot fent obres d’art.
Cal portar llaunes, taps, cartrons
oueres, plàstics, envasos…
(Per a infants de primària.)
Dimecres 8 i 15 d’octubre de les
17.30 a les 19.30h
12,87 euros
(Suplement de 3 euros de material a
pagar el primer dia del monogràfic)

2 sessions/4 hores
Inscripcions: del 22 de setembre
al 3 d’octubre
INICIACIÓ A LA MEDITACIÓ
A càrrec d’Aldo Barragán,
terapeuta i professor de ioga
La meditació permet estar en el
present de forma sana, sense la
sobreestimulació del pensament
ni les emocions. En aquest
monogràfic aprendràs les bases
per tenir una visió holística que
facilitarà l’autoconeixement i la
pau amb un mateix.
Dilluns 20 i 27 d’octubre de les
19.00 a les 21.00h
19,89 euros
2 sessions/4 hores
Inscripcions: del 3 al 15 d’oct.
ITINERARIS: CONÈIXER A FONS
LA CIUTAT
A càrrec d’Anna Masides i Clara
Mas d’Insòlitbarcelona
Monogràfic de 3 visites guiades.
Cada itinerari aprofundirà en la
història d’un barri de Barcelona i
es desenvoluparà amb un sentit
cronològic, des del seu origen (el
Barri Gòtic) fins a l’època medieval
(el Barri del Born) i l’època
industrial que va modernitzar
Barcelona (el Barri del Raval).
Dimecres 19 i 26 de nov.i 3 de
des.de les 18.00 a les 21.00h
44,76 euros
3 sessions/9 hores
Inscripcions: del 3 al 14 de
novembre
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PROGRAMA setembre - octubre

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)

EXPOSICIONS

FESTIVALS

EL MEU CIRC A BARCELONA

1r CICLE
NORTHEN CLOT

d D’Andres Sütevaka
d A càrrec de l’ Associació Ceramistes de Catalunya

El meu Circ a Barcelona és el títol de la memòria que
l’artista Andres Sütevaka va començar a escriure per
narrar la seva experiència a Badalona, on viu actualment.
La seva imatge de la ciutat és poc convencional i el motiu
en són els ànecs.
El perquè és tan curiós com el leitmotiv de l’exposició. Els
dos primers mesos de viure a Badalona, la Rosa, propietària del pis on es va allotjar tenia dos ànecs de mascota. L’experiència amb aquests dos peculiars inquilins no
va ser del tot afortunada. Arrel d’això va fer una sèrie de
peces de ceràmica en homenatge als ànecs de la Rosa.
d Inauguració dijous 4 de setembre, 19.30h
d (Del 4 al 20 de setembre)
d sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

El 1r Cicle Northern Clot és un petit projecte que ha nascut
al carrer del Clot amb ganes de fer-se un espai dins de
l’agenda cultural de la ciutat. Es tracta d’un cicle d’activitats
relacionades amb l’acció social, la música i la cultura Pop Art.
La primera activitat tindrà com a protagonista el “Militarisme i Rock Anglés”. Serà una xerrada il·lustrada i
minuciosament explicada per en David Serret. La segona
activitat té com a himne “Un viatge gastronòmic a la
cultura PoPular”, on el xef David del Congrés repassarà
de manera única i ocurrent la història de la música i
la gastronomia d’arreu del món. Per acabar el Cicle
gaudirem d’una Nit de Dj’s al bar de la Farinera, amb la
participació per primera vegada d’un il·lustre mod: en
John Mc Enrore Selector; i també la dels Neighbours
Dj’s. Per acabar el periodista musical Javi López ens
farà ballar a tort i a dret.
d Dissabte 27 de setembre, a partir de les 19.30h
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

MORNING GLORYVILLE BARCELONA

Morning Gloryville Barcelona és una experiència de ball
immersiu pels que vulguin desafiar la cultura del matí i començar el dia amb estil! No hi ha com començar el dia amb
música enèrgica, balls desinhibidors, exquisits esmorzars
i massatges que ens ajudaran a despertar abans d’anar a
treballar! I tot amb molt d’estil, pijama i purpurina!
Vols un cafè doble o un suc de taronja natural? Necessites un massatge a l’esquena o vols que et posem el cap
en gel? Una Shirshasan o una Trikonasan? Cada un de
nosaltres tenim la nostra pròpia manera de llevar-nos. A
Morning Gloryville Barcelona hem reunit una tropa per
atendre totes les teves necessitat matineres i sorprendre’t amb algunes més! Morning Gloryville va començar
a Londres l’any 2013, aquest mes de maig a Nova
York i després de la bona rebuda que va tenir el primer
Morning Gloryville Barcelona es torna a repetir de nou al
Centre Cultural la Farinera del Clot.
d Dimecres 1 d’octubre, de les 6.30 a les 10.30
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada consultar a http://morninggloryville.com

