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Troba el teu espai

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
Dilluns de 9h a 22h
Dimarts i dijous de 9.30h a 24h
Dimecres i divendres de 9h a 24h
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h
(consultar horaris extraordinaris de Nadal a www.farinera.org)
Serveis del CCFC
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 a CCFC
Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa
Associació Teatral el Partiquí
Associació Musical Gèrminans
Asociación para Vencer el Autismo
Dones i Comunitat - Banc del Temps

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
(consultar horaris extraordinaris de Nadal a www.farinera.org)
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
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L’agenda de novembre i desembre torna com sempre
plena d’activitats, esdeveniments i actes; l’edició 86 del
Clic que teniu a les mans és una bona mostra! Encetem
la recta final de l’any a ple rendiment amb la Festa Major
del barri. Tres setmanes consecutives on els carrers, les
entitats i els equipaments del Clot-Camp de l’Arpa s’ompliran de música, teatre, tradicions i cultura. Enguany,
durant el refestot, hi haurà un motiu més per celebrar:
l’Ajuntament de Barcelona atorgarà la medalla d’Honor
de la ciutat a la Federació d’Entitats del Clot de l’Arpa,
principal organitzadora de les festes populars al barri
i entitat gestora de l’Espai Antoni Miró Peris i del Centre Cultural la Farinera del Clot. Anys de feina voluntària
constant que reben un merescut reconeixement.
El novembre s’acomiada amb la celebració dels actes
del Dia Internacional en contra la violència ver les Dones.
La Farinera, organitza la 3a edició del Cicle de Dones
Creadores, Muses, amb la intenció de donar visibilitat
al treball de qualitat que fan les dones en les diferents
vessants artístiques. A més a més, acull l’acte central
de Sant Martí, que tindrà lloc el proper 26 de novembre,
a les 18h a l’exterior. De ben segur que contribuirà a sensibilitzar a favor de l’eradicació de la violència de gènere
i deixarà empremta a l’equipament.
Tanquem el 2014 amb la celebració dels actes que s’organitzen a tot el barri amb la intenció de col·laborar en la
recollida de joguines i de regals per reis. Moltes persones anònimes, entitats i empreses sumen el seu granet
de sorra per tal que els infants més desfavorits del barri
i les persones grans en situació de solitud, visquin la tradició de la manera més màgica possible. Si encara no
hi col·labores informa-te’n de com fer-ho a les pàgines
interiors del Clic.
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LES MUSES ARRIBEN
AMB MÉS FORÇA QUE MAI

Del 24 al 28 de novembre, la Farinera, conjuntament amb el PIAD,
celebren de nou el Cicle de Dones Creadores, Muses

Durant el 2014 semblava que el Cicle de Dones Creadores
Muses quedaria desdibuixat per les obres de les Glòries, pel
Tricentenari i per altres aspectes del calendari polític. Per sort
l’activitat del Centre continua malgrat tots aquests handicaps
i al novembre ens disposem a abordar la temàtica de gènere.
Aquest és el tercer any que celebrem Muses, conjuntament
amb el Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD), companyes d’equipament amb les que durant una setmana ens aliem
per tirar endavant el Cicle.
Sovint veiem, que a diversos àmbits de la vida social i del
món cultural, la construcció social del rol femení i del rol masculí crea desigualtats de gènere i, per tant, uns estereotips ja

marcats envers a algunes formes d’expressió artístiques. Per
minimitzar diferències, per trencar amb convencions socials i
sobretot per atorgar a la dona el paper que es mereix, durant
l’última setmana de novembre s’han programat tallers, xerrades, exposicions i bon humor.
Encetarà el Cicle l’exposició Dones i Llops, a càrrec de 5
dones artistes i comissariada per Montserrat Pérez. A partir
del dia 20 de novembre i fins al 5 de desembre podreu veure
les obres exposades, que fan referència a la persecució i el
rebuig que ha patit el llop i com s’ha saquejat i estructurat la
naturalesa femenina instintiva, en definitiva, l’instint de la dona
i el llop en perill d’extinció.

ESPAI JOC

El Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris enceta una nova línia de
programació dedicada a promocionar la cultura del joc de taula

Un casal de barri és una espai de trobada del veïnat, un espai
que la gent es fa propi, on deixes a part la individualitat de la
ciutat per agafar-ne la part social. A més, un casal de barri
també és un espai on deixes córrer la imaginació, on aprens,
però sobretot on et diverteixes. Amb la intenció de complir tots
aquests aspectes, l’EAMP amplia l’oferta habitual amb l’espai joc.
L’espai joc vol ser un espai obert a la diversió i la relació. Jocs
de fitxes, amb taulell, de cartes, d’estratègia, competitius o de
col·laboració; tots són benvinguts i si no en teniu cap de preferit, hi podreu compartir i descobrir-ne de nous o redescobrir-ne
d’antics. Aquesta és una proposta polifacètica pensada tant
per a les persones amants dels jocs en general, com per a
aquelles que volen tenir un indret relacional al voltant d’un joc
de taula. Un espai, doncs, per als que vulguin trobar algú per
jugar, però també per a les famílies que volen descobrir noves
opcions de lleure.
Einstein deia que quan s’aprenia més és quan es jugava. En
aquesta línia hem obert també l’espai board games. Pensat
per a persones amb nivell baix o intermig d’anglès. Els jocs de
taula són un magnífic lloc de trobada per practicar i adquirir
nou vocabulari, tot passant una bona estona.
Per celebrar la inauguració de l’espai joc, s’han organitzat dos
actes per la Festa Major.
d Vine a jugar al tangram: el trencaclosques matemàtic que
no deixa mai de sorprendre’t
(dijous 6 de novembre, de les 18 a les 20.30 h).
d Descobreix Jocs del món: amb la col·laboració del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural del Clot-Camp de
l’Arpa i diversos col·lectius de diferents orígens geogràfics
descobrirem jocs de taula d’arreu del món
(dimecres 12 de novembre, de les 18 a les 21h).

A partir del

27 d’octubre

“LA NIT ENS
ATRAPA”
DENUNCIA LA
DISCRIMINACIÓ
PER RAONS
D’ORIENTACIÓ
SEXUAL

ESPAI JOC
Dimarts de les 17 a 19h
Divendres de les 18.30 a les 21h
BOARD GAMES
Jocs de taula en anglès
Dimecres de les 17 a les 18h

EL
RACÓ
del Taller d'Història
del Clot-Camp de l'Arpa

CLOT núm. 1, “LA TERESITA”
A l’entrada del Museu de Vilanova i la Geltrú s’exposa una
petita locomotora tender a vapor de dos eixos tipus 020-T,
construïda per Cockerill (Bèlgica), al 1883. Era popularment
coneguda com “La Teresita” i ara anomenada “Clot núm. 1”.
Aquesta antiga locomotora de maniobres va ser incorporada el 1910, a la línia de Puebla de Hijar a Alcanyís, a la província
de Terol, i entre els anys 1941 i el 1957 va continuar realitzant la mateixa funció als tallers ferroviaris del Clot. Les seves
maniobres permetien moure els vehicles ferroviaris en els re-

Heu sentit mai frases com “rius com una boja” o “les dones
no riuen, somriuen”? el Cicle començarà precisament amb un
taller de risoteràpia en el que es buscaran els perquès i les
pors del riure; i sobretot es prioritzarà la part pràctica: es riurà
i molt. (Cal inscriure’s abans trucant al PIAD 93 307 72 60).
Per altra banda, la xerrada Dones i Rock ens servirà per
fer un repàs d’aquelles dones que són i han estat artistes destacades de l’escena musical més internacional. Potser han sigut poques, potser han estat a segona fila, però són potents
com Patti Smith, PJ Harvey o Björk.
El plat fort del Cicle serà un concurs de monòlegs d’humor,
que s’engega per primera vegada aquest any i ha estat creat
per impulsar i fomentar la presència de dones monologuistes i
donar a conèixer els seus treballs. Tenim la necessitat de veure
més dones en escena, més dones fent riure, fent humor, soles
damunt d’un escenari, divertides i valentes! La convocatòria és
oberta, la presentadora espera, les actrius no ens decebran!
Només falteu vosaltres, el públic. Però si el que realment voleu
és participar, a la web del Centre Cultural (www.farinera.org) hi
podeu consultar les bases.

cintes de les estacions. Passats uns quants anys es va veure
que era insuficient per les necessitats del taller i es va utilitzar
com a caldera fixa per produir vapor destinat a diversos usos
auxiliars als mateixos tallers.
Antonio Gascón
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

