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2015 INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA
exemplar gratuït

#FF FUSIÓ FARINERA

del 30 de gener al 20 de febrer
(pàg. 3)

L’AMPLIFICA’T TORNA A
OMPLIR DE MÚSICA JOVE
EL DISTRICTE DE SANT
MARTÍ
El concurs de maquetes
impulsat pels centres
cívics de Sant Martí
recollirà propostes fins al
26 de gener.
Els diferents equipaments
cultuals i juvenils del
Districte de Sant Martí
organitzen l’Amplificat.
Pàg. 3

CARNAVAL 2015
El Clot-Camp de l’Arpa
celebra el Carnaval del 13
al 18 de febrer.
Aquests darrers anys la
Comissió de Carnaval
està treballant per
mantenir els tres actes
més importants: l’arribo,
la rua i l’enterrament de
la sardina.
Pàg. 4

LES RESIDÈNCIES
ESCÈNIQUES A LA
FARINERA SEGUEIXEN
DURANT EL 2015
Les companyies podran
presentar els projectes els
mesos de febrer, maig i
octubre.
Hem arribat a acords de
col·laboració que ens han
permès oferir funcions
prèvies gratuïtes a les
escoles del barri.
Pàg. 3

4: LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA REP LA MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA 4: 25è
CONCURS DE TEATRE AMATEUR DEL FOMENT MARTINENC ENTITAT EN UN CLIC: L’ESBART SANT MARTÍ, 70
ANYS AL SERVEI DE LA DANSA 5: TALLERS 1r TRIMESTRE 2015 6: CLIC PROGRAMA 8: AGENDA CULTURAL 2015
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Troba el teu espai

CRÈDITS
Han col·laborat en aquest
número:
Estel Barbé, Elvira Cardos,
Dani Celma, Joan Escudé,
Antonio Gascón,
Anna Hernández,
Helena Julià, Jordi Morell,
Laia Serra i Roser Navarri
Coordinació tècnica:
Roser Navarri
Coordinació:

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

Elvira Cardos
Disseny i maquetació
www.karmentxu.net
Impressió
Impressions
Intercomarcals
DL B-12164-99

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

Tirada
3.000 exemplars

El Clic no es
responsabilitza del
contingut dels articles

Encetem el nou any amb la 87a edició del Clic, la revista bimensual del Centre Cultural la Farinera del Clot i
de l’Espai Antoni Miró Peris. Com sempre, hi trobareu
la informació més destacada dels dos equipaments, de
la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i de la vida
cultural del barri en general.
Al maig de l’any passat, coincidint amb el XVè aniversari de
la Farinera, vàrem introduir el color a les planes interiors
i alguns petits canvis al disseny amb la intenció de fer-la
més atractiva. Ara hem revisat seccions i us presentem un
Clic renovat tant pel que fa a la forma com al contingut.
Mantenim el “Clic Farinera”, la secció dels dos equipaments, on podreu llegir diferents articles entorn la programació més important dels mesos en curs. Incorporem
alhora, un espai dedicat a destacar les “Les curiositats de
l’EAMP” on podreu conèixer el passat, el present i les línies
de futur d’aquest petit, pel que fa a les seves dimensions
i recursos, però gran motor cultural del barri, pel que fa
a l’activitat que genera. A la contraportada del primer Clic
de l’any hi trobareu l’agenda anual amb els projectes i
activitats imprescindibles de la temporada en curs. A la de
l’últim, el recull dels grans èxits! Amb imatges, valoracions,
testimonis dels protagonistes i moltes coses més. A les
edicions de la resta de mesos recuperem l’“Entrevista en
un Clic”, una secció pensada per donar veu als i les artistes
més importants que col·laborin amb el nostre projecte
i que destaquin per la seva trajectòria professional en
el món de la música, el teatre i/o les arts plàstiques. Les
seccions “Clic-Clot”, “Entitat en un Clic” i la “Programació”,
es mantenen com sempre, amb nous continguts edició
rere edició. Hi ha tanta vida al barri que 8 pàgines es
queden curtes per copsar-la! El web, les xarxes socials i els
diferents materials que editem són els nostres mitjans per
arribar a vosaltres. El Clic és un més, per nosaltres segurament el més especial... Intentarem continuar millorant-lo i
fer-vos-el arribar a la bústia de casa. Desitgem que gaudiu
de les novetats!

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
Servei de WI-FI
Taller i sala de reunions
Espai expositiu
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Taulell d’anuncis laborals
Espai jocs de taula
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

El racó

del Taller d’Història

EL GENERÓS PORTER DELS TALLERS
DE LA RENFE DEL CLOT
Aquests últims dies ens ha arribat a les mans una fotografia que ens retorna a la
dècada dels anys 50 del segle XX quan va ser notícia l’homenatge a un treballador del barri. Així, al març de 1952, va tenir lloc a la sala d’actes dels tallers de la
Renfe del Clot, un emotiu homenatge a Pere Torres Pons. Era el reconeixement
al primer donador de sang de la província de Barcelona i campió nacional. Torres, natural de Barcelona i de 56 anys, treballava de porter als tallers ubicats on
actualment hi ha l’Escola la Farigola del Clot. En els últims vuit anys havia donat
sang 167 vegades, lliurant un total de 71 litres i 400 grams. Les donacions efectuades en tots els casos van ser altruistes.
|||Antonio Gascón Ricao

La fusió musical inaugura la
temporada de La Farinera
3a edició del Cicle #FF Fusió Farinera del 30 de
gener al 20 de febrer
El #FF Fusió Farinera inaugura la temporada musical
del Centre Cultural per tercer any consecutiu. I ho fa
trepitjant fort, amb tres nits temàtiques i sis formacions
musicals a l’escenari durant els mesos de gener i febrer.
La primera nit l’obriran els egarencs Altercat, aterrant
amb el seu nou disc Instants, tot just acabat de sortir
del forn i estrenat amb un ‘sold out’ a la Nova Jazz Cava
de Terrassa, el passat desembre. Compartiran aquest
cartell de melodies rockeres, mestisses i festives amb
els Trast, un dels grups revelació del darrer estiu amb
el seu Diari de matinada.

El cicle farà un gir radical i s’instal·larà en una segona
nit dedicada al rap, de la mà dels Rapgenoma, una proposta combativa i contundent amb sis músics a escena
-mc’s i banda- fusionant rock&rap. Els acompanyaran
els Hombres Bala, projecte musical de Weleló, Marco
Fonktana i Sr Zambrana estrenat justament a l’#FF de
l’any passat.
El reggae, la rumba, la cúmbia i l’ska seran els protagonistes de la tercera i darrera nit. Des del Camp
de Tarragona arribaran dues bandes joves i potents.
Papagayo, presentant nou disc a Barcelona produït per
Chalart58, coneguts després d’una gira de vint concerts
amb La vida ha despertat i Segonamà, seguint de ruta
amb el seu EP, en una nit de clausura de l’#FF on la
festa estarà assegurada.

Nit de pop/rock
Altercat + Trast
Divendres 30 de gener, 22h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
Entrada anticipada 5 €
http://altercat.cat/
http://www.trastmusica.com
Nit de rap
Rapgenoma + Hombres Bala
Dissabte 7 de febrer, 21h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
5€
http://www.rapgenoma.es/
https://es-es.facebook.com/HombresBala
Nit de mestissatge
Papagayo + Segonamà
Divendres 20 de febrer, 22h
Teatre Jesús Concernau del CCFC
Entrada anticipada 5 €
http://www.papagayo.cat/
http://www.segonamagrup.com/

Les residències escèniques
a La Farinera segueixen durant el 2015
Les companyies podran presentar els projectes els mesos de febrer,
maig i octubre
Des de fa anys el Centre Cultural és un dels indrets de la ciutat escollit per
companyies escèniques per tal de desenvolupar les seves creacions, al marge
de l’Associació Teatral El Partiquí, companyia resident per excel·lència a la
Farinera. En un moment determinat, l’alta demanda de grups per accedir als
espais va fer plantejar l’obertura d’un programa específic per acollir el que
anomenem com a ‘Residències escèniques’, un model de contraprestació que
consisteix en tres mesos de cessió gratuïta dels espais de creació, assessorament tècnic i suport en difusió; a canvi de desenvolupar l’estrena de l’espectacle al teatre Jesús Concernau del Centre.
Així, en els darrers tres anys, al voltant d’una trentena de companyies
s’ha acollit al programa i a partir d’aquí han fet rodar els espectacles creats.
Alhora, amb diverses companyies dirigides a tots els públics, hem arribat a
acords de col·laboració que ens han permès oferir funcions prèvies gratuïtes
a les escoles del barri i la inclusió dels espectacles en la programació infantil
del Centre Cultural, tals com amb la companyia Pinotxo en Bicicleta el 2014,
Príncep Totilau el 2013 i Inspira Teatre el 2012.
Enguany, les convocatòries sortiran publicades durant els mesos de
febrer, maig i octubre, al web http://www.farinera.org/arts-esceniques