Cicle de Música Negra
SAY IT LOUD vol. 7

d A càrrec de Say it Loud Barcelona i del CCFC

Say it Loud Barcelona i la Farinera del Clot ofereixen per
setè any consecutiu el Cicle de Música Negra, Say it Loud,
al voltant de la cultura afroamericana. Música, exposicions i sessions de dj’s seran les activitats que com cada
any configuraran la programació. Així doncs, gaudirem de
dos concerts amb artistes internacionals i de les ja fixes
8 Hours Reggae Run, on Sound Systems artesanals de
reggae ompliran de música 8 hores a l’aire lliure.
Enguany a més, s’ofereixen propostes noves com un taller que maridarà diferents vins a mesura que es va descobrint la història del jazz i una proposta de discofòrum
sota la batuta del reconegut melòman Txarli Brown.
d Dijous 23, divendres 24 i dissabte 25 d’octubre
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada consultar a www.farinera.org o a www.sayitloud.cat

TEATRE PER A TOTS
ELS PÚBLICS

Titelles
BLAU MARÍ

d A càrrec de la cia. Pinotxo en bicicleta

Les històries comencen quan menys t’ho esperes. Tot
pot passar. Pots creuar l’oceà. Pot atacar-te un pop gegant. Els reis poden portar tutú. I fins i tot pots salvar un
vaixell pirata. Però tot seria avorrit si no et tingués a tu.
El meu amic. Inspirada en la cançó popular Puff, el Drac
Màgic, parla amb el mínim de paraules sobre el valor de
la imaginació i l’amistat.
(Edat recomanada a partir dels 5 anys)
d Diumenge 19 d’octubre, 12h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 4,50 euros

TEATRE

ANY PITARRA

d A Càrrec de l’AT el Partiquí

El Partiquí presenta a la Farinera les gatades d’en
Pitarra que va estrenar a la Sala Tallers del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC), convertint-se en el primer
grup amateur que actuava al TNC. L’últim Trencalòs i Coses de l’Oncle, són les dues peces breus dels anomenats
“singlots” de l’autor més satíric del s. XIX. Aquesta pot
ser una gran ocasió per veure l’espectacle per primera
vegada o per reviure aquella data històrica.
d Divendres 10 d’octubre a les 21.30h
d Dissabte 11 d’octubre a les 18h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 7 euros (Socis del Partiquí: 6,5 euros)

ITINERARIS

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

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

ALTRES

Presentació de llibre
EL PASEO INFINITO
d A càrrec de Daniel Higiénico

Daniel Higiénico, un dels artistes més incansables de
l’escena musical barcelonina, ara ens presenta el seu
primer llibre, El Paseo Infinito.
El músic ens parlarà de la novel·la i ens interpretarà
algun dels seus temes.
d Dijous 18 de setembre, 20h
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

El “Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa” col·labora
amb la programació de la commemoració del Tricentenari 1704-1714 amb l’itinerari “La Guerra de Successió
a Sant Martí de Provençals” que transitarà per espais
del districte vinculats amb aquest conflicte bèl·lic.
d Dimarts 16 de setembre, 18h
d Dissabte 27 de setembre, 11h
d Divendres 3 d’octubre, 18h
d Dissabte 4 d’octubre, 11h
d Dissabte 11 d’octubre, 11h
d Divendres 17 d’octubre, 18h
d Dissabte 18 d’octubre, 11h
d Dissabte 25 d’octubre, 11h
d Sortida des del Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (Casal
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de Barri)

EXPOSICIONS

TALLERS OBERTS

XERRADES

Horari de visita de les exposicions: dilluns, dimecres i dijous de 16.30 a 17.30h i dimarts i divendres de 20 a 21h

CLUB DE LECTURA

LES COOPERATIVES OBRERES
DE CONSUM AL CLOT-CAMP
DE L’ARPA FINS EL 1939

RECUPERART

d A càrrec de Joaquim Riera

Reciclar i reutilitzar objectes i materials que altres llencen, és el punt de partida del nou període artístic de Joaquim Riera. Aquesta nova etapa es basa en el concepte
artístic Recuperart, amb el que ha passat del concepte
a l’objecte, amb quadres en relleu, quasi tridimensionals,
que assoleixen entrar pels ulls de l’espectador i captivar-lo.
d Inauguració dilluns 8 de setembre, 19h
d (del 2 al 29 de setembre)
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa

Aquí trobareu un espai per 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
d Setembre – dimecres 10 i 17, de les 19 a les 20.30h
d Octubre – dimecres 1, 15 i 29, de les 19 a les 20.30h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

A càrrec de Jordi Morell, membre del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa
Repàs històric del moviment cooperatiu al barri del ClotCamp de l’Arpa.
d Dilluns 15 de setembre, 19h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