La companyia Genios Locos presenta el 21 de novembre l’espectacle La nit ens atrapa, una obra que ens farà reflexionar
sobre l’homosexualitat al s.XX
La història de La nit ens atrapa ens situa a Catalunya a
principis del s. XX, una època carregada de prejudicis que es
traduïa en censura, ocultació i profund desconeixement de les
formes alternatives de sexualitat.
Desgraciadament, en ple s. XXI encara subsisteixen molts
prejudicis, com per exemple aquell que relaciona homosexualitat i pederàstia. Tot i que estem a anys llum dels nivells d’homofòbia d’altres països, fa unes setmanes, quan es va aprovar al
Parlament català una llei necessària (i pionera a tot el món) en
contra de la discriminació del col·lectiu LGTB, encara hi havia
veus que la titllaven d’eina promocional del lobby gai. També
s’oposaven a la difusió de continguts del col·lectiu en el sistema
educatiu (just allà on fa més falta per combatre la discriminació d’arrel) segurament per protegir els infants i adolescents
de la influència perniciosa de gais, lesbianes i transsexuals.
En una ciutat tan liberal com Barcelona és possible trobar
centres comercials que posen a la venda manuals d’autoajuda
per reparar la pròpia homosexualitat. I tot i que l’OMS ja fa
anys que va excloure-la del llistat de malalties i trastorns mentals, encara hi ha presumptes terapeutes que pretenen guarir
l’homosexualitat utilitzant tècniques no tan allunyades del que
la cia. Genios Locos descriu a La nit ens atrapa.
Així, doncs, no baixem la guàrdia i homenatgem a tots
aquells que durant molts anys han combatut amb coratge i
perseverança per l’afirmació orgullosa de la pròpia identitat
sexual.
Joan Ramon Gironès
director de la companyia Genios Locos
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CLIC CLOT CAMP DE L’ARPA

AL CLOT-CAMP
DE L’ARPA ÉS
FESTA MAJOR

CAMPANYA
DE REIS 2015
Cada època de l’any l’associem a les seves tradicions i protagonistes. Ben aviat serà el torn del Nadal i inevitablement els
galets, les neules, els torrons, les llums i el fred ens aclapararan. Però un dels protagonistes inevitables d’aquestes festes
són els Reis. Qui més qui menys rep un o més obsequis el matí
del 6 de gener i com sempre la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa vol que tots els infants i gent gran del barri
obrin algun paquet. Malauradament per a tothom no és així
i per aquest motiu s’organitzen un seguit d’accions per tal de
recollir joguines per a nens i nenes i obsequis per als àvis i
àvies del barri.

QUÈ PODEM PORTAR?
Joguines noves per a infants (0 a 14 anys) amb valors educatius.
Eviteu joguines bèl·liques.
Eviteu aparells amb piles o elements a reposar contínuament.
Busqueu joguines que siguin segures i de qualitat.
No els emboliqueu.
S’agraeix material escolar i llibres de lectura infantils o juvenils.
Porteu obsequis per a la gent gran.
Eviteu productes alimentaris com torrons o bombons.

ON HO PODEM PORTAR?
Centre Cultural la Farinera del Clot
Gran Via de les Corts Catalanes, 837 - 932918080
(de dill. a div.de 10 a 22h, possibles variacions pels horaris extraordinaris de Nadal)

Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris - 934507013
Plaça de Carme Monturiol, 10
(dimecres de 10.30 a 13.30h i de dilluns a divendres de 6.30 a 21h,
veure possibles variacions pels horaris extraordinaris de Nadal)

Altres punts a determinar. Consulteu a www.farinera.org
A més també es poden portar obsequis a les activitats que
s’organitzen a la Farinera i a l’EAMP en motiu de la Campanya de Reis 2015.

QUAN HO PODEM PORTAR?
Del dimarts 9 de desembre al dilluns 5 de gener.

ACTIVITATS DEL CENTRE CULTURAL DEL CLOT
Arts escèniques
ÉS TEU?
A càrrec del Jove Partiquí
d Dissabte 13 de desembre, 19 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d una joguina nova per a la campanya de Reis 2015
Música
CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’Orquestra de Cambra Gèrminans
d Dissabte 20 de desembre, 19 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d una joguina nova per a la campanya de Reis 2015
Teatre per a tots els públics
UN EXTRATERRESTRE QUALSEVOL
A càrrec de la cia. Grupo Comediarte
d Diumenge 21 de desembre, 12 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d una joguina nova per a la campanya de Reis 2015

ACTIVITATS DEL CASAL DE BARRI
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
El dia 12 de desembre els grups oberts de l’EAMP han pensat
activitats obertes a tothom per animar a la gent a portar un
obsequi per a la gent gran.
d 17h: Grup de costura i manualitats
Hem preparat un caga tió ben especial. T’ensenyarem a
fer el teu propi tió de Nadal de ganxet.
d 17h: Exposició de les fotografies d’errades ortogràfiques
trobades al barri
Envieu imatges d’errades que trobeu a eamp@farinera.org (fins
al dia 4 de desembre). El dia 12 s’exposaran totes les troballes.
Posa a prova el teu català, tot passant una estona divertida.
d 19h: Reiki
Vine a rebre i a donar reiki de forma gratuïta tos els mesos. Aquest desembre però, t’animen a portar un regal per
la gent gran i a gaudir d’un espai de relaxació i benestar.

Del 31 d’octubre al 16 de novembre se celebren
les festes del barri, tres caps de setmana consecutius plens d’activitats.
Un any més ens retrobem per la Festa Major del Clot-Camp
de l’Arpa, l’esdeveniment més esperat per tothom i segurament el que més esforços ens costa a tots i totes.
Per tercera vegada consecutiva fem 3 caps de setmana,
per poder diversificar les activitats i facilitar als organitzadors
espais de diversió.
La gran novetat és que enguany no hem programat res
a l’exterior el dia 9 de novembre, doncs des de la Federació
desitgem que aquesta data s’exerceixi el dret universal a votar.
Potser aquest escrit, un cop el programa us arribi a les mans,
quedi desfasat i no es pugui celebrar la consulta, i aquesta
serà una noticia, segons el nostre parer, nefasta per a la participació i la democràcia.
Moltes vegades a les comissions obertes de Festa Major
ens hem fet la pregunta de si aquesta celebració ha de ser
només festiva o si hi ha d’haver una part de reivindicació. Aquest
any segurament ha estat plagat de moments que creiem que
fa falta destacar i per això fem una crida a la reflexió col·lectiva.
Un exemple seria l’empresonament preventiu d’un company
dels Castellers de Barcelona, que malgrat ser innocent abans
i després del judici, es va passar més de 20 dies entre reixes.
No ens podem oblidar del trasllat del Casal Tramuntana al
barri del costat, la Verneda. Una petita victòria veïnal que hem
de celebrar tot oferint la nostra ajuda a Vern i a les plataformes sorgides allà.
Recordem que tenim una necessitat, que la residència Alchemika comenci a funcionar ja, porten molt temps d’endarreriment.
Celebrem que ja han enderrocat el tambor de les Glòries
i per fi podem veure més enllà. Ara ens queda la incertesa del
què s’hi farà i si canviarà l’estructura del Clot-Camp de l’Arpa.
Finalment fer una crida a l’associacionisme del nostre barri. Per seguir muntant unes festes populars de l’envergadura
de les actuals, necessitem una major implicació en la preparació, en l’execució i en la valoració.
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

LA PLAÇA DE LES
GLÒRIES S’URBANITZA
PROVISIONALMENT
El projecte de remodelació de la plaça de les
Glòries serà un procés llarg. Ja es comencen
a apreciar els canvis, el més evident: l’enderrocament total de l’anella viària. Un pilar solitari al
mig de la gran esplanada és l’únic supervivent
de l’estructura de ciment.
Mentre es construeixen els futurs túnels i
a l’espera de què la plaça es converteixi en el
parc Canòpia Urbana (el projecte final), es durà
a terme una urbanització provisional per tal que
els veïns i veïnes puguin començar a gaudir de
l’espai. La definició d’aquests usos i de la urbanització temporal s’ha fet tenint en compte l’opinió de les organitzacions veïnals, de totes les
àrees de l’Ajuntament i amb l’assessorament
de l’equip d’arquitectes del projecte final per tal
de treballar de manera coordinada entre l’ara i
la projecció definitiva.
Al mes de setembre van començar les actuacions a la zona sud de la plaça. Al costat del
Mercat dels Encants s’ha projectat un viver d’alzines que esdevindrà un jardí visitable, un punt
d’informació i un espai de lloguer de bicicletes.
A la zona central ja es comença a percebre l’es-

tructura del que serà una pèrgola-umbracle i
espai polivalent per a activitats culturals i altres
serveis. Finalment l’espai de davant de la Torre
Agbar acollirà una àrea de jocs infantils i una
torre mirador per observar la transformació
de la plaça. Tot plegat estarà enllestit a finals
de 2014.
La urbanització de la zona nord començarà
a partir de gener fins al maig de 2015 i anirà
destinada als usos esportius i a acollir activitats ciutadanes. Per aconseguir-ho s’hi faran
pistes esportives, circuits per anar en bicicleta
o d’atletisme, zones de gimnàstica, taules de
ping-pong, espais de patinatge, àrees infantils,
un espai per a la fira de la Festa major del ClotCamp de l’Arpa i just a la zona on hi havia els
Encants Vells un espai polivalent per a activitats
culturals com música, teatre o espectacles populars.
El conjunt seran un total de 9 hectàrees
que s’ompliran d’activitat i de vida fins que a
partir de 2016 es converteixi en la Canòpia Urbana, un gran parc divers i amb gran domini de
la vegetació.

