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Troba el teu espai

CRÈDITS
Han col·laborat en aquest
número:
Estel Barbé, Cafè La
Farinera, Elvira Cardos,
Casal de Joves la Traca,
Castellers de Barcelona,

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)

Dani Celma, Rosa Martell,

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

Mercat Solidari, Gisela
Moya, Roser Navarri,
Projecte ICI, Jaume
Taltavull i Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa

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
Banc del Temps

Coordinació tècnica:
Roser Navarri
Coordinació:

La 89a edició del Clic coincideix de ple amb la culminació de la primavera i l’inici de l’estiu. Durant el mesos
de maig, juny i juliol l’activitat dels equipaments agafa
embranzida i els carrers, parcs i places del barri s’omplen de celebracions, organitzades principalment des
de les entitats, per donar la benvinguda al bon temps.
La Farinera, uns dels principals motors culturals del
Clot-Camp de l’Arpa, està més present que mai.
La recent transformació de la plaça de les Glòries, encara
en procés, ens ha facilitat l’obertura als barris veïns i a la
resta de la ciutat. Durant els darrers 15 anys de funcionament com a Centre Cultural, hem treballat per ser a prop
però sembla que ara la distància geogràfica és menys
curta i això ens dóna una oportunitat que no deixarem
passar. El nostre entorn ha millorat, ara som al rovell de
l’ou; estem millor connectats i hem guanyat visibilitat. La
porta principal d’accés a l’equipament continua al mateix
lloc i oberta a tothom com sempre, però darrerament ens
hem renovat i hem obert una de nova. Amb la inauguració
del nou servei de cafeteria, estrenem terrassa! De la mà
dels nous gestors d’aquest espai, apostem per omplir el
nou Cafè La Farinera de saborosos esmorzars, berenars
i dinars. Alhora, llencem una nova oferta musical i teatral
de petit format vinculada a aquest espai, que de ben segur contribuirà a alimentar l’esperit de qui s’acosti durant
els dijous al vespres. Les Festes de Primavera donaran
el tret de sortida i les Endorfines, cicle d’humor que es
realitza per 5è any consecutiu al Centre, tancaran la temporada. Entremig, tres mesos plens de propostes musicals
i teatrals de bona qualitat que ens permetran passar una
estona agradable prenent la fresca o gaudint del sol. Si
voleu estar ben informats consulteu les planes interiors
del Clic o www.farinera.org

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

El Clic no es
responsabilitza del
contingut dels articles

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Dimecres de 10.30h a 13.30h
De dilluns a divendres de 16.30h a 21.00h
Imatge cedida per
Rossana Prenafeta

Serveis de l’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
Esplai Kasperle

El racó

del Taller d’Història

DE LES TORTUGUES A L’OCA

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.

Al barri tenim dues placetes amb noms d’animals, totes dues d’origen popular.
Per una banda, trobem la Plaça de les Tortugues o Sant Josep de Calassanç (als carrers
de Còrsega, de Rogent i de Freser), on als anys 60 hi havia un grup de tortugues de
ciment; una de gran on els nens i nenes hi jugaven entrant per uns forats i unes de
petites a les que s’hi asseien. Les tortugues van desaparèixer a finals dels 80 quan la
placeta va ser remodelada. Actualment hi ha la Llar per a la tortuga dels vuit anells, una
escultura d’una tortuga d’acer de Joan Bennassar, que recorda les velles tortugues.
L’altra és una placeta sense nom (als carrer de Rogent, de València i d’Enamorats), coneguda popularment com la Plaça de l’Oca, per una estàtua -que de fet és un ànec- col·locada sobre una font. Esculpida el 1925 per Frederic Marés per encàrrec de l’Ajuntament
de Barcelona, havia de ser instal·lada a la Diagonal però va acabar al barri.

CCFC
Gran Via de les Corts Catalanes 837 | 93 291 80 80
informacio@farinera.org | www.farinera.org
@farinera

Plç Carme Monturiol, 10 | 93 450 70 13
eamp@farinera.org | www.farinera.org
@espai.amp

@espaieamp

|||Rosa Martell
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

Un nou cafè per
a La Farinera
El 7 de d’abril l’espai del bar-cafeteria de la Farinera obria amb nous
gestors, la Cooperativa Cafè Orlandai. 4 joves amb ganes i empenta
que volen donar un gir al servei de
la cafeteria del Centre Cultural. Ells
mateixos ens expliquen el que ens
oferiran i hi trobarem al Cafè La
Farinera a partir d’ara.
Després de Setmana Santa hem posat
en marxa el nou Cafè La Farinera i
volem compartir aquesta experiència
amb els veïns i veïnes del barri.
Entenem que el Cafè La Farinera no
ha de ser només un lloc per al consum, sinó també un punt de trobada.
Volem que sigui un espai vinculat al
Centre Cultural la Farinera del Clot
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Els caps de setmana volem respectar molt
especialment una tradició molt barcelonina que està
tornant amb força: el costum de fer el vermut.