L’Amplifica’t torna
a omplir de música
jove el districte de
Sant Martí

El concurs de maquetes impulsat
pels centres cívics de Sant Martí
recollirà propostes fins al 26 de
gener
Des de 2013 els diferents equipaments cultuals i juvenils del Districte de Sant Martí organitzen l’Amplifica’t. Aquest certamen és una
xarxa musical creada entre els 5
centres cívics i culturals del Districte
de Sant Martí. Sota aquest nom
s’han realitzat un munt d’iniciatives
juvenils que any rere any es van
consolidant amb el suport de la
direcció de Joventut de l’Ajuntament
de Barcelona.
Des de l’any passat, l’Amplifica’t
ha fet un salt qualitatiu i s’ha transformat en un concurs de maquetes.
La premissa és clara: cal ser joves,
entusiastes, apassionats i amants
de la música en directe per poder-hi participar. Un bon testimoni
són els Sas Mash, el grup guanyador de l’edició anterior. Els podeu
trobar estudiant pel Clot, ramblejant pel Poblenou o prenent alguna
cosa prop del parc de la Ciutadella;
i és que els Sas Mash, a part de ser
guanyadors del concurs, tots viuen

al Districte. En Bruno, un dels components del grup ens comenta que
els va fer molta il·lusió guanyar el
primer premi i afirma: “ens va anar
molt bé poder comprar material,
per en definitiva fer el que més ens
agrada, tocar les nostres cançons.
Estem contents amb la inversió que
hem fet. Gràcies a l’Amplifica’t ara
tenim microfonia de qualitat, dos
maletins per posar els pedals, una
funda de guitarra, peus de micròfon, pues, jakcs, baquetes, canons,
kits de manteniment per als instruments i moltes coses més”.
Enguany els organitzadors del
concurs, han buscat fórmules per tal
d’oferir més premis, així que a part
dels 1000 € del primer guardonat
per invertir en material musical, el
segon n’obtindrà també 200 € i la
gravació de tres cançons del directe.
El tercer i quart premi rebran la gravació de tres cançons de la final de
l’Amplifica’t enregistrades en un EP.
Voleu participar-hi?
Cal enviar, abans del 26 de gener,
una maqueta o link que inclogui un
mínim de tres temes propis, a més
de la fitxa d’inscripció i una imatge
del grup, al correu:
amplificatstmarti@gmail.com
Es realitzaran dues eliminatòries.
La primera serà el 6 de març a les
20 h al Centre Cultural la Farinera
del Clot. La segona serà el 13 de

març al Centre Cívic Besós a les 20
h. El jurat estarà format per persones especialitzades en l’àmbit musical (programadors, discogràfiques,
revistes de música, músics, etc.).
Després d’aquesta primera fase
quedaran quatre grups que tocaran
a la final, que se celebrarà el 20 de
març al Centre Cívic Parc Sandaru
i on es decidirà el grup guanyador.
A la final les votacions seran mixtes
entre votacions del jurat i del públic
assistent.
1a semifinal
Divendres 6 de març, 20h
teatre Jesús Concernau del CCFC
Entrada gratuïta

LEs
curiositats
de l’EAMP
L’ILLA DELS URIACH

El Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris
s’emplaça dins d’un complex d’habitatges,
oficines i locals que ocupa una illa de cases
sencera (c. de Nació, c. de Degà Bahí, c. de
Ripollès i c. de Muntanya). Tot plegat, ocupa
els antics terrenys dels laboratoris Uriach que
hi van desenvolupar la seva activitat des dels
inicis fins a finals del s. XX.
La història dels laboratoris comença el
1838 quan el jove Juan Uriach Feliu va entrar
a treballar de dependent a una drogueria del
centre de Barcelona, de la que va acabar sent
propietari. El negoci va créixer fins al punt de
convertir-se, amb l’empenta dels seus fills,
en un laboratori farmacèutic que instal·la la
vessant investigadora al carrer de Degà Bahí.
L’activitat de l’empresa va continuar evolucionant i als anys 60, la quarta generació dels
Uriach, va crear un gran complex de recerca
que ocupava tota l’illa de cases. En total han
estat 5 generacions les que han intervingut
en el creixement del negoci i que a finals del
s.XX van traslladar la totalitat de l’activitat a
fora de Barcelona. Les actuals edificacions han
mantingut l’estètica dels antics laboratoris,
respectant fins i tot l’estructura d’un d’ells.

2a semifinal
Divendres 13 de març, 20h
Centre Cívic Besòs
Entrada gratuïta
FINAL AMPLIFICA’T
Divendres 20 de març, 20h
Centre Cívic Parc Sandaru
Entrada gratuïta

Vista del Laboratori des del xamfrà amb el
carrer Ripollés
“Fundació Uriach 1838”
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Terme amb què es designa la incorporació d’elements
(harmònics, rítmics o instrumentals) propis d’un estil musical
en un altre, donant com a resultat gèneres que amb el temps
han aconseguit tenir nom propi.
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CARNAVAL 2015
EL CLOT-CAMP DE L’ARPA CELEBRA EL CARNAVAL
DEL 13 AL 18 DE FEBRER
El Clot -Camp de l’Arpa fa molts
anys que celebra la festa del
Carnaval. Els actes han anat
evolucionant com el barri.
Alguns anys de la primera
dècada del 2000, les arribades
del Carnestoltes, el Dijous Gras
o bé l’enterrament de la Sardina
han estat, a més d’actes del
barri, els actes oficials de la
Ciutat. Van ser anys en què una
suma de factors van permetre
que els resultats fossin molt
reeixits. La dotació econòmica
de l’ICUB ens possibilitava

desenvolupar al màxim les
nostres idees i comptar amb
col·laboracions que reforçaven
la part artística. També la sàvia
batuta d’en Jesús Concernau,
que hi esmerçava moltes hores
i il·lusió, ens permetia un treball
detallat i acurat del vehicle que
transportava Sa Majestat i la
comparsa que l’acompanyava.
En Jesús ens va deixar i el
Departament de Cultura va
optar per canviar de política
amb els barris.
Amb aquest panorama tan

galdós, aquests darrers anys
la Comissió de Carnaval està
treballant per mantenir els tres
actes més importants: l’arribo, la
rua i l’enterrament de la sardina.
Aquesta comissió és oberta a
totes les persones que vulguin
participar-hi. Un tema important
que volem resoldre un any més és
el dels premis de les comparses
guanyadores de la rua.
Enguany el programa d’actes
serà el següent: el divendres
13 de febrer, l’arribada d’en
Carnestoltes a la plaça del
Mercat, lectura del pregó i
botifarrada per a tothom. El
dissabte 14, la rua baixarà pel
carrer de Rogent fins al Parc del
Clot i aquella mateixa nit serà
el ball de Carnaval. Dimecres
18, Dimecres de Cendra, el
seguici fúnebre anirà des del
Mercat del Clot fins a la cruïlla
de Rogent amb Freser, on es
trobarà amb la Sardina i els
seus confrares de l’Escola de
Formació d’Adults del Clot. D’allà
el seguici baixarà pel carrer de
Rogent fins el Parc del Clot on
se celebraran els funerals d’en
Carnestoltes que finalitzaran
amb una sardinada, ara ja sota
el mandat de la Vella Quaresma.
|||Jordi Morell i Núñez

MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT DE BARCELONA A LA
FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT CAMP DE L’ARPA
tots aquests anys de treball
comunitari.
Entre les moltes coses que
van sortir a la celebració,
vam recordar els moments
intensos de negociacions amb
l’Ajuntament per aconseguir el
Centre Cultural la Farinera del
Clot i la seva innovadora manera
de gestionar-lo. També vam
fer memòria de les primeres
mobilitzacions ciutadanes en
demanda d’equipaments pel
barri i de les diferents estratègies
de lluita veïnal per aconseguirles. Una piscina, un institut, un
centre cultural… són algunes
de les demandes aconseguides
veïnalment i gestionades

directament des dels primers
anys de la Federació.
També ens vam comprometre
tots plegats a seguir fent feina
reservant-nos espais per
nosaltres, per la junta, per les
entitats i els seus representants,
per fer activitats lúdiques,
gastronòmiques i disteses,
on poder aprofundir amb
els lligams personals de les
persones que estem participant
a la Federació. I el més
important, l’empenta de seguir
treballant per tal de mantenir
el que tenim fins ara i seguir
promocionant les entitats del
barri i el nostre calendari festiu.
|||Dani Celma

25è CONCURS DE TEATRE AMATEUR
EL PRIMER CONCURS DE TEATRE AMATEUR DEL FOMENT MARTINEN VA NÉIXER
EL 1979 AL BARRI DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
Nombrosos grups de teatre
d’arreu de Catalunya van
trepitjar l’entarimat del petit
teatre barceloní del carrer de
Provença durant vint-i-una
edicions del certament que
l’any 2000, a causa de dificultats
organitzatives, es va deixar de
celebrar.
Malgrat tot, la iniciativa d’alguns
membres de la secció de teatre
Abraxas i de la junta directiva
del Foment Martinenc va
aconseguir l’any 2012 recuperar
un concurs que, amb energies
renovades, arriba enguany a la

seva vint-i-cinquena edició.
En aquesta nova etapa el
concurs ha anat augmentant
any rere any, tant les sol·licituds
de participació per part
dels grups de teatre, com el
públic que puntualment cada
diumenge a la tarda assisteix a
les representacions teatrals.
En aquesta edició, que
començarà el 18 de gener i
que finalitzarà el 15 de març,
grups provinents de Barcelona,
Mataró, Sant Feliu de Codines,
La Garriga, Granollers, Malgrat
de Mar, Vilafranca del Penedès

L’ESBART
SANT
MARTÍ
70 ANYS AL
SERVEI DE
LA DANSA
L’esbart Sant Martí, una
de les entitats allotjades
al Centre Parroquial de
Sant Martí, celebra 70
anys aquest 2015. Des
de 1945 porten ballant,
creant i difonent la
dansa i el folklore català
arreu del territori i per
l’estranger.