Divendres
31 de novembre

18.00h
Teatre: “La Rambla de les
floristes”
De Josep M. De Sagarra
8.00h a 14.00h
Fira de col·leccionistes de Sant Martí Reserva de localitats: cloteatre@
orfeomartinenc.cat
Lloc: Plaça del Mercat
Tef: 622307595
Organitza: Associació de
Lloc: Auditori Orfeó Martinenc
Col·leccionistes de Sant Martí
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó
Martinenc
8.00h a 14.00h
Fira de col·leccionistes de Sant Martí
“Varietés” de Festa Major
Lloc: Carrer Rosselló / Rogent
A càrrec dels Artistes, Grups i
Organitza: Associació de
Col·laboradors de La Formiga
Col·leccionistes de Sant Martí
Martinenca.
Reserva d’entrades a l’Entitat.
Del 31 d’octubre al 16 de nov.
Els joves estem de Festa Major. Sala d’Actes de La Formiga
Martinenca
Vine i participa a les activitats
del Casal de Joves del Clot-Camp Organitza: La Formiga
Martinenca
de l’Arpa. Cada dia de 18.00h a
22.00h.
Teatre: “La Dona de negre”
Més informació a @cj_clot
De Stephen Mallatratt.
Organitza: Casal de Joves del
A càrrec del grup Teatre Joves
Clot-Camp de l’Arpa.
Abraxas
Sala d’Actes del Foment
18.00h
Martinenc
L’Eix “conta” castanyes
Organitza: Teatre Joves Abraxas
A la primera tarda de Festa
del Foment Martinenc
Major la Mireia Jerez explicarà
contes per als més petits del
Partit de la copa Catalunya
barri. Fes la teva aportació
Sènior Femení
comprant castanyes solidàries
Lloc: La Nau del Clot (Llacuna 170)
que oferiran Petits Somriures
Organitza: Club de Bàsquet Grup Barna
del Foment Martinenc. Tot, per
gaudir d’una bona Castanyada!!!
També tindrem la Paradeta de
Dilluns
3 de novembre
Descomptes.
Lloc: Carrer Rogent-Coll i Vehí
Organitza: Eix-Clot i Mercat del Clot
17:30h
22.00h a 2.00h
Tarda de música
Concerts de grups del Clot: Fake
Nit Jove
Concert amb els grups Skazz UP!
Final, Vinilos i Bellerose.
T’agrada la música? Vine!
i Mr.K.
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Lloc: Escenari fix de Festa Major
Organitza: Casal de joves del Clot al carrer Rogent/Bassols
Organitza: Hangar Producciones
Camp de l’Arpa.
Artísticas S.L. i Eix Clot.
Dimarts 4 de novembre
Dissabte
1 de novembre
17.30h
Conta-contes i Màgica Mun
A càrrec de Lola, l’encantadora
10.00h a 20.00h
de contes i Màgica Mun.
Mercat “Vintage”
Lloc: Escenari fix de Festa Major
Lloc: Jardins dels Castellers
al carrer Rogent/Bassols.
(carrer Rossend Nobas)
Organitza: Associació de Veïns i
Organitza: Associació de
Comerciants del Camp de l’Arpa,
Col·leccionistes de Sant Martí
Comissió de Festa Major i Centre
Exposició: XXXè. Aniversari de la
Coordinadora de Geganters de BCN Cultural La Farinera del Clot.
De l’1 al 23 de novembre.
Lloc: Foyer de l’Orfeó Martinenc
Dimecres
Organitza: Orfeó Martinenc
5 de novembre

20.00 h a 2.00h
Cercaentitats
Inici: Provença/Rogent
Final: Esplanada del Centre
Cultural La Farinera del Clot.
Organitza: La Pinya: Coordinadora
de joves del Clot-Camp de l’Arpa.