tant pel que fa a les activitats com als
valors que promou.
El nou Cafè La Farinera és un espai agradable per passar l’estona i conversar, un
espai obert a tothom i saludable, sense
fums, compromès amb el reciclatge i
l’estalvi energètic. Tot i que el nostre
objectiu és oferir un servei gastronòmic
de qualitat, ens proposem també oferir
activitats per a totes les edats: tallers per
als més petits, concerts de petit format,
exposicions, teatre i... molt més. Tothom
hi és benvingut.
Una oferta gastronòmica de qualitat
La carta del Cafè La Farinera potencia
el menjar saludable aprofitant els
productes de temporada més frescos.
A més, farem tot el possible per tenir
en compte les necessitats o preferències especials dels clients vegetarians,
celíacs, intolerants a la lactosa, etc.

Oferim un producte de qualitat i de
proximitat, treballant en la mesura
del possible amb proveïdors del barri
i productes artesans.
Hi trobareu amanides de temporada,
torrades, creps, sandvitxos freds i
calents, i entrepans. Oferim a més tes
i tisanes naturals i una bona mostra
de cerveses artesanes. D’altra banda,
tenim una oferta específica per al
migdia i podem dissenyar i servir
menús per a grups.
Els caps de setmana mereixen una
atenció especial i per aquest motiu,
volem respectar molt especialment
una tradició molt barcelonina que
està tornant amb força: el costum de
fer el vermut.
Aprofiteu-la per conèixe’ns. Us hi
esperem aquesta primavera amb les
portes obertes.

De la Barcelona ideal
a la Barcelona real

Endorfines:
La clau de la felicitat
5è Cicle d’humor i d’estiu a la Farinera
Un tribut a l’hormona de l’alegria en format de cicle
d’humor i a la fresca.
Per cinquè any consecutiu, el Centre Cultural la Farinera del
Clot presenta aquest juliol un total de quatre vespres que
alternaran entre el clown, el teatre, el circ i els monòlegs per
oferir-nos una programació on l’humor és la clau.
Una bona oportunitat per relaxar-nos de la calor, riure i
gaudir dels vespres a la terrassa del Cafè Farinera. I tot plegat obert a tothom i gratuït, vaja, una combinació ideal per
incrementar les endorfines estivals.
Dijous 2, 9, 16 i 23 de juliol
20h – Terrassa del Centre Cultural - Gratuït
Programació properament a www.farinera.org

XIV FOTOCLOT
El Fotoclot, la mostra fotogràfica del Clot-Camp de
l’Arpa, obre convocatòria de l’11 de maig a l’1 de juny
El Fotoclot és un dels actes clàssics del barri. Aquesta és la
14a edició de la mostra fotogràfica organitzada pel Grup
Fotogràfic Clic de l’Ateneu del Clot i el Centre Cultural la
Farinera del Clot. L’exposició és una iniciativa que pretén
donar l’oportunitat a tothom de mostrar al públic les seves
fotografies. És una mostra oberta a tot tipus d’imatges i
creativitat, sempre que el suport sigui la fotografia.

Convocatòria per difondre els projectes de la Barcelona que passa desapercebuda.
Sota el títol BCN IDEAL/BCN REAL, la jove artista Anna
Fando comissaria aquesta mostra que s’exposarà del
18 de setembre al 10 d’octubre a la Sala Joan Alsina del
Centre Cultural. L’objectiu: evidenciar la dicotomia social i
cultural de la ciutat. D’una banda, la imatge ideal –en bona
part institucional i orientada a les polítiques de foment
del turisme– i la imatge real –concebuda pel dia a dia dels
qui impulsen projectes alternatius i socials–. I tot plegat,
enmig d’un mar de contradiccions.
Aquesta iniciativa es concreta en la recerca d’experiències
de persones, llocs i moviments que no apareixen mai al
centre de la pantalla i que queden silenciats enmig de la
remor urbana. Per recollir tots aquests missatges, imatges,
revistes, llibres, audiovisuals i demés, s’ha obert una convocatòria del 15 d’abril al 31 de maig en què es convida a
participar tot tipus de projectes. Alhora, també es facilitarà
que els col·lectius i persones que participin de la mostra,
puguin organitzar activitats paral·leles per completar la
seva exposició. En definitiva, un espai temporal expositiu i
reivindicatiu de l’altra Barcelona.
Dóna a conèixer el teu projecte!
Del 15 d’abril al 31 de maig
http://bcnidealbcnreal.tumblr.com - www.farinera.org