MEDALLA D’HONOR
Aquest any 2014, a proposta
del districte de Sant Martí
i d’alguns dels seus partits
polítics, vam ser proposats per
rebre la medalla d’honor de la
ciutat, en l’àmbit col·lectiu. Un
reconeixement oficial dels molts
anys de feina de la Federació
cohesionant les entitats del
barri i coordinant la celebració
del calendari festiu del ClotCamp de l’Arpa.
Per celebrar-ho vam fer un
petit acte per a les entitats i
les diferents persones que
han format part de la junta
de la Federació, tot recordant
anècdotes, situacions difícils
i moments inoblidables de
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i Sant Feliu de Llobregat
presentaran els seus muntatges
d’obres de temàtiques i gèneres
tan diversos com El temps i
els Conway de J.B. Priestley,
Vuit dones de Robert Thomas,
Berenàveu a les fosques de Josep
Maria Benet i Jornet, Joc de
cartes de Katherine Kressman
Taylor, Pels pèls de Paul Pörtner,
A les fosques de Peter Schaffer,
Dansa d’agost de Brian Friel o
Feta està sa barrina, obra basada
en rondalles mallorquines.
|||Joan Escudé

El 1943 el vicari de la Parròquia
de Sant Martí, el mossèn Laureà
Guimbernau, va fundar la secció
folklòrica de Sant Martí i van
començar a fer les caramelles
de Pasqua juntament amb
algunes danses tradicionals.
Però va ser el 1945 quan es va
constituir l’Esbart Sant Martí i va
actuar per primera vegada a la
plaça de Canonge Rodó.
Aquest 2015, per tant, l’Esbart
Sant Martí fa 70 anys del seu
naixement. L’entitat ha dut
a terme sempre l’activitat al
Centre Parroquial (a la plaça
de Canonge Rodó), que de fet,
ells i el Grup Barna van ser
els qui el van fundar; tot i que
actualment també assagen a
l’Espai Alchemika. En definitiva
70 anys en els quals han
crescut molt, però sobretot han
treballat al servei de la dansa i
les seves arrels, així com de la
conservació del folklore català.
L’Esbart està format per una
escola de dansa clàssica,
fundada l’any 1968, i per
l’Esbart com a tal, on hi trobem
la secció infantil i juvenil i el
cos de dansa. Cada una de les
parts retroalimenta a l’altra i
s’enriqueixen mútuament. De
fet, la creació de l’escola va ser
una aposta clara per la formació
i és el que ha portat a l’entitat a
ser el que és ara. En total, entre
uns i altres, porten a terme una
mitjana de 40 actuacions a l’any,
entre Barcelona, tota Catalunya i
la Catalunya Nord.
David Martínez Coral és el
director artístic de l’Esbart, qui
porta la batuta de les diferents
seccions i de l’escola de dansa

clàssica. Ell també és qui
proposa i crea els espectacles
que interpreta l’Esbart, ja
que són de producció pròpia.
Cada dos o tres anys en creen
un de nou, sorgit d’una idea
o concepte, que s’intenta
transmetre a partir de la
música i la dansa. Tots i cada
un d’ells combinen coreografies
tradicionals i balls de creació,
també d’arrel tradicional.
Han actuat a destacats escenaris
com el Teatre de la Passió
d’Olesa, el de la Passió de
Cervera, el Principal de Terrassa,
el Monumental de Mataró, el
Teatre Nacional de Catalunya,
el Mercat de les Flors, el Sant
Andreu Teatre, al Palau de
Congressos o el Palau de la
Música, entre molts altres. A
més, han portat la dansa i la
cultura arreu d’Europa, viatjant
fins a Hongria, Eslovàquia,
Holanda, Bèlgica, Àustria,
Itàlia i França. Porten més de
3000 representacions, però en
destaquen una en especial, que
els va marcar la pauta amb la
que encara treballen avui en
dia, l’estrena de Mediterrània
l’any 1999 al Mercat de les Flors.
Un espectacle que barrejava
una part tradicional i una altre
de creació, que va permetre al
cos de dansa de l’Esbart, entrar
al circuit comercial, arribant a
ballar durant 15 dies al teatre
Goya de la Ciutat Comtal.
Per celebrar el 70è aniversari
estan planificant un seguit
d’actes, d’entre els que oferiran
una actuació entre antics i
actuals dansaires de l’entitat,
fent un recorregut per les
danses que s’han ballat en les
diferents etapes de l’Esbart; una
festa dedicada als més menuts
de les seves seccions; un sopar/
festa amb tots les persones
sòcies i amigues; i el plat fort
serà l’estrena del nou espectacle
que està preparant el cos de
dansa.
Serà un any complet per a
l’Esbart, que a més dels assajos
setmanals del cos de dansa i
dels 14 grups de nens i nenes,
de les 60 actuacions i actes
socials anuals, es submergeixen
en un any de celebracions. Però
sigui com sigui, la premissa
principal del grup serà com
sempre treballar al servei de la
dansa i de la cultura del país,
produint espectacles de creació
combinant un ampli repertori
de danses tradicionals.

ZUMBA
Atreveix-te amb aquesta
activitat cardiovascular
que combina exercicis de
tonificació amb passos de
balls llatins!
GRUP A: dimarts de les
PILATES
18.45 a les 19.45 h del 20 de
Entrenament físic i
gener al 17 de març
estiraments seguint el
GRUP B: divendres de les
mètode Pilates.
GRUP A: dilluns de les 17.30 18.00 a les 19.00 h del 23 de
a 19.00 h del 19 de gener al gener al 20 de març
44,76 € (sessions: 9 / 9 h)
16 de març
A càrrec de: Sandra
GRUP B: divendres de les
19.00 a les 20.30 h del 23 de Rodríguez, instructora oficial
de Zumba
gener al 20 de març
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Keops Guerrero TERÀPIA DEL RIURE
Troba les capacitats que
tenen a veure amb l’alegria
TAI TXI / TXI KUNG
i el joc i descobreix el teu
Tait txi i Txi kung amb
moviments suaus i exercicis riure més profund.
GRUP A: dimarts de les
de respiració.
Dimecres de les 18.30 a les 10.00 a les 11.30 h del 20 de
gener al 17 de març
20.00 h del 21 de gener al
GRUP B: divendres de les
18 de març
17.30 h a 19.00 h del 23 de
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
gener al 20 de març
A càrrec de: Alícia López
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Mònica Otero
MASSATGE TAILANDÈS
Millora el sistema articular,
DANSA
muscular i circulatori
de tot el cos de manera
SALSA
harmoniosa, descarregant
Ball típic del Carib que
les zones cansades i/o
neix de la fusió dels ritmes
adolorides i proporcionant
africans i europeus en
un gran benestar general.
Dijous de les 10.00 a les 11.00 h aquesta zona. D’aquests
ritmes en sorgiran d’altres
del 22 de gener al 19 de març
com el son, la guaracha i la
44,76 € (sessions: 9 / 9 h)
rumba que posteriorment
A càrrec de: Alícia López
donaran lloc a la salsa.
INICIACIÓ: dilluns de les
TREBALLA EL SÒL PELVIÀ
20.30 a les 22.00 h del 19 de
Pren consciència del teu cos,
aprèn i practica els exercicis que gener al 16 de març
AVANÇAT: dilluns de les
et faran enfortir el sòl pelvià.
19.00 a les 20.30 h del 19 de
GRUP A: dimarts de les
20.00 a les 21.00 h del 20 de gener al 16 de març
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
gener al 17 de març
GRUP B: dijous de les 20.00 A càrrec de: Franklin Manuel
Oña Vilató
a les 21.00 h del 22 de
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Lisa Howe,
professora de ioga
especialitzada en nadons i
embarassades

gener al 19 de març
44,76 € (sessions: 9 / 9 h)A
càrrec de: Naiara Celades,
llicenciada en CAFE i
instructora del mètode
hipopressiu