17.30h
Sarsuela: “La corte del Faraón”
De Vicente Lleó
Reserva de localitats: cloteatre@
orfeomartinenc.cat , tef:
622307595
Lloc: Auditori Orfeó Martinenc
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó
Martinenc
18.00h
21.30h
Taller de Màgia i Show per nens
“Con la música a otra parte”
Sessió d’Expressió artística. Open micro. i nenes amb la Cia. Zootroupe
Entrada gratuïta. Participants
Lloc: Auditori Orfeó Martinenc
de 5 a 12 anys amb les seves
Organitza: Escuela de Danzas
famílies.
Argentinas “La Cruz del Sur” de
Lloc: Ateneu del Clot
l’Orfeó Martinenc
Organitza: Ateneu del Clot
Dissabte
20.30h
8 de novembre
Festa del Foc 2014
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Diables del Clot de
9.00h a 21.00h
l’Orfeó Martinenc i Federació
Fira d’Artesans
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
Lloc: carrer Rogent / Mallorca.
Organitza: Artesania Tradicional
21.30h
de Catalunya, amb el suport de
Teatre: “Elles i les
la Federació d’Entitats del Clotcircumstàncies”
Camp de l’Arpa.
Com cada any per Festa Major
la Coordinadora de grups de
10.00h a 14.00h
teatre amateur del Clot-Camp de
IV Trobada d’intercanvi de
l’Arpa us ofereix una producció
Plaques de Cava
confeccionada amb membres de
Intercanvi i venda de plaques
totes les Companyies.
de cava. Venda de cava Jaume
6 euros
Llopart Alemany.
Sala “Jesús Concernau” del
Lloc: Cafeteria i Sala d’Actes de
Centre Cultural La Farinera del
La Formiga Martinenca
Clot.
Organitza: Grup de
Organitza: Coordinadora de grups
Col·leccionistes de Plaques de
Cava de La Formiga Martinenca. de teatre amateur del Clot-Camp
de l’Arpa.
10.00h a 12.00h
22.00h a 3.00h
Activitats infantils i Cercavila
Sant Martí balla!!!
Lloc: Plaça Sant Josep de
Nit de ball i Marxa amb Tràfic i
Calassanç
Maruja’s Sound System.
Recorregut: pel carrer Rogent
Acurat servei de bar.
fins l’escenari fix de Rogent/
Porta el teu got de plàstic per fer
Bassols.
Organitza: COMICC (Coordinadora unes festes més ecològiques.
Lloc: Guipúscoa, entre
infantil i juvenil del Clot-Camp
Espronceda i Bac de Roda.
de l’Arpa): Esplai Sant Josep de
Calassanç, Esplai Kasperle, Xino- Organitza: Coordinadora
Xano Esplai, AEiG Rudyard Kipling, d’Entitats VERN i la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
AEiG K-2, A.E. Terra-Nova i Esplai
SCV El Clot.
Diumenge
9 de novembre
11.00h
Cercavila de Ball de Bastons
Celebrem el 5è aniversari del Ball
12.00h a 16.00h
de bastons del Clot.
Botifarrada de Festa Major
Lloc: Plaça de l’Oca
Botifarrada popular i begudes
Recorregut: Plaça de l’Oca,
a la terrassa del bar “La Bruixa
carrers Rogent, Sèquia Comtal,
Baldufa” de l’Orfeó Martinenc.
Clot, Escoles, Municipi i plaça
Lloc: Terrassa de l’Orfeó
Valentí Almirall.
17.00h
Martinenc
Organitza: Ball de bastons del
Cursa de Dracs
17.00h
Organitza: Bar “La Bruixa
Clot.
Conferència
Mostra de bestiari de foc.
Baldufa” i Tabalers dels Diables
Lloc: Avda.Meridiana, entre
A càrrec del professor Francesc
del Clot.
11.00h a 13.00h
Consell de Cent/Independència
Lozano
XII Concurs de truites del carrer
Sala d’Actes del Foment
Organitza: Diables del Clot de
17.30h
Bassols
l’Orfeó Martinenc.
Martinenc
Sarsuela: “La corte del Faraón”
Les truites es portaran entre
Organitza: Secció de la Dona del
De Vicente Lleó
les 11:00 i les 13:00 del matí.
Foment Martinenc
21.00h a 3.00h
Reserva de localitats: cloteatre@
Els ingredients de les truites es
Barraques de Festa Major
orfeomartinenc.cat , tef:
poden escollir lliurement, però
17.30h
Amb els grups: Sas Mash, Zulu
622307595
han de ser comestibles. El jurat
Havaneres amb la Casa de
9:30 i Paco Pil
Lloc: Auditori Orfeó Martinenc
valorarà el sabor, l’originalitat
Porta el teu got de plàstic per fer Cuenca
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó
Lloc: Escenari fix de Festa Major i la presentació de les truites.
unes festes més ecològiques
Martinenc
El resultat del concurs es farà
al carrer Rogent/Bassols.
Lloc: Parc del Clot
públic el mateix dia, una mica
Organitza: Casa de Cuenca,
Organitza: Federació d’Entitats
18.00h
del Clot-Camp de l’Arpa, AEiG.
Comissió de Festa Major i Centre abans del dinar popular. Les
Teatre: “Elles i les
truites, tastades i avaluades
Cultural La Farinera del Clot.
Rudyard Kipling, Esplai Kasperle,
circumstàncies”
pel jurat, seran retornades al
Esplai Xino-Xano, Esplai SCV El
seu autor/a. Animem, però, a
Com cada any per Festa Major
Clot, Castellers de Barcelona,
Dijous
la Coordinadora de grups de
totes les persones participants
Arran Clot, Esplai Sant Josep de
6 de novembre
teatre amateur del Clot-Camp de
a assaborir conjuntament totes
Calassanç, Ball de bastons del
l’Arpa us ofereix una producció
aquestes truites en el dinar
Clot, A.E. Terra-Nova i Casal de
confeccionada amb membres de
popular que es celebrarà tot
Joves del Clot-Camp de l’Arpa.
17.30h
totes les Companyies.
seguit al mateix carrer.
Gran Castanyada
6 euros
Lloc: Carrer Bassols
22.00h
Informació i inscripcions a
III Torneig de Pòquer de Festa
l’Entitat, de dilluns a divendres de Organitza: Comissió de festes del Sala “Jesús Concernau” del
Centre Cultural La Farinera del
carrer Bassols.
Major
17.00h a 21.00h
Clot.
Participants majors de 18 anys.
Lloc: Orfeó Martinenc
Organitza: Coordinadora de grups
12.00h
Inscripció 10 euros per persona
Organitza: Passa-t’ho bé de
de teatre amateur del Clot-Camp
Animació Infantil
amb consumició inclosa. Premis
l’Orfeó Martinenc.
En Pep Callau i el seu espectacle de l’Arpa.
per als guanyadors.
“M’arremangu” fa ballar, cantar
Lloc: Ateneu del Clot
18.00h
“Varietés” de Festa Major
i passar-s’ho bé a tothom. Els
Organitza: Ateneu del Clot
El ball de les Bruixes
Lloc: Escenari fix de Festa Major nostres socis (forns, pastisseries A càrrec dels Artistes, Grups i
i llaminadures) conviden als més Col·laboradors de La Formiga
Diumenge
al carrer Rogent/Bassols.
Martinenca.
petits a un regal dolç i l’Eix-Clot
2 de novembre
Organitza: Bruixes de barri,
Reserva d’entrades a l’Entitat.
Comissió de Festa Major, Centre als més grans a un sorteig de
vals de compra per bescanviar a Sala d’Actes de La Formiga
Cultural La Farinera del Clot.
Martinenca
les botigues de l’Eix Clot.
8.00h
Lloc: Escenari fix de Festa Major Organitza: La Formiga
Matinades dels Diables del Clot. 18.00h
Martinenca
al carrer Rogent/Bassols
Lloc: Diferents places del barri.
Vine a jugar al Tangram
Organitza: Eix Clot i Mercat del
Organitza: Diables del Clot de
Lloc: Espai Antoni Miró Peris
Clot
Partit de la copa Catalunya
l’Orfeó Martinenc.
(EAMP)
Sènior Masculí
Organitza: Espai Antoni Miró
Lloc: La Nau del Clot (Llacuna
14.00h
Peris
11.30 h a 13.00h
170)
XI Dinar popular del carrer
XXXVIII Cercavila de Gegants de
Organitza: Club de Bàsquet Grup
Bassols
Festa Major
18.00h
Barna
Tots els veïns i veïnes a dinar al
Lloc: Plaça. St. Josep de
Taller de titelles en família
carrer! Porta alguna cosa per
Calassanç.
Vine a conèixer a la Cloti i
menjar i compartim-la entre
Dimarts
Recorregut: Freser, Rogent,
construeix una titella que et
tots/es. Caldrà que portis també 11 de novembre
Sèquia Comtal, Clot, Escoles,
podràs endur a casa.
Municipi, Valentí Almirall.
A càrrec de Mònica Pes Coca de el teu plat, got i coberts.
Lloc: C/ Bassols
10.30h
Organitza: Geganters del Clot
l’Escola de Titelles Títerearte.
de l’Orfeó Martinenc i Federació
Entrada lliure, aforament limitat. Organitza: Comissió de festes del Xocolatada
Lloc: Casal Joan Casanelles
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa Cal inscripció prèvia b.barcelona. carrer Bassols.
Organitza: Casal Joan Casanelles.
jb@diba.cat www.bcn.cat/bibelclot
17.00h
tef: 93 309 51 99
12.30h
Joc per adolescents
17.00h
Lloc: Biblioteca El Clot-Josep
Ball de Rams popular
Lloc: Parc del Clot
Farem teatre amb la Xarxa de
Tothom a ballar el tradicional Ball Benet, pça de les Glòries 37-38.
Organitza: Biblioteca El Clot-Josep Organitza: COMICC (Coordinadora 50 i més
de Rams de Sant Martí.
infantil i juvenil del Clot-Camp
Lloc: Casal Joan Casanelles
Benet
Si voleu participar-hi, us hi
de l’Arpa): Esplai Sant Josep de
Organitza: Casal Joan Casanelles
esperem. Més informació a www.
Calassanç, Esplai Kasperle, Xino- i Xarxa de Dones de 50 i més.
esbartsantmartí.es
Divendres
Xano Esplai, AEiG Rudyard Kipling,
Lloc: Plaça Valentí Almirall
7 de novembre
AEiG K-2, A.E. Terra-Nova i Esplai
20.00h
Organitza: Esbart Sant Martí de
SCV El Clot.
Ball de Rams de Sant Martí.
Barcelona
A càrrec del Cos de Dansa de
17.30h
17.00h
l’Esbart Sant Martí
13.00h
Xocolatada infantil
SKate Afternoon
Lloc: Parròquia Sant Martí del
Pregó de Festa Major
Lloc: Plaça Can Robacols
Lloc: Esplanada del Centre
Clot.
Lloc: Plaça Valentí Almirall
Organitza: Associació de Veïns i
Organitza: Esbart Sant Martí de
Organitza: Comissió de Festa Major Comerciants del Camp de l’Arpa. Cultural La Farinera del Clot
Organitza: Casal de Joves del
Barcelona
Clot-Camp de l’Arpa
13.30h
18.00h
Dimecres
Vermut i II botifarrada de Festa
Grup Solidari Petits Somriures
17.30h
12 de novembre
Major
Animació infantil
Ballada de sardanes
A càrrec de Xarcuteries Bosch,
Les cançons d’en Pere i l’Alba.
Amb la cobla ILURO i les colles
151 anys al Barri.
Espectacle: Piquem de mans.
convidades: Ateneu Catalònia,
17.00h
Lloc: Plaça Valentí Almirall
www.peresalicru.com
Organitza: Xarcuteries Bosch i
Lloc: Escenari fix de Festa Major Catalunya, Nova Il·lusió, Amunt 9, Presentació del llibre “Las
Vallvitrària i Estiuenca.
maravillas de la flora”
Comissió de Festa Major
al carrer Rogent/Bassols
Lloc: Escenari fix de Festa Major A càrrec de la seva autora, la
Organitza: Petits Somriures del
Dra. Margarita Mas
Foment Martinenc i Comissió de al carrer Rogent/Bassols.
Organitza: Federació d’Entitats
Sala d’Actes de Foment
Festa Major.
del Clot-Camp de l’Arpa, Unió
Martinenc
de Colles Sardanistes i Orfeó
Organitza: Secció de la Dona del
Martinenc.
Foment Martinenc