L’objectiu del Fotoclot és construir una exposició conjunta
a cavall entre el Centre Cultural i l’Ateneu del Clot, i donar
la possibilitat tant a fotògrafs amateurs com professionals
de gaudir d’un espai expositiu per a la seva obra.
Es poden presentar un màxim de tres obres de l’11 de maig
a l’1 de juny a la recepció del Centre Cultural la Farinera del
Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837) i seran exposades entre els dos espais, del 19 de juny a l’11 de juliol. La
inauguració serà a l’Ateneu el mateix 19 de juny a les 20h.
Podeu consultar les bases a www.farinera.org

Tens un projecte
d’arts escèniques
i no saps on dur-lo a terme?

Nova convocatòria
RESIDÈNCIES ESCÈNIQUES
del 4 al 24 de maig

LEs
curiositats
de l’EAMP
QUÈ HI TROBAREU A
L’EAMP?
Ja sabem on és l’EAMP, què hi havia abans i
perquè es diu Antoni Miró Peris. Però sabem què
s’hi fa? L’espai es va obrir el gener de 2008 i des
dels inicis és gestionat per la Federació Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa i de titularitat municipal.
L’objectiu principal de l’actual Casal de Barri ha
estat sempre esdevenir un espai obert al barri,
als veïns i al teixit associatiu. Per aquest motiu
treballa per la dinamització i cohesió sociocultural del territori.
Per tal d’aconseguir-ho, malgrat les limitacions
d’espai, per una banda ofereix una programació
cultural generalista oferint serveis (punt d’intercanvis de llibre, intercanvis lingüístics, accés lliure a ordinadors o internet...) o activitats gratuïtes, moltes
d’elles promogudes i dirigides pels propis veïns/es.
D’altra banda, l’equipament treballa per dotar de
recursos útils a les entitats del barri, col·laborant
activament, per exemple, en la coordinació de la
programació festiva.

Des del Centre Cultural t’oferim espais de creació, suport tècnic i
en comunicació. Tres mesos d’assaigs a les sales del Centre amb la
contraprestació de l’estrena absoluta de l’espectacle al Teatre Jesús
Concernau.
Entre d’altres, es valorarà que l’espectacle sigui de creació pròpia,
inèdit i en llengua catalana, i que la seva tècnica sigui adaptable a
l’equipament de la Farinera.
Tota la informació a: http://www.farinera.org/arts-esceniques

NASCUTS
PER FER PINYA
CONCURS DE CASTELLS ENTRE INSTITUTS
El proper dissabte 9 de maig
tindrà lloc el Concurs de Castells
Interinstituts organitzat pels
Castellers de Barcelona, com a
culminació del projecte “Nascuts
per fer pinya” del qual se celebra la primera edició.
El projecte consisteix en crear
una colla castellera formada
pels alumnes de cada institut
juntament amb un equip de
professors/es que se’n fa càrrec.
Durant gairebé cinc mesos cada
colla assaja regularment a la
seva escola, després de rebre un
taller pràctic per part de membres dels Castellers de Barcelona, amb l’objectiu de preparar
els castells que intentaran el dia
del Concurs.

PRIMER ANIVERSARI
DEL CASAL DE JOVES
LA TRACA!
EL TEMPS HA PASSAT RÀPID I AIXÒ NOMÉS POT VOLER
DIR, QUE NO HEM ESTAT QUIETES EN CAP MOMENT
Sembla que fos ahir quan
obríem la porta del Casal de
Joves del Clot-Camp de l’Arpa
per primera vegada, però res
més lluny de la realitat, hem fet
un any! El temps ha passat ràpid
i això només pot voler dir, que
no hem estat quietes en cap
moment.
Seguim sent inexpertes (ara ja
una mica menys) però amb les
mateixes ganes que el primer
dia d’omplir el casal d’activitat

i que es converteixi en un punt
de trobada de tot el jovent del
barri. Durant aquest darrer
any, hem estat fent molta feina
de formigueta, aprenent a
gestionar l’espai, aprenent a
debatre i decidir (no sempre
fàcil); en definitiva aprenent a
organitzar-nos.
Ara bé, no hem estat tancades
al despatx, hem fet xerrades,
passis de pel·lícules, debats,
festes, tallers, participant dels