Cursos i tallers
matrícules de persones
diferents.
d L’Espai Antoni Miró Peris es
Període d’inscripcions a
reserva el dret d’admissió
l’Espai Antoni Miró Peris
cap aquelles persones
d Del 7 al 14 de gener de
que no respectin la feina
2015
dels talleristes i el procés
d Els cursos s’impartiran
d’aprenentatge de la resta
durant els mesos de gener,
de persones usuàries.
febrer i març.
d Els preus totals de cada
curs que s’especifiquen
Inscripcions presencials
són amb IVA inclòs.
d A plaça de Carme
d Els cursos amb un cost extra
Monturiol, 10 08026,
de material no s’inclou al
Barcelona.
preu total del taller. En cada
d Dimecres de 10,30 a
cas s’especifica l’import que
13,30h i de dill. a div. de
es pagarà el primer dia del
16.30 a 21.00h
curs.
d Pagament amb targeta
bancària. En cas de no
disposar de targeta, el
COS I MENT
pagament es podrà fer a
les oficines de l’entitat que IOGA
s’indicarà.
Exercita aquesta tècnica
d Si es paga amb targeta
mil·lenària beneficiosa pel
caldrà presentar el DNI del teu cos i ment.
titular. Si el pagament es
Dimecres de 17.30 a les
fa a través de les oficines
19.00 h del 21 de gener al 18
de l’entitat bancària, caldrà de març
presentar el comprovant
67,13 € (sessions: 9 / 13,5 h)
de l’ingrés en un termini
A càrrec de: Aldo Barragan,
màxim de tres dies
terapeuta i professor de ioga
naturals després d’haver
efectuat la matrícula.
HABILITATS I CONEIXEMENTS

INSCRIPCIONS

Inscripcions on line
d A www.farinera.org
d Pagament amb targeta
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 Una sola persona no pot
realitzar més de quatre

COSIR A MÀQUINA
INICIACIÓ: aprèn els
conceptes bàsics per cosir
amb la teva màquina i coneix
diferents tipus de costures
i teixits que t’ajudaran a
emprendre els teus propis
dissenys (cal portar màquina
de cosir).
Dijous de les 19.30 a les
21.00 h del 22 de gener al 19
de març
PERFECCIONAMENT:
perfecciona els conceptes
apresos al curs d’iniciació
de cosir a màquina, amplia
coneixements i millora la
tècnica (cal portar màquina

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
21.30 h del 20 de gener al
17 de març
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Blanca Cadena
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 20.00 h del 21
de gener al 18 de març
AVANÇAT: és necessari
un any d’experiència en
Bollywood.
Dimecres de les 20.00 a les
21.30 h del 21 de gener al
18 de març
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Polly Casson

ART I CREACIÓ

GUITARRA
Curs destinat a persones
que es volen iniciar en el
PINTURA PER A TOTHOM
món d’aquest conegut
Coneix la forma, la
composició i el color a través i popular instrument
de la pintura, experimentant musical (cal portar guitarra
espanyola o acústica).
amb diferents tècniques i
INICIACIÓ: dimarts de les
explorant la teva creativitat
18.00 a les 19.30 h del 20 de
(nivell obert).
gener al 17 de març
Dimarts de les 12.15 a les
AVANÇAT: dimarts de les
14.15 h del 20 de gener al
19.30 a les 21.00 h del 20 de
10 de març
gener al 17 de març
79,57 € (sessions: 8 / 16 h)
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Montserrat
A càrrec de: Jordi de Diego
Pérez
PATRONATGE
Un curs per a aprendre a
dissenyar la teva roba i a
confeccionar patrons (nivell obert)
Dimarts de les 19.30 a 21.30 h
del 20 de gener al 10 de març
79,57 € (sessions: 8 / 16 h)
A càrrec de: Montserrat
Pérez

PATRONATGE DE ROBA
ELÀSTICA
Aprèn a realitzar els teus
propis patrons de teixit
elàstic (tipus elastà), punt
de jersei (estil samarreta),
interlock i canalé (no
TRIBAL FUSIÓ
tricot). No es requereixen
Fusió de dansa del ventre
coneixements de
amb elements de hip-hop
patronatge.
i de danses folklòriques
d’arreu del món (és necessari Dijous de les 10.00 a les
un any d’experiència en tribal 12.00 h del 22 de gener al
fusió o danses urbanes).
12 de març
79,57 € (sessions: 8 / 16 h)
INTERMIG:
A càrrec de: Montserrat
Dijous de les 19.00 a les
20.30 h del 22 de gener al 19 Pérez
de març
CONFECCIÓ DE
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
BUTXAQUES
A càrrec de: Ainhoa Calaf
Gaudeix creant i
confeccionant tot tipus de
BURLESQUE
butxaques. Podràs donar
Potencia el teu costat més
un aire diferent a la teva
sensual i atrevit com en els
antics cabarets. Converteix- roba! (és necessari portar
te en una diva dels anys 50 i maquina de cosir).
diverteix-te sense vergonya
Dijous de les 12.00 a les
(nivell obert).
14.00 h del 22 de gener al
Dijous de les 20.30 a les 21.30 h 12 de març
del 22 de gener al 19 de març
79,57 € (sessions: 8 / 16 h)
44,76 € (sessions: 9 / 9 h)
A càrrec de: Montserrat
A càrrec de: Ainhoa Calaf
Pérez

IDIOMES
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
21.00 h del 21 de gener al
18 de març
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Miranda
Kuypers
INFORMATICA
INICIACIÓ A LA
INFORMÀTICA
Aprèn el funcionament
general de l’ordinador,
nocions bàsiques del
programa Windows, internet
i les seves possibilitats.
Grup A: dilluns de les 9.30 a
les 11.30 h del 19 de gener
al 9 de març
Grup B: dimarts de les
19.30 a les 21.30 h del 20 de
gener al 10 de març
79,57€ (sessions: 8 / 16 h)
A càrrec de: Norberto
Sinatra
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TÈCNIQUES AVANÇADES
D’AMIGURUMI
BIJUTERIA TÈXTIL AMB
A càrrec d’Aviv Kruglanski
TRENES
Aprèn a fer pèls per a ninots
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS A càrrec de Maria del Mar
que queden realment bé.
Si tens un nivell mig, fes
Entra al món de les trenes
També jugarem amb angles
un pas endavant i vine a
com a element decoratiu.
rectes i formes quadrades.
HARMÒNICA DE BLUES
millorar el teu nivell (nivell
Descobreix tots els
A part d’això, us resoldrem
Taller per aprendre a tocar
lower-intermediate).
complements que pots crear qualsevol dubte que tingueu
l’harmònica.
Dimecres de les 10.30 a les amb aquesta tècnica. Fàcil i
sobre els amigurumis
Dimarts de les 19.30 a les
12.00 h del 21 de gener al
amb resultats espectaculars (cal portar agulla de 3
21.00 h del 20 de gener al
18 de març
(per a tots els nivells).
mm i dos fils de cotó de
17 de març
67,13 € (sessions: 9 / 13,5 h) Dilluns 19 de gener de les
colors diferents del gruix
67,13 € (sessions: 9 / 13,5 h) A càrrec de: Ramón Codina
18.00 a les 21.00 h
corresponent).
A càrrec de: Lluis Souto
14,92 € (suplement de 2
Dimarts 24 de març de les
PARLA ITALIÀ FENT
euros per material) - 3 hores 18.00 a les 21.00 h
GENEALOGIA
TEATRE
Inscripcions: del 7 al 15 de
14,92 € - 3 hores
Fes un viatge als orígens
A través de diferents
gener
Inscripcions: del 9 al 20 de
de la teva família, els teus
tècniques teatrals perdrem
març
cognoms i la història; tot
la vergonya a parlar italià,
COIXINS AMB FORMA
aprenent les tècniques de la practicant i millorant
D’ANIMALS
MONOGRÀFIC
genealogia, la recerca i com l’idioma (obert a tots els nivells). A càrrec de Maria del Mar
submergir-te en el món dels Dijous de les 19.30 a les
Aprèn a fer coixins amb
PERSONALITZACIÓ DE
arxius.
formes d’animals. Divertits,
GORRES
21.00 h del 22 de gener al
Dimecres de les 16.30 a les 19 de març
acolorits, pràctics i
A càrrec de Rudy Alvarado
18.00 h del 28 de gener al
Pinta la teva pròpia gorra
67,13 € (sessions: 9 / 13,5 h) decoratius.
25 de març
Dilluns 2 de febrer de les
amb l’ajuda d’un professor
A càrrec de: Laura Iachetta
67,13 € (sessions: 9 / 13,5 h)
18.00 a les 21.00 h
artista del grafit. Aprèn
A càrrec de: Carme
14,92 € (suplement de 2
la tècnica de dibuixar,
INFORMÀTICA
Francitorra
euros per material) - 3 hores fer lletres, acolorir i
INFORMÀTICA DES DE
Inscripcions: del 16 al 29 de
realitza les teves pròpies
IDIOMES
ZERO
gener
creacions. Aprèn practicant
Aprèn pas a pas com
i t’emportaràs una peça
ANGLÈS DES DE ZERO
treballar amb l’ordinador.
CLOWN EN FAMÍLIA
personalitzada per tu
Si no has fet mai anglès,
Coneixeràs els element
A càrrec de Pascuale Marino mateix/a. (Monogràfic per a
aquest és el teu taller.
bàsics per poder-te defensar de la cia. Bergamotto
tots els públics a partir dels
a nivell d’usuari amb editors Taller-espectacle que
Dijous de les 18.00 a les
12 anys)
de textos i internet.
19.30 h del 22 de gener al
combina les tècniques
Divendres 16 i 23 de gener
19 de març
Dimecres de les 10.30 a les teatrals del clown per crear
i dilluns 2 de febrer de les
67,13 € (sessions: 9 / 13,5 h) 12.30 h del 21 de gener al
un ambient lúdic en el
17.30 a les 19.30 h
18 de març
A càrrec de: Marta Catañ
que tots els membres de
19,31 € (suplement de 10 €
79,57€ (sessions: 8 / 16 h)
la família s’expressin amb
per material)
ANGLÈS DE MICA EN MICA A càrrec de: Norberto
llibertat, desenvolupant la
sessions: 3 / 6 hores
Sinatra
Si tens uns mínims
creativitat i aprenent els
Inscripcions: del 7 al 14 de
coneixements bàsics, aquest
fonaments principals de l’art gener
és el teu taller (nivell Bàsic).
del clown. (Càpsula familiar)
GRUP A: dimarts de les
Divendres 13 de març de
BOOK CLUB: awarded
16.30 a les 18.00 h del 20 de
les 17.00 a les 19.00 h
traveller stories
gener al 17 de març
15 € (el preu inclou l’infant i A càrrec d’Isabel Flaquer
67,13 € (sessions: 9 / 13,50 h)
l’adult) - 2 hores
Llegirem i comentarem
A càrrec de: Marta Catañ
Inscripcions: del 25 de febrer algunes de les obres
GRUP B: dimecres de les
a l’11 de març
premiades i de lectura àgil
12.00 a les 13.30 h del 21 de
d’autors que han viscut en
de cosir).
Dimarts de les 19.30 a les
21.00 h del 20 de gener al
17 de març
67,13 € (sessions: 9 / 13,5 h)
A càrrec de: Irma Samayoa