18.00h a 21.00h
Descobreix els jocs del món
Amb la col·laboració del Projecte
d’Intervenció Comunitària
Intercultural del Clot-Camp
de l’Arpa i diversos col·lectius
de diferents orígens. Vine a
descobrir jocs de taula i de
carrer d’arreu del món com
el Barakatal i Mahjong, entre
d’altres.
Lloc: (EAMP)
Organitza: EAMP i Projecte ICI
Clot-Camp de l’Arpa.
20.00h
Acte de lliurament de premis V
concurs de fotografia Memorial
Manel Pérez
Teatre La Formiga Martinenca
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants Camp de l’Arpa
Col·laboren: La Formiga
Martinenca, Taller d’Història
Clot-Camp de l’Arpa i Esbart Sant
Martí de Barcelona.
Dijous
13 de novembre
17.30h
Presentació del llibre: “Al otro
lado de las llamas”
Converses amb l’autora, Vanessa
Requena Fernández.
Lloc: Casal Casanelles
Organitza: Casal Casanelles i
Xarxa de Dones de 50 i més.
19.00h
Llibres de capçalera: José María
Sanz “Loquillo” conversa amb
l’escriptor Carlos Zanón.
Entrada lliure, aforament limitat.
Lloc: Auditori del Disseny Hub
Barcelona. Pl. de les Glòries,
37-38
Organitza: Biblioteca El Clot-Josep
Benet. www.bcn.cat/bibelclot
19.30h a 20.30h
Portes obertes al grup de
consum ecològic del Clot-Camp
de l’Arpa.
Membres del grup de consum
t’explicaran perquè ens hem
agrupat per consumir ecològic i
com funcionem.
Lloc: Foment Martinenc
Organitza: Grup de Consum
Ecològic del Clot-Camp de l’Arpa.
Divendres
14 de novembre
Durant tot el dia
Jornada de portes obertes i
diferents activitats amb motiu
del 20è aniversari del CAP El
Clot.
Per més informació vegeu
programació específica al mateix
Centre.
Lloc: CAP El Clot (C/ Concili de
Trento, 25)
Organitza: CAP El Clot.
9.00h a 21.00h
Fira d’Artesans
Lloc: plaça del mercat del Clot
Organitza: Artesania Tradicional
de Catalunya, amb el suport de la
Federació d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa.
10.30h
Matí de Festa Major amb les
escoles
Trencamandres presenta
l’espectacle “Embolica que fa
fort”
Actuació infantil per a les
diferents escoles del barri.
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Ludoteca el Xalet del
Clot.
17.00h
IX Trobada de Corals de
Gent Gran de Sant Martí de
Provençals.
Amb la participació de Corals del
Districte de Sant Martí
Lloc: Parròquia de Sant Martí
del Clot
Organitza: Orfeó Martinenc
Espectacle de circ aeri
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Casal de Joves ClotCamp de l’Arpa.
18.00h
Havaneres amb el grup La
Marbella del Poblenou
Lloc: Casal Joan Casanelles
Organitza: Casal Joan Casanelles.
20.00h
Teatre: “El malalt imaginari”
A càrrec del grup de teatre del
CAP El Clot, amb motiu del 20è
aniversari del CAP.
Lloc: Centre Cultural La Farinera
del Clot
Entrada gratuïta. Aforament
limitat.
Organitza: CAP El Clot i Centre
Cultural La Farinera del Clot.
21.00h a 2.00h
Sopar, Joc de nit i Concert de
DJ’s de la COMICC.
Lloc: Esplanada del Centre
Cultural La Farinera del Clot.
Organitza: COMICC (Coordinadora
infantil i juvenil del Clot-Camp
de l’Arpa): Esplai Sant Josep de
Calassanç, Esplai Kasperle, XinoXano Esplai, AEiG Rudyard Kipling,
AEiG K-2, A.E. Terra-Nova i Esplai
SCV El Clot.
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Dissabte
15 de novembre

clatell amb un mocador de cotó.
Protegir-se els ulls. Portar calçat
adequat (esportiu, de muntanya,..).
No demanar aigua als veïns. Obeir
les indicacions dels serveis d’ordre
10.00h a 14.00h
Mostra i exposició de productes públic i de sanitat.
Organitza: Diables del Clot de
de col·leccionisme divers
l’Orfeó Martinenc i Federació
Lloc: Carrer Rogent / Mallorca
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
Organitza: La Formiga
Martinenca, Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa i 21.30h
Associació de Col·leccionistes de Versots
Sant Martí.
Lloc: Plaça Font i Sagué/Clot
Trobada de Puntaires
Organitza: Diables del Clot de
Lloc: Parc del Clot de la Mel
l’Orfeó Martinenc
Organitza: Casal Joan Casanelles
21.00h a 3.00h
11.00h
Concert 45è aniversari AEiG
Matí infantil i per nadons
Rudyard Kipling i Esplai Sant
Activitats diverses: jocs,
Josep de Calassanç
manualitats,...Espai familiar amb
Lloc: Fossar del Parc del Clot
nadons, amb massatge infantil,
Organitza: Esplai Sant Josep de
cançons i música. Entrada
Calassanç i AEiG Rudyard Kipling
gratuïta. Participants de 0 a 10
anys amb les seves famílies.
Diumenge
Lloc: Ateneu del Clot
16 de novembre
Organitza: Ateneu del Clot.
8.00h
12.00h
Matinades dels Castellers de
Ballada de Sardanes
Barcelona.
Festa Major al Casal Joan
De la plaça Valentí Almirall al local
Casanelles.
dels Castellers.
Lloc: Parc del Clot de la Mel
Organitza: Castellers de
Organitza: Programa Sardanes
Barcelona
Districte Sant Martí i Casal Joan
Casanelles
9.30h
XXXV Cursa popular Clot-Camp
12.00h
de l’Arpa-Verneda.
Assaig al carrer de la Colla de
Informació al web sefm.cat
Castellers de Barcelona
Inscripcions al Foment
Està convidat tot el barri a
Martinenc, a esportius ASME i
l’assaig. Després farem un petit
www.cursapopularclot.com
vermut per a tots els assistents. Lloc: Foment Martinenc
Lloc: Plaça Valentí Almirall
(Provença, 591)
Organitza: Castellers de
Organitza: Secció Excursionista
Barcelona
del Foment Martinenc i
Associació Sant Martí Esport.
13.00h
Acte reivindicatiu i dinar
10.30h
comunitari a Alchemika
Cercavila
Acte per reclamar l’obertura
amb els Falcons de Barcelona,
de la Residència i Centre de dia
el Ball de Bastons del Clot i la
d’Alchemika. A les 14h. es farà un Moixiganga de Barcelona.
dinar comunitari. Cadascú que
Lloc: Plaça del Mercat
porti el menjar i la beguda i ho
Recorregut: plaça del Mercat,
compartirem entre tots. A l’hora Parc del Clot, plaça Valentí
del cafè i infusions (que paga
Almirall.
l’AVV) farem una tertúlia oberta
Organitza:Falcons de Barcelona,
sobre els serveis socials públics
Ball de Bastons del Clot,
en el marc de l’actual situació
Moixiganga de Barcelona.
política i econòmica. Esperem la
teva participació.
10.30h a 14.00h
Lloc: Davant l’edifici de la
XXIV Fira Boja
residència, a Sant Antoni
Mostra d’Entitats i col·lectius
MªClaret/Guinardó)
del barri.
Organitza: Associació de Veïns i
Fira d’Artesans.
Veïnes del Clot-Camp de l’Arpa
Emissió en directe de Ràdio
Ateneu del Clot.
Dinar de joves
Lloc: Parc del Clot
Lloc: Esplanada del Centre
Organitza: Federació d’Entitats
Cultural La Farinera del Clot.
del Clot-Camp de l’Arpa
Organitza: Casal de joves del ClotCamp de l’Arpa
10.30h a 13.30h
VII Fira d’intercanvi de joguines
14.00h
Lloc: Parc del Clot
Dinar popular de Festa Major
Organitza: Associació de Veïns del
Lloc: Plaça de l’Oca
Clot-Camp de l’Arpa.
Organitza: Casal Català
Martinenc
10.30h
“Dibuixem La Festa Major”
17.00h
L’Associació d’Artistes ens
Mostra de dansa
conviden a participar en aquesta
Mostra de dansa clàssica i
activitat plàstica col·lectiva.
dansa tradicional a càrrec de les Lloc: Parc del Clot
seccions de l’Esbart Sant Martí.
Organitza: Associació d’Artistes
Teatre Jesuïtes El Clot (València
del Clot-Camp de l’Arpa
680)
Organitza: Esbart Sant Martí de
11.00h
Barcelona
Actuació del Ball de Bastons del
Clot, dels Falcons de Barcelona i
17.30h
de la Moixiganga de Barcelona
Escacs: Torneig de partides
Lloc: Plaça Valentí Almirall
ràpides a 5 min.
Organitza: Falcons de Barcelona
Obert a tothom
i Ball de Bastons del Clot i
Inscripcions a secretaria, a la
Moixiganga de Barcelona
sala de la secció d’escacs o per
mail a escacs@fomentmartinenc. 12.00h
org
XVIII Strambòtic Prix
Lloc: Foment Martinenc
Cursa de carros de la compra
Organitza: Secció d’Escacs del
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Foment Martinenc
Organitza: COMICC: Comissió
infantil del Clot-Camp de l’Arpa
19.30h a 23.00h
Havaneres amb el grup Peix
12.00h
Fregit
Tallers i Balls populars per a
Degustació de Rom Cremat per
infants
a tothom.
Lloc: Parc del Clot
Lloc: Plaça Carme Monturiol
Organitza: Esbart Sant Martí de
Organitza: Associació de Veïns i
Barcelona
Comerciants del Camp de l’Arpa
12.00h a 15.00h
i Federació d’Entitats del ClotDiada Castellera de Festa Major
Camp de l’Arpa.
Amb les colles convidades:
Castellers de Sabadell i
19.30h a 20.00h
Castellers de Terrassa.
Tabalada infernal
Lloc: Plaça Valentí Almirall
Inici: Orfeó Martinenc
Organitza: Castellers de
Organitza: Diables del Clot del
Barcelona i Federació d’Entitats
l’Orfeó Martinenc.
del Clot-Camp de l’Arpa.
20.00h a 0.00h
Nit de Tapes
Per segon any el Mercat del Clot
obre les seves portes per oferir
un Tastet especial. La música de
Tarots i Jack Rock (producció
Hangar 05) i The Rayberis,
Paradeta de descomptes,
sortejos de regals oferts pels
comerciants de l’Eix Clot,..i volem
batre un rècord per l’ELA!!!
(Fundació Miquel Valls).
Compra anticipada dels tiquets
pel tast, al Mercat del Clot.
Lloc: Plaça del Mercat del Clot.
Organitza: Eix Clot i Mercat del Clot