En aquesta primera edició
han participat cinc instituts, la
majoria d’ells del barri del Clot.
En total n’han format part 300
alumnes aproximadament,
una xifra que ha superat amb
escreix les expectatives dels organitzadors, tant per la novetat
del projecte com pel fet de durlo a terme a Barcelona, amb la
immensa oferta cultural present
a la ciutat i el desconeixement
que hi ha en general entorn el
món casteller.
L’acte se celebrarà al Fossar
del Parc del Clot el dissabte 9
de maig a partir de les 11h i
comptarà amb la presència dels
Castellers de Barcelona i dels
alumnes de l’IES Joan d’Àustria,
Escolàpies Sant Martí, Escola Pia
Sant Antoni, IES Juan Manuel
Zafra i IES Bernat Metge.
|||Mery Mañané
membre dels Castellers de
Barcelona

actes joves de Festa Major,
dinars populars, jocs de rol i
jocs de taula, tasts de cervesa
artesana, espectacles de circ,
ping-pong, torneigs de FIFA...
Hem obert dos tallers estables,
el de teles acrobàtiques i el
de Kung-Fu i també el buc
d’assaig. I com no, acollint totes
les activitats de les entitats de
joves del barri que ens ho han
demanat.
El 2015, tenim el repte
important d’arribar a tots els i
les joves del barri, començant
per tots els Caus i Esplais del
barri, i tot això sense deixar de
fer res, tot al contrari, seguir
omplint el soterrani del Centre
Cultural la Farinera del Clot
d’activitats.
|||Casal de Joves
del Clot-Camp de l’Arpa

EL MOU-TE 2015 ESTÀ EN MARXA!
UN ANY MÉS, EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA IMPULSA L’ACCIÓ “A L’ESTIU, MOU-TE PEL CLOT I CAMP DE L’ARPA”
Un any més, el Projecte
d’Intervenció Comunitària
Intercultural del Clot-Camp
de l’Arpa impulsa l’acció “A
l’estiu, Mou-te pel Clot i
Camp de l’Arpa”. Una iniciativa
socioeducativa promoguda per
diversos agents del territori
que planteja un programa
d’activitats de lleure educatiu
dirigit a les persones joves
durant el mes de juliol.
La iniciativa va néixer el juny de
2013 fruit del treball conjunt
entre la Federació d’Entitats de
Clot-Camp de l’Arpa, diferents
serveis del territori i el Projecte
ICI, amb la intenció de crear
un nou espai de participació
que aglutinés la comunitat
socioeducativa i que donés
resposta a la necessitat d’oferta
d’activitats per a joves durant el
mes de juliol, des d’un projecte
comú de barri.
Aquest any la comissió
organitzadora compta amb
l’adhesió de noves entitats i

serveis i s’està treballant en
l’elaboració d’una proposta
més àmplia i variada, la qual
incorporarà activitats de caire
lúdic-cultural, esportives, sobre
la diversitat del barri i dirigides
a fomentar el voluntariat
entre els i les joves. Tanmateix
enguany s’ha volgut donar més
protagonisme als propis joves i
per això s’ha portat a terme un
concurs per dissenyar el cartell
de l’activitat i a més, s’ha creat
un grup de voluntaris.
Si no vols perdre detall
de l’edició del Mou-te
d’enguany i/o vols participar
en l’organització no deixis
de visitar el bloc https://
moutepelclotcampdelarpa.
wordpress.com/que-es/, on
podràs seguir totes les novetats.
|||Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural
del Clot-Camp de l’Arpa

CLIC ENTITAT
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EL CB GRUP
BARNA
CELEBRA
50 ANYS DE
BÀSQUET I
D’EDUCACIÓ EN
L’ESPORT
El club de bàsquet CB Grup
Barna és una de les seccions
del centre parroquial de Sant
Martí, de fet de les més grans.
Aquest any celebren el 50è
aniversari amb una àmplia
programació d’activitats per
dinamitzar i celebrar el mig
centenari de l’entitat.
El CB Grup de Barna és un club
de bàsquet. Dit així sembla
molt senzill definir el que fan:
entrenar i jugar a basquet. Però
el Barna és molt més. És un
club històric al barri, porten 50
anys promocionant l’esport al
Clot-Camp de l’Arpa i sobretot la
formació humana i esportiva dels
joves que l’integren. La relació
amb el barri sempre ha sigut
molt estreta, en els equips més
petits el 90% dels jugadors/es ho
són i a la resta de categories el
tant per cent és també elevat, tot
i que no tan gran.
Actualment el Barna compta amb
un total de 28 equips federats,
3 equips d’escola i 1 equip
d’educació especial. Pel club és
un orgull tenir aquest darrer
equip, el Màgics-Barna, que van
engegar fa 2 anys gràcies a Jaume
Braso, un fidel seguidor del club
amb discapacitat intel·lectual.
La seva gran implicació amb
el Barna els va donar la idea
de crear un equip d’aquestes
característiques i ara per ara, ell
n’és el segon entrenador.
Els resultats esportius són
importants pel Club. Actualment
tenen els 2 primers equips a la
màxima categoria de Catalunya
i treballen per pujar-ne més.