CLUB DE CULTURA JAPONESA
KURO-KEN

黒刀

d A càrrec de Ricardo Gómez Márquez (Shirowashi)

T’agrada la cultura japonesa? Vine a compartir un espai
de dibuix, manga i videojocs amb altres amants d’aquest
gènere.
d Tots els dijous de setembre, de les 19 a les 21h
d Tots els dijous d’octubre, de les 17 a les 19h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

COSTURA I MANUALITATS
d A càrrec de Maria Rosa Cases

PROJECCIÓ D’IMATGES
DEL BARRI

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

En motiu del recull d’imatges del barri que està portant
a terme el Taller d’Història per elaborar un llibre de la
col·lecció l’Abans que edita l’Editorial Efadós, es farà una
projecció d’algunes de les fotografies recollides.
d Dilluns 13 d’octubre, 19h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

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.
d Setembre – divendres 5, 17h
d Octubre – divendres 3, 17h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

REIKI PER A TOTHOM
d A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.
d Divendres 3 d’octubre, 19h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

TALLERS MILLOR QUE NOU,
REPARAT
ALTRES

NARRIN NARRAN
ALLÒ QUE QUEDA

d A càrrec de Clara Sopeña i Falcó

Allò que queda és obra del pas del temps. Temps que
degrada, embruteix, oxida, malmet, esquerda, corca la
matèria i les coses. Fotografies que són finestres de color i llum i que ens suggereixen un canvi; fotografies que,
com a pintures, alliberen la matèria del temps, irrompen
el moment i l’inverteixen significativament.
d Del 6 al 31 d’octubre
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que
farem entre tothom.
d Setembre – dijous 17, 19.30h

MUNT DE MOTS

Participació de Narrin Narran dins del Festival de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots
d Octubre – dijous 22, 19.30h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

PINTURA DOMÈSTICA: PINTEM
RESPECTANT EL MEDI I LA SALUT
A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Com preparar i pintar en diverses superfícies (parets,
fustes i metalls) i quines pintures i materials utilitzar per
reduir l’impacte ambiental.
(Inscripció prèvia trucant al 934507013 o enviant un
correu electrònic a eamp@farinera.org)
Divendres 26 de setembre, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Inscripció gratuïta

L’EMBOLCALL DE L’ENTREPÀ AMB
PATCHWORK: FEM UN ENVÀS
ARTÍSTIC, PRÀCTIC I SOSTENIBLE
A càrrec de Reparat, Millor que Nou
Taller de realització de bocanroll (embolcall reutilitzable
per a entrepans) amb tècniques de cosir i patchwork.
Cal portar un tros de roba (40x60 cm) i alguna làmina
de plàstic alimentari d’algun embalatge, per tal de fabricar l’embolcallador. Els plàstics que funcionen millor són
els gruixuts però flexibles, com els envasos de cafè molt
o en gra d’1 o 2 kg.
(Inscripció prèvia trucant al 934507013 o enviant un
correu electrònic a eamp@farinera.org)
d Divendres 31 d’octubre, de les 18 a les 20.30h
d Espai Antoni Miró Peris
d Inscripció gratuïta
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AGENDA setembre

,

octubre

CC La Farinera del Clot

Espai Antoni Miró Peris

(CCFC)

(Casal de Barri)

Presentació de llibre
EL PASEO INFINITO
A càrrec de Daniel Higiénico
Dijous 18 de setembre, 20h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

SETEMBRE

Festival
1r CICLE NORTHEN CLOT
Exposició
Dissabte 27 de setembre
EL MEU CIRC A BARCELONA
A partir de les 19.30h
D’Andres Sütevaka
Centre Cultural la Farinera del Clot
A càrrec de l’Associació Ceramistes Entrada gratuïta
de Catalunya
OCTUBRE
Inauguració:
dijous 4 de setembre, 19.30h
Festival
(Del 4 al 20 de setembre)
MORNING GLORYVILLE
Sala d’exposicions Joan Alsina del
BARCELONA
Centre Cultural la Farinera del Clot
Dimecres 1 d’octubre
Entrada gratuïta
de les 6.30 a les 10.30
Centre Cultural la Farinera del Clot
Taller per a joves
Entrada consultar a:
TALLER DE DANSES URBANES
http://morninggloryville.com
A càrrec de Laia Campàs
Tots els dilluns del 6 d’oct. al 15 de
Itinerari
desembre, de les 18 a les 19.30h
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A
Inscripcions: del 8 al 22 de set.
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
Centre Cultural la Farinera del Clot
A càrrec del Taller d’Història del
Inscripció gratuïta
Clot-Camp de l’Arpa
Divendres 3 d’octubre, 18h
Taller per a joves
Dissabte 4 d’octubre, 11h
TALLER DE TEATRE
Dissabte 11 d’octubre, 11h
A càrrec d’Alicia González
Divendres 17 d’octubre, 18h
Tots els dimarts del 7 d’octubre al
9 de desembre, de les 18 a les 20h Dissabte 18 d’octubre, 11h
Dissabte 25 d’octubre, 11h
Inscripcions:
Sortida des del Centre Cultural la
del 8 al 22 de setembre
Farinera del Clot
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gratuït
Inscripció gratuïta