17.00h
Concurs de dibuix ràpid a
l’Ateneu
Pinta en menys de 60 minuts un
tema lliure amb els teus propis
estris. Per a tots els públics.
Regals i berenar per a tothom.
Premis per als guanyadors.
Participació gratuïta.
Lloc: Ateneu del Clot
Organitza: Ateneu del Clot

18.00h
“Varietés” de Festa Major
A càrrec dels Artistes, Grups i
Col·laboradors de La Formiga
Martinenca.
20.00h
Reserva d’entrades a l’Entitat.
XXXVIIIè. Correfoc de Festa Major Sala d’Actes de La Formiga
Diables del Clot, Tolc: la bèstia del Martinenca
Clot, Diables de València, Diables Organitza: La Formiga
de Sant Boi, Drac de Gràcia i el
Martinenca
Pork del Clot.
Recorregut: Rosselló/Rogent,
Trobada de corals de Tardor
Rogent, Sèquia Comtal, Clot,
Sala d’Actes del Foment
Escoles, Rossend Nobas, Flandes, Martinenc
Clot i plaça Font i Sagué.
Organitza: Foment Martinenc
Normes per als participants:
Portar roba de cotó,
21.15h
preferiblement vella, amb
Gran Castell de Focs Artificials
mànigues i pantalons llargs.
Lloc: Parc del Clot
Portar un barret amb ales que
Organitza: Federació d’Entitats
cobreixi tot el cap i tapar-se el
del Clot-Camp de l’Arpa.
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PROGRAMA novembre - desembre

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
ARTS ESCÈNIQUES

FESTIVALS

MÚSICA

Teatre de Festa Major
ELLES I LES CIRCUMSTÀNCIES

3r Cicle de Dones Creadores a la Farinera

CONCERT DE NADAL

d A càrrec de la Coordinadora de grups de teatre

amateur del Clot-Camp de l’Arpa
Com cada any per Festa Major la Coordinadora de grups
de teatre amateur del Clot-Camp de l’Arpa us ofereix una
producció confeccionada amb membres de totes les
Companyies.
d Dissabte 8 de novembre, 21.30 h
d Diumenge 9 de novembre, 18 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 6 euros

LA NIT ENS ATRAPA

A càrrec de Los Genios Locos
Catalunya, principis del segle XX. El Dr. Muntaner, psiquiatre especialitzat en la “degeneració sexual”, rep l’encàrrec de “guarir” en Roger Masvidal, l’hereu homosexual
d’una família aristocràtica. L’arribada del metge coincidirà amb un fet extraordinari i aterridor que posarà a
tothom en perill.
d Divendres 5 de desembre, 22 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 5 euros

Espectacle de Nadal
ÉS TEU?
d A càrrec del Jove Partiquí

Conflicte dramàtic presentat a l’espectador com un joc
de situacions aparentment inversemblants que denuncia
un racisme latent, molt vigent, que s’amaga en una falsa
bonança envers el forasters i una corrupció del poderós
local. Història esdevinguda en uns territoris fronterers
on la realitat i la fantasia es barregen, amb una Mare de
Déu moreneta i uns personatges un xic provocadors.
d Dissabte 13 de desembre, 19 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada: una joguina nova per la campanya de Reis 2015

LA BALADA DE BOBBY SANDS
d A càrrec de Muntanya Teatre

Al 1981, a Irlanda del Nord, el pres de l’IRA Bobby Sands
encapçala una vaga de fam que esdevindrà la culminació de cinc anys de protestes amb les qual els presos
republicans demanaven l’status polític que anys abans
els va ser retirat. Aquesta última vaga va acabar amb la
mort de deu d’aquells presos, el primer dels quals fou el
propi Bobby Sands.
d Divendres 19 de desembre, 22 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 5 euros

MUSES

d A càrrec de l’Orquestra de Cambra Gèrminans

A CÀRREC DEL PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A
LES DONES DE SANT MARTÍ (PIAD) I DEL CCFC

L’Orquestra de Cambra Gèrminans ens ofereix un concert
abans de les Festes de Nadal englobat a la Campanya de
Reis 2015.

Exposició
DONES I LLOPS

d Dissabte 20 de desembre, 19 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada: una joguina nova per la campanya de Reis 2015

d A càrrec de Laura Aragón, Paula Cantero, Barbara

Grosskopf, Montserrat Pérez i Julieta Oriola
Dones i llops neix a partir del llibre Dones que corren amb
els llops. Montse Pérez ha convidat a diferents artistes a
escollir algun dels contes que composen el llibre, per estudiar-lo i desgranar-lo, fins que se n’ha derivat una resposta
artística del contingut, sota una visió personal i utilitzant
la disciplina que millor s’adapta al que volen expressar.
d Inauguració 20 de novembre, 19.30 h
d (del 20 de novembre al 5 de desembre)
d Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Taller
RISOTERÀPIA
d A càrrec de Mònica Otero

Experimenta l’art de riure i de gaudir del més senzill
gràcies a aquest taller. Allibera tensions i redueix l’estrès,
enforteix les relacions interpersonals, potencia les habilitats de comunicació des d’una visió més positiva, incentiva
la motivació i la creativitat. Tot això com? Doncs rient.
d Dilluns 24, dimecres 26 i div. 28 de nov., de 10 a 12h
d Centre Cultural la farinera del Clot
d Inscripció: gratuïta (inscripció prèvia trucant al PIAD, 93 307 72 60)

Conferència
DONES & ROCK
d A càrrec de la Trama Serveis Culturals

Malgrat el masclisme i la dominància masculina de la indústria musical, dones com Patti Smith, Nina Simone, PJ Harvey
o Björk, s’han reivindicat com a artistes, enriquint amb la
seva potència i creativitat els diferents gèneres musicals.
Des d’una perspectiva històrica, social i artística, analitzarem
el paper de les dones a la música popular contemporània.
d Dijous 27 de novembre, 19 h
d Centre Cultural la farinera del Clot
d Entrada gratuïta

Arts escèniques: bases a www.farinera.org
1r CONCURS DE MONÒLEGS: MUSES 2014
Final del 1r Concurs de Monòlegs de dones. Les finalistes del certàmen ens mostraran la seva proposta
d’entre les que s’escollirà la guanyadora.
d Divendres 28 de novembre, 22 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada gratuïta

TEATRE PER A TOTS
ELS PÚBLICS

SIMPLICITATS

d A càrrec de la cia. Xucrut Teatre

Simplicitats és un reclam per compartir una estona de
joc a l’abast de qualsevol. Els protagonistes són dues
persones del servei de neteja que durant l’estona de
l’esmorzar aprofiten per compartir els seus dubtes
entorn la criança, quins contes contar, com gestionar
la quantitat de regals dels més menuts, etc. En paral·lel
entraran en un món imaginari on el plaer de jugar serà
el gran triomfador. (A partir de 4 anys)
d Diumenge 23 de novembre, 12 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 4,50 euros

UN EXTRATERRESTRE
QUALSEVOL

d A càrrec de la cia. Grupo Comediarte

CÀPSULES

COM AFRONTAR LA JUBILACIÓ

d A càrrec de Dara Ljubojevic, psicòloga, pedagoga, coach
Treballarà els aspectes positius de la jubilació per tal
d’afrontar aquesta nova etapa de la vida.
d Dijous 13 de novembre de les 18.00 a les 21.00 h
d Centre Cultural la farinera del Clot
d 14,92 euros - 3 hores
d Inscripcions: del 27 d’octubre al 10 de novembre

MONOGRÀFICS

10 APLICACIONS IMPRESCINDIBLES

Transports, guies de carrers, missatgeria instantània,
trucades internacionals... Per a fer-nos la vida més fàcil.
d Dimecres 19 de novembre de les 10.30 a les 13.30 h
d Dimecres 26 de novembre de les 10.30 a les 13.30 h
d Centre Cultural la farinera del Clot
d 29,84 euros - 6 hores
d Inscripcions: del 3 al 14 de novembre