Jugadors com Roger Grimau
o César Bravo han passat per
les files del Barna. Tot i això,
no deixen de banda l’educació
de l’infant i fins als 14 anys no
entren en competició. Tots i cada
un dels nens i nenes amb ganes
de jugar a bàsquet tenen el seu
espai al club.
Actualment els diferents equips
entrenen a la Nau del Clot, al
CEIP Sant Joan de Ribera i al
ceip la Farigola i com no, des
dels inicis, al centre parroquial
de Sant Martí. Precisament
és aquí on va començar la
història del Club el 1965. Lluís
Bouyssi conjuntament amb
un grup d’amics de Barcelona
que estudiaven a la Universitat
de Tarragona (entre els que
també hi havia en Joan Manel
Serrat) van decidir crear un
grup de bàsquet. Bouyssi al
ser del barri va parlar amb el
Centre Parroquial de Canonge
Rodó que disposava d’un camp
de sorra. I allà, va ser on es va
iniciar la història del Club, amb
un equip i amb moltes ganes de
promocionar l’esport entre els
veïns i veïnes. De mica en mica, van
anar aconseguint més adeptes,
l’any següent ja tenien dos equips
i al cap del temps la gran quantitat
de grups els va portar a ampliar els
espais on entrenar.
Durant el 2015 celebren el 50è
aniversari i per commemorarho han programat una gran
quantitat d’activitats i iniciatives.
Han organitzat un concurs per
buscar les 5 millors fotos que
defineixen el 50è aniversari, una
xocolatada popular, un grafit a
l’entrada de la Nau del Clot, el 1r
de maig organitzen un 3x3 FIBA,
el 12 i 13 de juny preparen un
torneig de bàsquet internacional
cadet, coordinaran uns clínics
ACB i entre d’altres també
posaran a la Nau fotografies de
totes les persones jugadores que
han dut a terme tota la carrera
esportiva al Barna, una lona
sota del marcador de totes les
persones rellevants del club o
fotografies dels equips històrics.

Les Festes de Primavera del Clot-Camp de l’Arpa
El 20 de març a les 23h i 45 minuts va començar
la primavera del 2015. Durarà 92 dies i 18
hores, finalitzant el 21 de juny. La posició de la
terra respecte el sol fa que els dies s’allarguin
i comencem a gaudir de més hores de llum.
De mica en mica comencem a deixar enrere el
fred i la foscor que caracteritza l’hivern. Però
més enllà de dades científiques i evidències
que ens fan pensar que som a la primavera, al
Clot-Camp de l’Arpa hi ha senyals inequívoques
que ens ho demostren. Quines? Doncs floreixen
els arbres, passegeu-vos pels carrers de la
Nació o pel darrer tram del carrer de l’Escultor
Claperós i veureu de què parlem; les terrasses
de la plaça del Mercat del Clot o del carrer
Rogent comencen a omplir-se de gent; i com no,
arriben les Festes de Primavera del barri.
QUAN?
Enguany celebrem les Festes de Primavera del
Clot-Camp de l’Arpa del dijous 7 de maig al
dissabte 6 de juny.
PER QUÈ LES CELEBREM?
I perquè no? Per què des del Carnaval fins a la
Festa Major, que se celebra al novembre, hi ha
masses dies sense activitat festiva i a la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa no li calen
masses excuses per dinamitzar el barri i muntar
sarau. L’arribada del bon temps és motiu suficient
per programar activitats a la via pública i de fet no
som l’únic barri que ho veu així, són molts els que
celebren les Festes de Primavera.
DES DE QUAN?
Fa 16 anys que se celebren al barri. Tot plegat
va néixer de la idea de crear un Mercat Solidari