gener al 18 de març
67,13 € (sessions: 9 / 13,50 h)
A càrrec de: Ramón Codina

CÀPSULES

diferents països, com Amy
Tan o Mohsin Hamid. Un
espai d’aprenentatge de
la llengua anglesa i debat
literari. El primer dia es
comentarà Unaccustomed
Earth de Jhumpa Lahiri.
Dimecres 11 de febrer i 4 i
25 de març de les 19.30 a
21:00 h
22,37 €
sessions: 3 / 4.5 hores
Inscripcions: Del 7 al 14 de
gener de 2015
MARXA NÒRDICA
A càrrec de Sergi Garcia, de
Bendhora
El nordic walking és molt
més que caminar amb
bastons. És una forma de
marxa que inclou no només
l’acció de les cames, sinó
que també la part superior
del cos.
Divendres 13, 20 i 27 de
febrer de les 17.00 a les
19.00 h
29,84 €
sessions: 3 / 6 hores
Inscripcions: del 29 de gener
al 12 de febrer
INICIACIÓ A LA
MEDITACIÓ
A càrrec d’Aldo Barragán,
terapeuta i professor de ioga
Amb la meditació és
possible estar al present
de forma sana, sense
sobreestimulació del
pensament ni de les
emocions. Aprèn les bases
d’una visió holística que
facilita l’autoconeixement i la
pau amb un mateix.
Dilluns 16 i 23 de febrer i 2
de març de les 18.00 a les
20.00 h
29,84 €
sessions: 3 / 6 h
Inscripcions: del 27 de febrer
al 12 de març

CURSOS I TALLERS

d’aprenentatge de la resta
de persones usuàries.
d Els preus totals de cada
Període d’inscripcions al
curs que s’especifiquen
Centre Cultural la Farinera
són amb IVA inclòs.
del Clot
d Els cursos amb un cost
d Del 7 al 14 de gener de
extra de material no
2015.
s’inclou al preu total
d Els cursos s’impartiran
del taller. En cada cas
durant els mesos de gener,
s’especifica l’import que es
febrer i març.
pagarà el primer dia del
Inscripcions presencials
curs.
d A Gran Via de les Corts
Catalanes, 837 – 08018,
COS I MENT
Barcelona.
d De dilluns a divendres de
10.00 a 22.00h i dissabtes
IOGA
Exercita aquesta tècnica
de 10.00 a 14.00h i de
mil·lenària beneficiosa per al
16.00 a 20.00h
teu cos i ment.
d Pagament amb targeta
GRUP A: dilluns de les
bancària. En cas de no
disposar de targeta, el
19.00 a les 20.30 h del 19 de
gener al 16 de març
pagament es podrà fer a
les oficines de l’entitat que
GRUP B: dimecres de les
10.00 a les 11.30 h del 21 de
s’indicarà.
gener al 18 de març
d Si es paga amb targeta
caldrà presentar el DNI del GRUP C: dimecres de les
20.00 h a les 21.30 h del 21
titular. Si el pagament es
fa a través de les oficines
de gener al 18 de març
de l’entitat bancària caldrà 67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
A càrrec de: Lisa Howe
presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini
IOGA AMB NADONS
màxim de tres dies
Practica el ioga amb el teu
naturals després d’haver
efectuat la matrícula.
nadó i afavoreix el vincle
mare/infant mitjançant
Inscripcions on line
exercicis de relaxació i
d A www.farinera.org
meditació per tranquil·litzar
la vostra ment i calmar les
d Pagament amb targeta.
respectives emocions.
Condicions de la matrícula Dimecres de les 17.00 a les
d No es podran matricular
18.30 h del 21 de gener al 18
persones menors de
de març
16 anys. (Excepte en els
67,13 € (9 sessions / 13,5 h)
cursos específics per a
A càrrec de: Lisa Howe,
infants)
professora de ioga
d Un cop matriculat al curs,
especialitzada en nadons i
no es retornaran en cap cas embarassades
els diners de la matrícula.
Només es retornaran els
IOGA PER A
EMBARASSADES
diners si el curs queda
Practica els beneficis del ioga
anul·lat.
d El Centre Cultural la
durant l’embaràs i prepara
el cos pels canvis d’aquesta
Farinera del Clot es
etapa.
reserva el dret d’admissió
cap aquelles persones
Dimecres de les 18.30 a les
20.00 h del 21 de gener al
que no respectin la feina
18 de març
dels talleristes i el procés

INSCRIPCIONS
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Tallers per a joves

TALLER DE
TEATRE

A càrrec d’Alicia González
d Dimarts: de 18 a 20 h
13 de gener - 7 de març
(10 sessions)
CCFC
d Entrada gratuïta

Anima’t i participa del
taller de teatre jove!
Si tens entre 13 i 17 anys,
vine a la Farinera i treu
l’artista que portes dins!
Ah! I és gratuït!
Inscripcions: Del 7 al 20
de gener.
Cal presentar el DNI. Les
persones menors de 16
anys hauran de presentar
una autorització materna,
paterna o del tutor legal
que es pot recollir a
la recepció del Centre
Cultural.
Exposició La concreció
abstracta - Work in
progress

RETRAT DE
L’ARTISTA
TREBALLANT

A càrrec de Jaume Muñoz
d Dilluns 12 de gener
al dijous 15 de gener
Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Si James Joyce tenia el
seu Retrat de l’artista
adolescent, en Jaume
Muñoz proposa el
seu Retrat de l’artista
treballant. Es tracta d’un
work in progress en el
qual l’artista pintarà una
obra de gran format
específica per a la seva
exposició a la Farinera.
És una bona oportunitat
de veure en directe
com treballa un pintor
abstracte.

de versos, i és aquest
element poètic el que
complementa la imatge
i li afegeix una capa més
de sentit.
www.jaumemunoz.net
Actuació

Festival

#FF FUSIÓ FARINERA

Del 30 de gener al 20 de febrer

PERFORMANCE
INAUGURACIÓ
LA CONCRECIÓ
ABSTRACTA

Nit de pop/rock

ALTERCAT
+ TRAST

d Divendres 30 de gener,
22h
Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 5 € (entrada anticipada)
d 9 € (taquilla)

A càrrec de Jaume Muñoz
i Víctor López
d Dijous 15 de gener, 19.30 h
Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Els joves egarencs
Altercat aterren a la
Farinera per presentar
el seu nou disc Instants,
melodies roqueres i
festives, compartint
cartell amb el
mestissatge pop-rocker
dels Trast, un dels grups
revelació del darrer estiu
amb el seu disc Diari de
matinada.
http://altercat.cat/
www.trastmusica.com

Actuació de Víctor López,
un poeta experimental
que explora les
possibilitats expressives
de la paraula combinada
amb el ritme i la melodia.
Paral·lelament, l’artista
Jaume Muñoz durà a
terme una performance de
pintura en directe, inspirat
en l’energia del moment.
Taller obert