CLIC LLETRES

Itinerari
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Dimarts 16 de setembre, 18h
Dissabte 27 de setembre, 11h
Sortida des del Centre Cultural la
Farinera del Clot
Gratuït

Teatre
ANY PITARRA
A Càrrec de l’AT el Partiquí
Divendres 10 d’octubre a les
21.30h i dissabte 11 a les 18h
Teatre Jesús Concernau del Centre
Cultural la Farinera del Clot
7 euros
(Socis del Partiquí: 6,5 euros)

Teatre per a tots els públics
(titelles)
BLAU MARÍ
A càrrec de la cia. Pinotxo en
bicicleta
(Edat recomanada a partir dels 5 anys)

Diumenge 19 d’octubre, 12h
Teatre Jesús Concernau del Centre
Cultural la Farinera del Clot
4,50 euros
7è Cicle de Música Negra
SAY IT LOUD
A càrrec de Say it Loud Barcelona i del
Centre Cultural la Farinera del Clot
Dijous 23, divendres 24 i dissabte
25 d’octubre
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada consultar a:
www.farinera.org
www.sayitloud.cat

SETEMBRE

OCTUBRE

Exposició
RECUPERART
A càrrec de Joaquim Riera
Inauguració dilluns 8 de set., 19h
(del 2 al 29 de setembre)
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 1, 15 i 29 d’octubre, de
les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
CLUB DE CULTURA JAPONESA
KURO-KEN 黒刀
A càrrec de Ricardo Gómez
Márquez (Shirowashi)
Tots els dijous de setembre, de les
19 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
CLUB DE CULTURA JAPONESA
KURO-KEN 黒刀
A càrrec de Ricardo Gómez
Márquez (Shirowashi)
Tots els dijous d’oct. de les 17 a les 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 5 de setembre, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 10 i 17 de setembre, de
les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Xerrada
LES COOPERATIVES OBRERES
DE CONSUM AL CLOT-CAMP DE
L’ARPA FINS EL 1939
A càrrec de Jordi Morell, del Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Dilluns 15 de setembre, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Altres
NARRIN NARRAN
Dijous 17 de setembre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

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.

Taller Reparat, Millor que Nou
PINTURA DOMÈSTICA: PINTEM
RESPECTANT EL MEDI I LA SALUT
A càrrec de Reparat, Millor que Nou
(Inscripció prèvia trucant al
934507013 o enviant un correu
electrònic a eamp@farinera.org)
Divendres 26 de setembre,
de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Inscripció gratuïta

Ormerod, Jan; Joyner, Andrew (il·l)
EL CANVI
Ediciones Ekaré

Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 3 d’octubre, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 3 d’octubre, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Exposició
ALLÒ QUE QUEDA
A càrrec de Clara Sopeña i Falcó
Del 6 al 31 d’octubre
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Xerrada
PROJECCIÓ D’IMATGES DEL BARRI
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Dilluns 13 d’octubre, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Munt de Mots
NARRIN NARRAN
Dijous 22 d’octubre, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Taller Reparat, Millor que Nou
L’EMBOLCALL DE L’ENTREPÀ AMB
PATCHWORK: FEM UN ENVÀS
ARTÍSTIC, PRÀCTIC I SOSTENIBLE
A càrrec de Reparat, Millor que Nou
(Inscripció prèvia trucant al
934507013 o enviant un correu
electrònic a eamp@farinera.org)
Divendres 31 d’octubre,
de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Inscripció gratuïta

PROGRAMACIÓ

El germanet de la Carolina Cocodrila sempre baveja, però la
Mamà Cocodrila només parla de com n’és de preciós!
La Carolina està molt gelosa. Per això decideix anar a la botiga
de bebès i canviar el seu bavós germanet per un altre de nou. En
trobarà cap que li faci el pes?
La Carolina canvia el bebè cocodril per un ós panda, un elefant,
dos petits tigres, però troba que cap d’ells és com li agrada a ella
ni a la seva mare. És possible que no ni ha cap millor que el seu
germanet?
Un àlbum amb unes il·lustracions plenes d’humor i tendresa que
ajudarà als més petits a acceptar el nou germà .
Carme Alegre García
Responsable de la Sala Infantil de la Biblioteca El Clot-Josep Benet

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 10.00h a 22.00h
ESMORZARS
TAPES
ENTREPANS
PLATS COMBINATS

•
•
•
•

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