i a partir d’aquí es van idear les Festes de
Primavera. Sant Ponç era la data de referència
(ja que antigament també es feia la Fira de Sant
Ponç) i del cap de setmana anterior al posterior
es configurava tot el programa de festes amb la
col·laboració de cada entitat que proposava una
activitat.
ON HO FAREM?
A casa no ens volem tancar, ja hem hivernat prou.
Sortirem al carrer i els escenaris de les activitats
seran diversos, des del carrer de Rogent, fins al
parc del Clot, la plaça del Mercat, o l’esplanada de
davant de la Farinera. L’objectiu és dinamitzar el
màxim d’espais a l’exterior amb activitats gratuïtes.
QUÈ FAREM?
A la part inferior d’aquesta pàgina podeu consultar
la programació de les festes. Hi ha varies i diverses,
per a tots els públics i edats, la festa és de i per
a totes les persones. Destaquen activitats com el
concert jove o l’Emmaketa’m, les activitats de l’Eix
Clot o el Cercavila de Cultura Popular, un d’aquells
actes que evidencia les ganes de la gent del barri
de fer coses; tant és així que diferents col·lectius
com els bastoners, els falcons, els gegants, els
esbarts o els castellers van decidir aplegar-se per
oferir una activitat conjunta. Enguany reprenen
l’acte després de l’aturada de l’any anterior.
Però l’acte per excel·lència i de fet, com hem dit, el
promotor de les Festes de Primavera és el Mercat
Solidari.
MERCAT SOLIDARI DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
El 16 i 17 de maig se celebrarà la setzena edició
del Mercat Solidari, com sempre en el marc de les
Festes de Primavera.

Començaran el dia 16 de maig amb una tómbola
solidària a la plaça del Mercat del Clot, on sempre
hi ha premi! A primera hora, per animar la jornada
hi haurà una mica de zumba i ja al migdia, súper
animació infantil pels més petits.
El dia 17 a les 10h podrem participar de nou a la
tómbola però aquesta vegada al Parc del Clot.
També es vendran plantes, articles de bricolatge,
coses per la llar, robes i joguines de 1a i 2a mà. No
us perdeu els tallers de pintacares i manualitats
per als més petits, així com els espectacles per a
tots els públics.
Potser us esteu preguntant: i per què s’organitza
tot plegat? O per què hauria d’anar a participar jo
a una tómbola? Doncs perquè tota la recaptació es
destinarà als infants del barri per tal que puguin
tenir material escolar i participar de les sortides i
de les colònies escolars d’enguany.
Aquest és el quart any que les Ampes participen
en l’organització del Mercat Solidari, conjuntament
amb altres persones i agents socials. Per a elles
ha suposat, no només una forma de col·laboració,
sinó que ha contribuït a una implicar-les encara
més a la vida del barri, aconseguint part dels
seus objectius: la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats de tots els infants.
Després dels darrers 3 anys les Ampes del ClotCamp de l’Arpa valoren l’experiència del Mercat
Solidari com a molt, molt positiva i enriquidora.
Perquè han conegut i treballat amb gent solidària
i compromesa que fa molts anys que treballa pel
barri i han pogut veure de primera mà tot el que
es recapta i el que s’aconsegueix posteriorment
gràcies al Mercat Solidari.
No us hem convençut? Només us hi heu d’apropar i
deixar-vos portar per l’esperit del Mercat Solidari.

Programa
Dijous 7 de maig
IMPRO BARCELONA AL CAFÈ
FARINERA
Actuació humorística on el públic
juga un paper clau.
d de 21 a 22.30h
d Cafè La Farinera
d Organitza: CCFC
Dissabte 9 de maig
ENGANXA’T AL FOMENT
Les seccions del Foment surten
al carrer: actuacions en directe,
tómbola solidaria, activitats
infantils... Xocolatada!!!
d de 10 a 14h
d c. de Rogent / c. De Provença
Organitza: Foment Martinenc
ACTIVITATS PER A JOVES
El Casal surt al carrer: skate,
acrobàcies, bàsquet, tallers de
teles, defensa personal...
d de 9 a 20h
d esplanada davant del Casal de
Joves
Organitza: Casal de Joves La Traca
ACTIVITATS INFANTILS
d de 16.30 a 19.30h
d places del barri i Parc del Clot
Organitza: Coordinadora Infantil i
Juvenil del Clot-Camp de l’Arpa

CERCAVILA DE CULTURA
POPULAR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
d Hora: 17.30h
d Recorregut: Inici a la plaça de
Can Robacols, es seguirà pels
carres de: Historiador Maians,
Rogent, Sèquia Comtal, Clot,
Flandes i Rossend Nobas.
Finalització a la Plaça de Font i
Saguè.
Amb la participació de: Castellers
de Barcelona, Diables del Clot,
Gegants del Clot, Ball de bastons
del Clot, Gegants i Capgrossos de
Sant Josep de Calassanç i colles
convidades.
Organitza: Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa

Divendres 15 de maig

CASTELLS
I Concurs Casteller Interinstituts
de Barcelona
d d’11 a 13h
d Fossar del Parc del Clot
Organitza: Castellers de Barcelona

FIRA VINTAGE I INTERCANVI DE
COL·LECCIONISME I ARTESANIA
d de 8 a 20h
d c. de Rogent entre c. de Mallorca
i c. de València
Organitza: La Formiga Martinenca
amb la col·laboració dels
Col·leccionistes de Sant Martí

Diumenge 10 de maig
MOSTRA DE COMERÇ
A L’EIX CLOT
Comerç de barri per a gent com tu
d d’11.30 a 19.30h
d av. de Meridiana alçada c. de
Rogent
Organitza: Eix Clot

FINAL DE L’EMMAKETA’M
9è concurs de maquetes joves
Concert final per escollir el
guanyador del concurs de
maquetes joves del Clot-Camp de
l’Arpa 2015.
d de 21h a 24h
d Esplanada davant del Centre
Cultural la Farinera del Clot (en
cas de pluja els concerts es faran
al teatre de La Farinera)
Organitzen: Casal de Joves La
Traca i Centre Cultural La Farinera
del Clot
Dissabte 16 de maig

XVI MERCAT SOLIDARI
Al Camp de l’Arpa i al Clot per la
canalla fem de tot
Animacions i tómbola solidària
d de 10 a 14h
d plaça del Mercat del Clot
Organitza: Comissió del Mercat
solidari

CONCERT JOVE DE FESTES DE
PRIMAVERA 2015
Actuaran dos grups de música i
un DJ.
d de 22 a 2.00h
d Fossar del Parc del Clot
Organitza: Coordinadora Infantil i
Juvenil del Clot- Camp de l’Arpa
CONCERT EN COL·LABORACIÓ
AMB EL MERCAT SOLIDARI
“SOMBRAS”
d 21h
d Plaça de Canonge Rodó, 3
d 3€ (la recaptació es destinarà
íntegrament al Mercat Solidari)
Organitza: C.P. Sant Martí del Clot
Diumenge 17 de maig
XVI MERCAT SOLIDARI
Al Camp de l’Arpa i al Clot per la
canalla fem de tot.
Espectacles, tallers, animacions,
degustacions, venda d’articles de
1a i 2a mà i tómbola solidària.
d de 10 a 14h
d Parc del Clot
Organitza: Comissió del Mercat
solidari
RODA D’ESBARTS CATALONIA
Ballada infantil i juvenil de
diferents Esbarts.
d 11h
d Pati IES Zafra, c. De Provença / c. Xifré
Organitza: Esbart St. Jordi del
Foment Martinenc

BALL DE RAMS
Ballada al carrer del popular Ball
de Rams.
d 13h
d c. de Provença / c. Rogent
Organitza: Esbart St. Jordi del
Foment Martinenc
Dissabte 23 de Maig
VERMUT I MÚSICA
Inauguració del nou Cafè La
Farinera
d 12h
d terrassa del Centre Cultural la
Farinera del Clot (en cas de pluja
l’activitat és farà a l’interior de la
cafeteria)
Organitza: Cafè La Farinera
5 i 6 de juny
EL PETIT COMERÇ SURT AL
CARRER
Shopping i tapes al Centre
Comercial Maragall (dia 6 de 20
a 24h)
d dia 5 de 10 a 20h i dia 6 de 10 a
24h
d c. de la Indústria, pg. de
Maragall, c. del Guinardó i pg.
Travessera
Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa.
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Música

PRIMAVERA
ALS BARRIS

Amb The Free Fall Band,
Rombo i Snooze

Presentació

“L’ABANS” DEL
CLOT-CAMP DE IMPRO BARCELONA AL CAFÈ
FARINERA
L’ARPA
A càrrec del Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació maig-juny-juliol

d’acord. Els grans relats
han mort, d’acord. Hem
eliminat els referents,
d’acord. Hem creat
l’home emancipat,
d’acord. I ara, què?
Tres càpsules breus i un
epíleg sobre les disfuncions
socials contemporànies
explicades al llarg del
temps.