COMPARTIR ÉS
APRENDRE

A càrrec de Jaume Muñoz
d Divendres 23 de gener, 18 h
CCFC
d Entrada gratuïta

Sessió pràctica de
creació. En Jaume Muñoz
és un artista autodidacta,
que ha après i
evolucionat en entorns
de creació col·lectiva.
Per a aquest taller,
compartirà les seves
tècniques i procediments
amb d’altres artistes
interessats en
experimentar. Una ocasió
per crear sortint del teu
llenguatge i recursos
creatius habituals.
Cal dur material propi.
Màxim 15 places.
Inscripcions: a partir del
dilluns 12 de gener a
Informació del Centre
Cultural

Nit de rap

Nit de mestissatge

d Dissabte 7 de febrer, 21h
Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 5€

d Divendres 20 de febrer, 22h
Teatre Jesús Concernau del
CCFC
d 5 € (entrada anticipada)
d 9 € (taquilla)

RAPGENOMA + PAPAGAYO
HOMBRES BALA + SEGONAMÀ
Nit de rap de l’#FF amb la
banda Rapgenoma, una
proposta contundent i
combativa amb sis músics
a escena fusionant Rock
& Rap, acompanyats a
l’escenari per Hombres
Bala, el projecte dels MC’s
Weleló, Marco Fonktana i
Sr Zambrana.
www.rapgenoma.es/
https://es-es.facebook.
com/HombresBala

Des del Camp de
Tarragona ens arriben
dues bandes joves amb
sonoritats de reggae,
rumba, cúmbia i ska.
Papagayo presentant nou
disc i Segonamà seguint
amb la ruta del seu EP.
Ambient de festa i de ball
assegurat!
www.papagayo.cat/
www.segonamagrup.com/

Teatre per a tots els
públics - Titelles

CONTES DE LA
MEDITERRÀNIA
DE LES
GERMANES
BALDUFA

A càrrec de la cia. Tanaka
Teatre
d Diumenge 22 de febrer, 12 h
Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50 €

Moltes civilitzacions han
deixat la seva empremta
a la Mediterrània,
un univers aquàtic
on hi conflueixen
tres continents que
han generat cultures
amb molts elements
comuns. Les germanes
Baldufa viatgen a bord
d’un vaixell a alta mar
i explicaran al públic
increïbles històries de
pescadors i mariners,
pirates i tresors, gegants
i sirenes, illes que
sorgeixen del no-res,
peixos xerraires i amors
impossibles. Un recull
de contes tradicionals de
les costes de Catalunya,
Egipte, Grècia, Algèria,
Itàlia i Turquia. (Edat: +
4 anys)

Teatre per a totos els públics

Concert-teatre
FLOK!
Exposició

LA CONCRECIÓ
ABSTRACTA

A càrrec de Jaume Muñoz
Inauguració:
d Dijous 15 de gener, 19.30 h
(del 15 de gener al 7 de
feb.)
Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Àmplia col·lecció d’obres
de gran format, en paper
i en tela, realitzades
al llarg del 2014, a
cavall entre l’estudi de
l’artista a Barcelona i
una residència a Itàlia.
Es tracta d’un conjunt
d’obres abstractes on
sempre hi domina un
element figuratiu: el
cos humà. Les obres en
paper van acompanyades

A càrrec de la cia. Com Sona
d Diumenge 25 de gener, 12 h
Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50 €

Flok! és la trobada de cinc
músics i de les seves cinc
diferents experiències
vitals i passions. Un
mariner, un cowboy, una
trapezista, un melòman
i una hippy que només
porten a sobre la seva
música per compartir.
Els diversos instruments
que porten obren un
diàleg eclèctic que
ens farà passar per
diferents paratges de
l’espai i del temps. La
música tradicional i
moderna es donen la
mà amb un llenguatge
visual i surrealista i amb
altes dosis de sentit de
l’humor. (Edat: + 2 anys)

Arts escèniques

TXÈKHOV. EL
SEU LLEGAT
Exposició

Carnaval -espectacle infantil

De Francesc Costa Amigó
d Inauguració:
dijous 12 de febrer, 19.30 h
(del 12 de febrer al 7 de
març)
Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

A càrrec de la cia. Xiula
d Dissabte 14 de febrer, 18 h
Parc del Clot
d Entrada gratuïta

DEL BENESTAR DONEM-LI LA
A LA RUÏNA
VOLTA AL MÓN

Exposició del conegut
pintor badaloní que ens
condueix de manera
automàtica allà on
l’artista vol: podem sentir
la tristor més punyent
contemplant Fam i ruïna
i podem notar l’olor de
festa amb Benestar.

Una experiència única
d’animació musical.
Ens divertirem tots,
tant petits com grans,
còmplices d’una
animació plena de
dinàmiques per fer
ballar, amb molt sentit de
l’humor, rica musicalment
parlant i el més
important, un bon treball
de valors. I cantarem el
hit Verdura i peix!

A càrrec de l’AT el
Partiquí
d Divendres 27 i dissabte
28 de febrer, 21.30 h
Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 7 € (socis del Partiquí 6,5 €)

“Jo, Anton Txèkhov, en
ple ús de les meves
facultats, deixo al públic
aquí present tres dels
meus textos, considerant
que en faran un bon ús i
que com a usufructuaris
dels mateixos els
guardaran a la seva
motxilla vital”.
Primer, un estudi
dramàtic, El cant del
cigne; segon, una farsa,
L’ós; i tercer, un monòleg,
Sobre els danys del tabac.

A càrrec de Maria del Mar
d Dilluns 2 de febrer de
les 18 a les 21 h
Inscripcions:
del 16 al 29 de gener
Espai Antoni Miró Peris
d 14,92 € (suplement de 2 €

Exposició

#DRETS
COMPARTITS

A càrrec de la
Representació de la
Comissió Europea a
Barcelona
d Del 7 al 29 de gener
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

L’exposició fa un
recorregut pels drets que
tenim com a ciutadans/
es de la Unió Europea,
els drets fonamentals
i d’altres que la Unió
ha legislat per tal de
protegir-nos quan som
al nostre país com quan
ens desplacem o residim
a fora.
Xerrada

RECOBRANT
EL PASSAT:
LA PETITA
HISTÒRIA DEL
FUERTE PIO

A càrrec de Cristina
Aparicio i Antonio
Gascón del Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa
Dilluns 12 de gener, 19 h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Descobreix la història
d’aquesta fortificació que
va donar nom al barri del
Fort Pienc.
Monogràfic

PERSONALITZACIÓ
DE GORRES
A càrrec de Rudy
Alvarado
d Divendres 16 i 23 de gener i dilluns 2 de febrer,
de les 17.30 a les 19.30 h
Inscripcions:
del 7 al 14 de gener
Espai Antoni Miró Peris
d 19,31 €

(suplement 10 € per material)
sessions: 3 / 6 hores

Pinta la teva pròpia
gorra amb l’ajuda d’un
professor artista del
grafit. Aprèn la tècnica
de dibuixar, fer lletres,
acolorir i realitza les
teves pròpies creacions.
Aprèn practicant i
t’emportaràs una peça
personalitzada per tu
mateix/a. (Monogràfic
per a tots els públics a
partir dels 12 anys)

Càpsula

BIJUTERIA
TÈXTIL AMB
TRENES

A càrrec de Maria del Mar
d Dilluns 19 de gener de
les 18 a les 21 h
Espai Antoni Miró Peris
Inscripcions:
del 7 al 15 de gener
d 14,92 € (suplement de 2
euros per material) - 3 hores

Entra al món de les
trenes com a element
decoratiu. Descobreix
tots els complements
que pots crear amb
aquesta tècnica.
Fàcil i amb resultats
espectaculars (per a tots
els nivells).
Activitat

NARRIN
NARRAN

d Dimecres 21 de gener,
19.30 h
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que farem entre tothom.
Tallers Repara’t Millor
que Nou

COSTURA
CREATIVA

A càrrec de Reparat,
Millor que Nou
d Divendres 30 de gener,
de les 18 a les 20.30 h
Espai Antoni Miró Peris
Inscripció prèvia: 		
934507013
eamp@farinera.org
d Entrada gratuïta

Aprendrem tècniques
per la transformació
de peces de roba.
Tècniques per amagar
taques o petits forats,
amb butxaques
postisses, pintant, amb
botons, patchwork
o passamaneria.
També transformarem
escots, eixamplarem
bruses i samarretes i
transformarem camises,
pantalons i faldilles
llargues en curtes. És
convenient que les
persones assistents
portin peces de roba per
fer les transformacions i
didal (si es necessita).

per material) - 3 hores

Aprèn a fer coixins
amb formes d’animals.
Divertits, acolorits,
pràctics i decoratius.