En Xavi, un nen trapella, es troba a la recerca de l’amic
perfecte quan coneix l’Skarl, un nen extraterrestre que
mira d’apropar-se a ell per tal de conèixer millor els nens
humans. En Xavi el rebutjarà per ser diferent, però, poc
a poc, per mitjà de la màgia, els jocs i la participació dels
nens, l’Skarl aconseguirà fer-se amic seu. (A partir de 4 anys)
d Diumenge 21 de desembre, 12 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada: una joguina nova per la campanya de Reis 2015

RADIO 4

d A càrrec de Pere Font Grasa
d Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

PROGRAMA novembre - desembre

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (Casal de Barri)
EXPOSICIONS

TALLERS OBERTS

“EL HÒBBIT”

COSTURA I MANUALITATS

d A càrrec de Núria Peña

Un recull de retrats dels protagonistes de les pel·lícules
de Peter Jackson basades en l’obra de J.R.R. Tolkien.
d Inauguració dilluns 3 de novembre, 19 h
d Del 3 al 28 de novembre
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ROSTRES EN LLUITA
DEFENSORES I DEFENSORS EN PRIMER PLA
d A càrrec de Brigades Internacionals de Pau de Catalunya (PBI)

Homenatge a les defensores i els defensors dels drets humans que el PBI ha acompanyat al llarg de més de 30 anys.
d Xerrada + inauguració dilluns 1 de desembre, 19 h
d De l’1 al 19 de desembre
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d 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.
d Novembre – divendres 7, 17 h
d Desembre – divendres 12, 17 h
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 Novembre – divendres 7, 19 h
d Desembre – divendres 12, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

黒刀

CLUB DE MANGA KURO-KEN
ESPAI JOC

ESPAI DE JOCS DE TAULA

T’agraden els jocs de taula? A l’EAMP t’oferim un espai
de trobada amb altres persones interessades amb els
jocs de taula i un espai per poder jugar. Porta el teu joc o
vine a provar els jocs que hi ha disponibles.
d Tots els dimarts de les 17 a les 19h
d Tots els divendres de les 18.30 a les 21h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

BOARD GAMES

Espai de jocs de taula en anglès. Aprendrem vocabulari i
passarem una bona estona plegats.
d Dimecres 5, 12, 19 i 26 de novembre de 17 a 18h
d Dimecres 3 i 17 de desembre de 17 a 18h
d Espai Antoni Miró Peris
d Inscripció: gratuïta a eamp@farinera.org o al 93 450 70 13

VINE A JUGAR AL TANGRAM

El tangram és un divertit trencaclosques geomètric que
posa a prova la capacitat visual i coordinació de grans i
petits. Es faran partides individuals, col·lectives i competicions per parelles. Activitat per a totes les edats.
d Dijous 6 de novembre, de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

DESCOBREIX JOCS DEL MÓN

d A càrrec de diversos col·lectius i l’Espai Antoni Miró Peris

Amb la col·laboració del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural del Clot-Camp de l’Arpa i diversos col·lectius de diferents orígens geogràfics, vine a descobrir jocs
de taula i de carrer d’arreu del món.
d Dimecres 12 de novembre, de les 18 a les 21 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

MONOGRÀFICS

ITINERARI:
CONÈIXER A FONS LA CIUTAT

d 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).
d
d
d
d

Dimecres 19 i 26 de nov. i 3 de des. de les 18.00 a les 21.00 h

Espai Antoni Miró Peris
44,76 euros - 3 sessions / 9 hores
Inscripcions: del 3 al 14 de novembre
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XERRADES

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 Dijous de novembre i desembre de les 17 a les 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

CLUB DE LECTURA

d A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa

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 bloc: https://conevaenelcafe.blogspot.com
d Dimecres 12 i 26 de novembre, de les 19 a les 20.30 h
d Dimecres 3 i 10 de desembre, de les 19 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

CÀPSULES

VI CELTA I ROM CREMAT

d 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.
d Dilluns 17 de novembre de les 18 a les 21.00 h
d Espai Antoni Miró Peris
d 14,92 euros (suplement de 5 euros per material) – 3 hores
d Inscripcions: del 29 d’octubre al 12 de novembre

VINE A JUGAR - POSA’T A LA PELL D’UN

Ràdio 4, una de les emissores de Ràdio Nacional, va ser la
primera que va emetre en català després de la guerra civil.
Entre els locutors que van fer història aquell 13 de desembre de 1976 hi havia Pere Font i Grasa. A punt de fer 38
anys d’aquella efemèride, ens explicarà com va començar
aquella aventura i què va suposar Ràdio 4 en el procés de
normalització democràtica de Barcelona i de Catalunya.
d Dilluns 10 de novembre, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

BRIGADES INTERNACIONALS
d A càrrec de Brigades Internacionals de Pau de Catalunya (PBI)

Xerrada en motiu de l’exposició Rostres en lluita. Defensores i defensors en primer pla, en la que s’explicarà
la tasca de les Brigades Internacionals de Pau per la
defensa dels Drets Humans.
d Dilluns 1 de desembre, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

UNA CRÒNICA GRÀFICA DE LA
BARCELONA D’ENTREGUERRES
d A càrrec de Daniel Venteo, historiador i museòleg
d Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

Una visió de la Barcelona dels anys vint i trenta a través de
la mirada dels fotògrafs Alexandre i Camil Merletti a partir del
seu fons conservat a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
d Dilluns 15 de desembre, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

TALLERS MILLOR QUE NOU,
REPARAT
PER NADAL FEM MENYS RESIDUS:

EMBOLCALLS I NADALES
d A càrrec de Reparat, Millor que Nou

Fes les teves postals de Nadal amb materials reutilitzats, i preparat per aprendre
tècniques per embolicar regals d’una forma divertida i
evitant residus.
(Inscripció:934507013 o eamp@farinera.org)
d Divendres 28 de novembre, de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta
PER NADAL FEM MENYS RESIDUS:

GUARNIMENTS ORIGINALS
d A càrrec de Reparat, Millor que Nou

Aprèn tècniques de decoració nadalenca amb materials
reutilitzats. El Nadal, a més d’una data senyalada i de
tradició, també ha esdevingut un temps per la reflexió
sobre el consum i el malbaratament tan associat a
aquestes dates.
(Inscripció 934507013 o eamp@farinera.org)
d Divendres 19 de desembre, de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

DETECTIU: EL CAS DEL COLLARET ROBAT
d 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.
d Divendres 21 de novembre de 18.30 a 21h
d Espai Antoni Miró Peris
d 12,43 euros - 2,30 hores
d Inscripcions: del 3 al 18 de novembre

COIXINS I PUFS AMB TRAPILLO
d 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.
d Dimecres 3 de desembre de les 18h a les 21h
d Espai Antoni Miró Peris
d 14,92 euros - 3 hores
d Inscripcions: del 12 al 28 de novembre

ALTRES

NARRIN NARRAN

Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que
farem entre tothom.
d Novembre – dimecres 19, 19.30 h
d Desembre – dimecres 17, 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

RECOLLIDA D’OBSEQUIS PER A
LA GENT GRAN
d Organitza l’Espai Antoni Miró Peris

Els grups oberts de l’EAMP donen suport a la campanya
de Reis que organitza la Federació d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa, recollint regals per a la gent gran del barri.
d + info a www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d un obsequi per a la gent gran
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AGENDA novembre

,

Espai Antoni Miró Peris (Casal de Barri)

desembre

NOVEMBRE
Espai Joc
ESPAI DE JOCS DE TAULA
Tots els dimarts de 17 a 19h i Tots
els divendres de les 18.30 a les 21h
EAMP
Entrada gratuïta

CC La Farinera del Clot
(CCFC)

NOVEMBRE
Càpsula
COM AFRONTAR LA JUBILACIÓ
A càrrec de Dara Ljubojevic
Dijous 13 de nov. 18.00 a 21.00 h
CCFC
14,92 euros - 3 hores
Inscripcions: del 27 d’oct. al 10 de nov.
Monogràfic
10 APLICACIONS IMPRESCINDIBLES

A càrrec de Norberto Sinatra
Dimecres 19 i dimecres 26 de Nov.
de les 10.30 a les 13.30 h
CCFC
29,84 euros - 6 hores
Inscripcions: del 3 al 14 de nov.