Presentació de llibre

LES LLUMS
S’APAGUEN A
TOTA EUROPA

A càrrec de Josep Pich i
Mitjana, autor del llibre
d Dilluns 9 de febrer, 19 h
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Exposició

KAMERADEN
- APA I LA
CARICATURA
DE GUERRA
1915-1916

A càrrec de l’Arxiu de
Vallcarca
d Inauguració + xerrada
dilluns 2 de febrer, 19 h
(del 2 al 26 de febrer)
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Conjunt de
reproduccions de
caricatures de Feliu
Elías (Apa, Joan Sacs)
que es van publicar
en un inici durant els
dos primers anys de la
revista Ibèria, la Primera
Guerra Mundial i que
posteriorment es van
reeditar a França el
1917, en un recull que
dóna nom a l’exposició
Kameraden.
El mateix dia de la
inauguració tindrà lloc la
xerrada La Barcelona dels
francòfils i germanòfils
durant la Gran Guerra

La història d’Europa del
l’últim terç del s. XIX
fins a la Primera Guerra
Mundial.
Monogràfic

BOOK CLUB:
AWARDED
TRAVELLER
STORIES

A càrrec d’Isabel Flaquer
d Dimecres 11 de febrer
i 4 i 25 de març de les
19.30 a 21 h
Inscripcions: del 7 al 14 de
gener de 2015
Espai Antoni Miró Peris
d 22,37 €
sessions: 3 / 4.5 hores

Llegirem i comentarem
algunes de les obres
premiades i de lectura
àgil d’autors/es que
han viscut en diferents
països, com Amy Tan o
Mohsin Hamid. Un espai
d’aprenentatge de la
llengua anglesa i debat
literari. El primer dia es
comentarà Unaccustomed
Earth de Jhumpa Lahiri.
Monogràfic

MARXA
LA BARCELONA NÒRDICA
A càrrec de Sergi Garcia,
de Bendhora
DELS
d Divendres 13, 20 i 27 de
febrer de les 17 a les 19 h
FRANCÒFILS I
Inscripcions: del 28 de
GERMANÒFILS febrer a l’12 de març
Espai Antoni Miró Peris
DURANT LA
d
walking és molt
GRAN GUERRA Elmésnordic
que caminar amb
Xerrada

29,84 € - sessions: 3 / 6 hores

Ponent Andreu Navarra
i introducció a càrrec de
l’Arxiu de Vallcarca
d Dilluns 2 de febrer, 19 h
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

L’esclat de la primera
Guerra Mundial va
desencadenar un
apassionat enfrontament
intel·lectual, polític i
cultural a Barcelona,
la ciutat més avançada
d’un estat que s’havia
declarat neutral en el
conflicte. Grans debats
locals com república
o monarquia, progrés
o tradició, democràcia
o autoritarisme,
Espanya o Catalunya,

bastons. És una forma
de marxa que inclou
no només l’acció de les
cames, sinó que també la
part superior del cos.
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Monogràfic

INICIACIÓ A LA
MEDITACIÓ

A càrrec d’Aldo Barragán,
terapeuta i professor de
ioga
d Dilluns 16 i 23 de febrer
i 2 de març de les 18 a
les 20 h
Inscripcions: del 27 de
febrer al 12 de març
Espai Antoni Miró Peris
d 29,84 € - sessions: 3 / 6 h

Amb al meditació és
possible estar al present
de forma sana, sense
sobreestimulació
del pensament ni de
les emocions. Aprèn
les bases d’una visió
holística que facilita
l’autoconeixement i la
pau amb un mateix.
Activitat

NARRIN
NARRAN

d Dimecres 18 de febrer, 19.30 h
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que farem entre tothom.

Tallers Repara’t Millor
que Nou

ELS MOBLES
VELLS, COM
NOUS

A càrrec de Reparat,
Millor que Nou
d Divendres 27 de febrer,
de les 18 a les 20.30 h
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta
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COIXINS
AMB FORMA
D’ANIMALS

s’emmirallaven en els
esdeveniments que
succeïen més enllà de les
fronteres nacionals, amb
l’esperança que aquella
guerra fos la guerra
definitiva que decidís
el destí d’Europa en un
sentit o l’altre.
(xerrada en motiu de
l’exposició Kameraden
- APA i la caricatura de
guerra 1915-1916)

Ensenyarem a
transformar i a
actualitzar un moble i
a fer el manteniment
de la fusta per prevenir
el deteriorament. Si
ho desitgen els/les
participants poden
portar un petit moble del
que tinguin dubtes de
restauració.
(Inscripció prèvia trucant
al 934507013 o enviant
un correu electrònic a
eamp@farinera.org)

TALLERS OBERTS
CATALÀ
AVANÇAT

A càrrec de Jordi
Comabella
Tots els divendres de
gener, febrer i març, de
les 17 a les 18.30 h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Repassarem i
aprofundirem els
elements i mecanismes
de la llengua per
entendre la normativa i
millorar el nostre nivell
de català. El curs va
adreçat a qui ja té més o
menys assolit el nivell de
suficiència C i a qui vol
preparar-se per la prova
del nivell D.
(Inscripció prèvia trucant
al 934507013 o enviant
un correu electrònic a
eamp@farinera.org)

COSTURA I
MANUALITATS

A càrrec de Maria Rosa
Cases
d Gener
divendres 9, 17 h
d Febrer
divendres 6, 17 h
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.

REIKI PER A
TOTHOM

A càrrec de Paquita
Marsal
d Gener
divendres 9,
de les 19 a les 21 h
d Febrer
divendres 6,
de les 19 a les 21 h
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.

CLUB DE
LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa
d Gener
dimecres 14 i 28,
de les 19 a les 20.30 h
d Febrer
dimecres 11 i 25,
de les 19 a les 20.30 h
Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

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

Espai Antoni Miró Peris programació gener i febrer

Càpsula

gener i febrer 2015 * CLIC 87

LA CONTRA DEL CLIC

8

Agenda
cultural
2015
Arts escèniques

TEATRE PER A TOTS
ELS PÚBLICS

Un diumenge al mes de
setembre a abril
Teatre Jesús Concernau del
CCFC
Creiem que és important que
els infants comencin a gaudir
de cultura quan més aviat millor. Per aquest motiu cada any
oferim una programació anual
de teatre per a tots els públics.
De setembre a abril, un diumenge al mes podeu venir a
participar en família d’espectacles per als més petits.
Festa popular

CAMPANYA DE REIS

Desembre i gener
diversos espais i entitats del
Clot-Camp de l’Arpa
La Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa, en
col·laboració amb el Centre
de Serveis Socials del ClotCamp de l’Arpa, treballen per
aconseguir que cap infant o
persona gran es quedi sense,
com a mínim un detall, el
dia 6 de gener. Per aquest
motiu, des de fa anys, amb
l’ajut de particulars, entitats i
col·lectius del barri s’organitza la recollida de joguines i
d’obsequis.
Música

FUSIÓ FARINERA

Gener i febrer
Centre Cultural la Farinera
del Clot
El Fusió Farinera és el festival
que dóna el tret de sortida a
la programació anual del Centre. És el festival més eclèctic
que es durà a terme durant els
mesos de gener i febrer amb
la intenció de retre tribut als
diferents estils musicals que
escoltem diàriament i que es
troben en constant evolució.
Festa Popular

CARNAVAL

CLIC LLETRES

Del 13 al 18 de febrer
Diferents espais del ClotCamp de l’Arpa
El Carnaval és una de les
festivitats més celebrades del
Clot-Camp de l’Arpa. Des de
l’arribo fins a l’enterrament
de la sardina s’organitzen
des de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa. El

L’agenda del CCFC i del barri és repleta
d’activitats. El teatre, la música, les exposicions
i els festivals són els eixos principals de la nostra
programació i el calendari festiu i els actes
populars són els que configuren la del Clot-Camp
de l’Arpa.
La Farinera del Clot manté any rere any activitats

que evolucionen i creixen tant en públic com en
qualitat. Són actes que marquen el calendari mes
a mes, sense deixar de banda la programació
convencional com els tallers, les arts escèniques i
les exposicions.
D’altra banda, la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa, amb el suport del Centre i de

dissabte 14 de febrer acollirà
els actes més multitudinaris
de la festivitat: la rua que
transcorre des de dalt del carrer de Rogent fins a la plaça
del Mercat amb la participació
d’Ampes, entitats i particulars;
l’espectacle infantil que es farà
al parc del Clot; o el ball de
Carnaval que cada any acull
una entitat o espai del barri.

acollit aquest festival que any
rere any s’ha anat consolidant
i enguany arriba al 10è aniversari. Sessions de música,
conferències i workshops
d’artistes nacionals i internacionals de l’escena electrònica
i experimental confluiran a la
Farinera durant 4 dies.

Música

Dimecres 22 i dijous 23
d’abril
CCFC i espai del barri a
determinar
Des de fa dos anys el barri
celebra el Sant Jordi. Una
iniciativa sorgida des de la
Farinera, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural i diverses entitats i grups
del barri. El vespre del 22
d’abril es recitaran poemes de
diferents autors al teatre de la
Farinera i durant la tarda del
23 d’abril es duran a terme
activitats per a totes les edats
i gustos.