DESEMBRE
Arts escèniques
LA NIT ENS ATRAPA
A càrrec de Los Genios Locos
Divendres 5 de desembre, 22 h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
5 euros

Espai Joc
BOARD GAMES
Dimecres 5, 12, i 26 de novembre
de 17 a 18h
EAMP
Inscripció gratuïta a:
eamp@farinera.org o 93 450 70 13

Exposició
IN.CORPORE NOU
A càrrec de theCrossingLab
Inauguració dijous 11 de des. 19.30 h
(de l’11 al 31 de desembre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta

Taller obert
CLUB DE MANGA KURO-KEN 黒刀
A càrrec de Ricardo Gómez
Márquez (Shirowashi)
Tots els dijous de nov. de les 17 a
les 19 h
EAMP
Entrada gratuïta
Exposició
“EL HÒBBIT”
De Núria Peña
Inauguració dilluns 3 de nov. 19 h
Del 3 al 28 de novembre
EAMP
Entrada gratuïta

3r Cicle de Dones Creadores a la Farinera MUSES

Exposició
DONES I LLOPS
A càrrec de Laura Aragón, Paula
Cantero, Barbara Grosskopf,
Montserrat Pérez i Julieta Oriola
Inauguració 20 de nov. 19.30 h
(del 20 de nov. al 5 de desembre)
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC

Entrada gratuïta
Teatre per a tots els públics
SIMPLICITATS
A càrrec de la cia. Xucrut Teatre
Diumenge 23 de novembre, 12 h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
4,50 euros
3r Cicle de Dones Creadores a la Farinera MUSES

Taller
RISOTERÀPIA
A càrrec de Mònica Otero
Dilluns 24, dimecres 26 i divendres
28 de novembre, de 10 a 12h
Entrada gratuïta (inscripció prèvia
trucant al PIAD, 93 307 72 60)
3r Cicle de Dones Creadores a la Farinera MUSES

Conferència
DONES & ROCK
A càrrec de la Trama Serveis
Culturals
Dijous 27 de novembre, 19 h
Inauguració CCFC
Entrada gratuïta
3r Cicle de Dones Creadores a la Farinera MUSES

CLIC LLETRES

Arts escèniques
1r CONCURS DE MONÒLEGS –
MUSES 2014
Divendres 28 de novembre, 22 h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
Entrada gratuïta

Espai Joc
DESCOBREIX JOCS DEL MÓN
A càrrec de diversos col·lectius i
l’Espai Antoni Miró Peris
Dimecres 12 de nov. de les 18 a les 21 h
EAMP
Entrada gratuïta

Taller obert
CLUB DE MANGA KURO-KEN 黒刀
A càrrec de Ricardo Gómez Márquez
Tots els dijous de des. de les 17 a
les 19 h
EAMP
Entrada gratuïta

Càpsula
VI CELTA I ROM CREMAT
A càrrec de Jordi Pedro, de
CoctailXperience
Dilluns 17 de nov. de 18.00 a 21.00 h
EAMP
14,92 euros (suplement 5 euros-material) – 3 h
Inscripcions: del 29 d’octubre al 12 de nov.

Càpsula
COIXINS I PUFS AMB TRAPILLO
A càrrec d’Aviv Kruglanski
Dimecres 3 de des. de 18.00 a 21.00 h
EAMP
14,92 euros - 3 hores
Inscripcions: del 12 al 28 de nov.

Activitat
NARRIN NARRAN
Dimecres 19 de novembre, 19.30 h
EAMP
Entrada gratuïta
Monogràfic
ITINERARI: CONÈIXER A FONS LA CIUTAT

A càrrec d’Anna Masides i Clara
Mas d’Insòlitbarcelona
Dimecres 19 i 26 de nov. i 3 de des.
de les 18.00 a les 21.00 h
EAMP
44,76 euros - 3 sessions / 9 hores
Inscripcions: del 3 al 14 de nov.
Càpsula

Espectacle de Nadal
ÉS TEU?
A càrrec del Jove Partiquí
Dissabte 13 de desembre, 19 h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
Entrada: una joguina nova per la
campanya de Reis 2015
Arts escèniques
LA BALADA DE BOBBY SANDS
A càrrec de Muntanya Teatre
Divendres 19 de desembre, 22 h
Jesús Concernau del CCFC
5 euros
Música
CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’Orquestra de Cambra
Gèrminans
Dissabte 20 de desembre, 19 h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
Entrada: una joguina nova per a la
campanya de Reis 2015
Teatre per a tots els públics
UN EXTRATERRESTRE QUALSEVOL
A càrrec de la cia. Grupo Comediarte
Diumenge 21 de desembre, 12 h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
Etnrada: una joguina nova per a la
campanya de Reis 2015
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.

Espai Joc
VINE A JUGAR AL TANGRAM
Dijous 6 de nov. de les 18 a les 20.30h
EAMP
Entrada gratuïta
Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 7 de novembre, 17 h
EAMP
Entrada gratuïta

VINE A JUGAR - POSA’T A LA PELL D’UN
DETECTIU: EL CAS DEL COLLARET ROBAT

A càrrec de Tot Jugar
Divendres 21 de nov. de 18.30 a 21.00 h
EAMP
12,43 euros - 2,30 hores
Inscripcions: del 3 al 18 de nov.
Taller Repara’t Millor que Nou
PER NADAL FEM MENYS RESIDUS: EMBOLCALLS
I NADALES AMB MATERIALS REUTILITZATS

A càrrec de Reparat, Millor que Nou

Taller obert
CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 3 i 10 de des. de 19 a 20.30 h
EAMP
Entrada gratuïta
Taller obert
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Divendres 12 de desembre, 17 h
EAMP
Entrada gratuïta
Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 12 de desembre, 19 h
EAMP
Entrada gratuïta
Xerrada
UNA CRÒNICA GRÀFICA DE LA
BARCELONA D’ENTREGUERRES
A càrrec de Daniel Venteo,
Organitza el Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa
Dilluns 15 de desembre, 19 h
EAMP
Entrada gratuïta

(Inscripció 934507013 o eamp@farinera.org)

Taller obert
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Divendres 7 de novembre, 19 h
EAMP
Entrada gratuïta
Xerrada
RADIO 4
A càrrec de Pere Font Grasa
Organitza el Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa
Dilluns 10 de novembre, 19 h
EAMP
Entrada gratuïta

Divendres 28 de nov. de 18 a 20.30 h
EAMP
Entrada gratuïta
DESEMBRE
Xerrada
BRIGADES INTERNACIONALS
A càrrec de Brigades Internacionals
de Pau de Catalunya (PBI)
Dilluns 1 de desembre, 19 h
EAMP
Entrada gratuïta

Espai Joc
ESPAI DE JOCS DE TAULA
Tots els dimarts de 17 a 19h i Tots
Taller obert
els divendres de les 18.30 a les 21h
CLUB DE LECTURA
EAMP
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Dimecres 12 i 26 de nov. de les 19 a Entrada gratuïta
les 20.30 h
Espai Joc
EAMP
BOARD GAMES
Entrada gratuïta
Dimecres 3 i 17 de des. de 17 a 18h
EAMP
Inscripció: gratuïta a eamp@farinera.
org o al 93 450 70 13

Vaughan, Brian K. (guionista) i Staples, Fiona (dibuixant)
SAGA
2012, Planeta de Agostini Cómics
En aquest còmic coneixerem la història de l’Alana i en Marko, una parella que
troba l’amor entre el caos de la guerra i que amb el naixement de la seva filla
formaran una família. El seu objectiu: començar una nova vida en un perillós i
antic univers arriscant tot el que tenen fins el moment.
Així comença una de les odissees més memorables plasmades en còmic. Guanyadora dels millors premis de la fantasia (Eisner i Hugo). La crítica la descriu
com Romeu i Julieta en el món d’Star Wars.
El guionista Brian K. Vaughan ja ens havia sorprès amb altres obres espectaculars com Ex Machina i Y: El último hombre. Fiona Staples és l’encarregada
de la part gràfica, fent que l’aspecte visual s’integri amb l’aventura al crear
localitzacions i escenaris simples però amb personalitat.
En resum una obra senzilla, directa, sense complicacions ni traves argumentals, però amb molt de sentiment i sobretot amb molta aventura.
Alex-Unai Garcia Boluda
Responsable del fons de Còmic de la Biblioteca El Clot – Josep Benet

Activitat
NARRIN NARRAN
Dimecres 17 de desembre, 19.30 h
EAMP
Entrada gratuïta
Taller Repara’t Millor que Nou
PER NADAL FEM MENYS RESIDUS: GUARNIMENTS
ORIGINALS AMB OBJECTES D’APROFITAMENT

A càrrec de Reparat, Millor que Nou
(Inscripció 934507013 o eamp@farinera.org)

Divendres 19 de des. de 18 a 20.30 h
EAMP
Entrada gratuïta
Campanya de Nadal 14
RECOLLIDA D’OBSEQUIS PER A LA GENT GRAN

+ info a www.farinera.org
EAMP
Entrada: un obsequi per a la gent gran
Espai Joc
BOARD GAMES
Dimecres 3 i 17 de des. de 17 a 18h
EAMP
Inscripció: gratuïta a eamp@farinera.
org o al 93 450 70 13

PROGRAMACIÓ

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