AMPLIFICA’T

El concert de la Farinera es
durà a terme el 6 de març
CCFC i d’altres Centres del
Districte de Sant Martí
L’Amplificat és un concurs
de música organitzat pels
diferents centres cívics i
culturals del Districte de Sant
Martí. L’objectiu del concurs
és promoure grups que estan
començant i iniciar un circuit
musical jove al Districte.
D’entre els grups presentats al
concurs se seleccionen els que
protagonitzaran un concert a
cada Centre. Aquesta edició
la Farinera acollirà un dels
concerts de les semifinals.
Festival

MOSTRA D’AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA
DE MUNTANYA DE
SANT MARTÍ

Del 14 al 28 de març
CCFC
www.mostrademuntanya.cat
La 18a Mostra de Muntanya l’organitzen les entitats
d’excursionistes del Districte
de Sant Martí. Amb la intenció
de donar el màxim ressò
a les disciplines esportives
que es desenvolupen a la
muntanya. Fa 15 anys que
la Farinera acull el certamen
i com sempre s’oferirà una
exposició de les fotografies de
muntanya presentades, passis
d’audiovisuals i conferències
amb la presència d’esportistes
de renom.
Música

STÖRUNG

Del 15 al 18 d’abril
CCFC
www.storung.com
10a edició de l’Störung, festival de música experimental,
electrònica i arts visuals. Des
dels seus inicis la Farinera ha

Festa Popular

SANT JORDI

Festa Popular

FESTES DE PRIMAVERA

par-hi es penjaran les bases a
www.farinera.org.
Festa Popular

SANT PERE

Diumenge 28 de juny
CCFC
El juny és l’època de les
revetlles. Tradicionalment
l’encarregat de celebrar la de
Sant Joan ha estat l’Orfeó Martinenc, però la revetlla de Sant
Pere s’organitza a la Farinera.
La coca, el cava i els petards
són els ingredients principals
de la festa, però el plat fort és
el concert que sempre té lloc
per tancar la nit.
Cicle d’humor i d’estiu

ENDORFINES

Dijous al vespre de juliol
CCFC
Riure és bo i a la Farinera
sempre procurem tenir-ho
present. Per aquest motiu
i per 5è any consecutiu
celebrarem l’Endorfines, el
cicle d’humor i d’estiu que
preparem a la terrassa de la
Farinera. Els primers dijous
de juliol al vespre s’oferiran
espectacles de petit format
amb l’únic objectiu de fer-nos
passar una bona estona rient
a través del clown, la música,
l’il·lusionisme, els monòlegs, la
màgia, el circ, etc. Amb què us
sorprendrem aquest any?

l’EAMP, organitza les activitats populars que es
porten a terme principalment al carrer cada
any. Festes que només són possibles amb la
implicació i l’ajuda inestimable de les persones i
entitats voluntàries que ho fan possible.
Ara que encetem el 2015 és el moment de veure
el que ens depara aquest any.

amb propostes musicals de
caire internacional i activitats
paral·leles cada cop més engrescadores. Us proposem no
perdre-us aquesta cita amb la
“black music” que fins a data
d’avui ha portat artistes de la
talla d’An
dreya Triana, Myles Sanko
o Speech Debelle. El festival
ofereix sessions de funky, hip
hop, reggae, jazz o blues intentant obrir l’oferta a diferents
públics però sempre mantenint la mateixa premissa: la
qualitat dels seus actes.
Festa Popular

FESTA MAJOR DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA

Novembre
A diferents espais oberts del barri
L’activitat del barri per
excel·lència és la Festa Major.
Tres setmanes plenes d’actes i
sobretot concentrades durant
els caps de setmana, pensades per a totes les edats.
Concerts joves, correfocs,
castellers, Fira Boja, sardanes,
havaneres, cercaviles, teatre,
música, espectacles infantils i
molt més.

Dates: del 8 al 17 de maig
(La final de l’Emmaketa’m
tindrà lloc el divendres 15
Cicle de dones creadores
de maig)
MUSES
diferents espais del ClotNovembre
Camp de l’Arpa
CCFC
Cansats d’hivernar, el barri
Les dones són innovadores,
surt al carrer amb ganes de
amb sensibilitat, emprenecelebrar l’arribada de les
Festival de Música Negra
doria i sobretot amb molt de
primeres calors. La FederaSAY IT LOUD
talent. A aquestes alçades
ció d’Entitats del Clot-Camp
Octubre
esperem que ningú ho posi en
de l’Arpa no deixa passar
CCFC
dubte; però el que molts cop
aquesta oportunitat i oferirà
www.sayitloud.cat
sí que és cert, és que majoridurant 10 dies diferents actes
Com cada octubre, aquest
tàriament queden a l’ombra.
a l’espai públic com el concert
2015, també tenim una cita
En el món de les arts no ha
jove de primavera o el Mercat
amb la música negra. El Say it
estat diferent i per aquest
Solidari. Una altra de les
Loud pren més força any rere
motiu, la Farinera, conjuntaactivitats que s’ha consolidat
any,
ment amb el Punt d’informació
amb els anys és l’Emmaketam,
i Atenció a les Dones de Sant
el Concurs de Maquetes
Martí, ens aliem per tal de
CURSOS
Joves del Clot-Camp de
donar la rellevància que
I TALLERS
l’Arpa, que organitzen
han de tenir les dones en
Tota la informació dels cursos i les
els joves del barri
el món de les arts.
inscripcions online a:
i la Farinera amb
Per aconseguir-ho
https://lafarinera.inscripcionscc.com/ccivic
l’objectiu de
cada any organitUn dels altres eixos de la programació de la Farinepromocionar els
zem un cicle on la
ra és l’oferta trimestral de cursos. Cada tres mesos
grups de música
oferim un ventall de tallers vinculats a diferents camps protagonista s’escriu
joves i novells.
i s’entén en femení;
artístics i a la salut intentant satisfer les demandes
Enguany arriba
oferint múltiples
dels veïns/es. Les temàtiques que tractem són el cos,
a la 9a edició
actes com xerrades
la dansa, l’art i la creació, els idiomes i la informàtica.
i se celebrarà
o tallers i espectacles
Tot i que els tallers tinguin una durada aproximada
el divendres 15
de música o arts escède tres mesos (entre 8 i 10 sessions) procurem
de maig. Si esteu
niques en els que elles
que tinguin una continuïtat anual, ampliant
interessats en particien són les artistes.
nivells i continguts.

EL ATENTADO
Yasmina Khadra
2007, Ed. Alianza
Tel Aviv, hora punta. Un atac suïcida provoca una massacre en un restaurant ple de persones. El doctor Amin Jaafari, israelià d’origen palestí,
atén a l’hospital als supervivents quan rep la notícia que, entre els morts,
es troba la seva dona i que tot apunta que es tracta de la causant de
l’atemptat. A la recerca d’una explicació del que ha passat i convertit de
sobte en traïdor per a molts amb qui compartia el món aparentment
fora de perill en què vivia, el protagonista intentarà penetrar en el complex entramat del terrorisme islàmic.
En clau d’intriga, Yasmina Khadra fa de El Atentado una novel·la d’enganys i desenganys, d’il·lusions i decepcions, una intervenció sobre l’amor,
la incomunicació i les relacions de parella en la societat actual. Una
reflexió, en definitiva, sobre la vida i la mort en temps difícils.
|||Anna Hernández

·

CONVOCATÒRIES

A part de la programació
d’activitats que es duen a
terme mes a mes, també
hi ha dates importants que
s’han de marcar a l’agenda.
La Farinera és conscient de
la manca de recursos d’artistes plàstics o companyies
de teatre per poder mostrar
els seus projectes. Amb
l’ànim de fer-ho possible
obrim convocatòries de
propostes escèniques i
expositives.

CONVOCATÒRIES
D’ARTS ESCÈNIQUES

Febrer, maig i octubre
CCFC
www.farinera.org/arts-esceniques
Els mesos de febrer, maig i
octubre obrim la convocatòria d’arts escèniques per
tal de triar els projectes de
contraprestació escènica. Què
oferim? Que Les companyies disposin de sales per
desenvolupar i assajar el seu
projecte durant tres mesos,
a canvi d’estrenar l’obra al
teatre i formar part de la programació escènica del Centre.
Una bona oportunitat per a
elles i per a nosaltres d’oferir
espectacles de nova creació i
de qualitat.

CONVOCATÒRIA
D’EXPOSICIONS

Octubre
CCFC
www.farinera.org/exposicions
Al mes d’octubre s’obre la
convocatòria d’exposicions
per tal d’oferir al barri, a
col·lectius artístics i a totes
les persones amb un projecte
expositiu interessant i/o
de qualitat la possibilitat
d’exposar les seves obres a la
sala del Centre. D’entre totes
les propostes presentades
s’escullen aquelles que brillen
per la seva qualitat tècnica, la
coherència, l’aposta creativa,
la viabilitat dins l’espai expositiu i l’interès social o col·lectiu.

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