Presentació del
col·leccionable L’Abans:
Recull gràfic de Barcelona
–El Clot-Camp de l’Arpa
(1885 i 1979) a càrrec
del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa. El
Taller d’Història del Clot–
Camp de l’Arpa elabora
la història gràfica dels
barris del Clot i Camp
de l’Arpa, que formarà
part de la col·lecció de
reculls gràfics dels barris
de Barcelona titulada
L’Abans.
d Dimarts 5 de maig, 19 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada gratuïta

Arts escèniques

A càrrec d’Impro Barcelona

La companyia Impro Barcelona converteix l’espai
de la cafeteria de la Farinera en un cafè teatre i
brinda l’oportunitat a l’espectador de veure una
representació a la carta. El públic juga un paper clau,
ell és qui tria l’estil de les peces i escriu el títol de les
històries. És per això que els espectacles d’Impro
Barcelona sempre són únics i irrepetibles.
d Dijous 7 de maig, 21 h
d Dijous 4 de juny, 21 h
d Cafè Farinera
d Entrada gratuïta

A càrrec de l’Associació
d’Artistes del
Clot-Camp de l’Arpa

LA MIRADA
ENRERE

A càrrec de Marila Pons

Presentació d’aquesta
novel·la publicada per
Edicions de l’Albí que
se situa en el context
de la Guerra Civil i la
postguerra al Bages.
L’autora, guanyadora
del XL Premi Recull
de Narració “Joaquim
Ruyra” 2004, per l’obra
Històries de fum (2005),
ens endinsa en aquesta
ocasió en un entramat
familiar de la Frondesa.
La presentació anirà a
càrrec de l’escriptora
Blanca Busquets.

d Dimecres 6 de maig, 20 h
d teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada gratuïta

Música

ART URBÀ,
RECUPERANT
TERRITORIS

(en cas de pluja es farà a l’interior)

Ultra-Local Records és
una petita botiga de
discos del Poblenou
que vol anar més enllà
dels discos i programar
una sèrie de concerts
anomenats Ultra-Local
Sessions. Per a la segona
edició d’aquesta activitat
presenten a dues
bandes. Combray, un
duet de pop minimalista
i música ambiental, i
Ran Ran Ran, una de
les bandes que millor
representen el folk
contemporani i la cançó.
Podreu descobrir en
directe la connexió que
hi ha entre aquestes
dues formacions.

Exposició

FOTOCLOT

A càrrec de l’Escola Pau Gargallo

El carrer és de tots i
totes i sembla d’uns
pocs: els polítics o
els publicistes. L’art
és de tots i totes i
sembla d’uns pocs: els
artistes. L’escola Pau
Gargallo us convida
a un viatge: sortir al
carrer i recuperar-lo
per les persones veïnes
i tot seguit tornar a la
Farinera i enderrocar
els murs que separen
l’art i la societat.

d Dijous 28 de maig, 19 h

Visita guiada i
explicacions i
demostracions de
materials i tècniques
escultòriques i
ceràmiques.

Visita guiada i explicacions
i demostracions de
materials i tècniques
escultòriques i
ceràmiques.
d Inauguració dijous 21 de
maig, 18.30 h
d (del 21 de maig al 13 de
juny)
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

XIVa Mostra Fotogràfica
del Clot-Camp de l’Arpa
A càrrec del Grup de
Fotografia Clik!, l’Ateneu
del Clot i del CCFC

Arts escèniques

MORT D’UN
VIATJANT
D’Arthur Miller
A càrrec de l’AT el
Partiquí

Un dels textos cabdals
del teatre universal. La
història d’un viatjant
somniador, aliè a totes
les dificultats que la vida
li planteja. L’espectacle
es desenvolupa a partir
del temps real i dels
records de dies passats
on encara es feien
projectes. Les emocions
de la família Loman
s’escamparan per la
platea de la sala com un
incendi. Un espectacle
que cal viure amb
intensitat.

d Divendres 29 de maig,
21.30 h
d Dissabte 30 de maig, 18 h
d Diumenge 31 de maig, 18 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 7 € (6,50 € les persones
sòcies del Partiquí)

d Divendres 19 de juny, 22 h
d CCFC
d Entrada: 9 euros

AMB COMBRAY I
RAN RAN RAN
A càrrec d’Ultra-Local
Records

d Dijous 18 de juny, 21.30 h
d Cafè Farinera
d Entrada gratuïta

Exposició

d Dijous 4 de juny, 19 h
Demostració de Parkour
d Dijous 11 de juny, 19 h

d Entrada gratuïta

ULTRA-LOCAL
SESSIONS VOL. 2

http://combray.bandcamp.com

Final de la 9a edició del
Concurs de Maquetes Joves
del Clot-Camp de l’Arpa
A càrrec del CCFC i de La
Traca - Casal de Joves del Clot

d Divendres 15 de maig, 21 h
d Esplanada exterior del CCFC

Música

http://ranranran.bandcamp.com

Activitats paral·leles:

La 9a edició del concurs
de maquetes joves celebra
la final amb els 4 grups
seleccionats, entre els quals
en sortirà el guanyador. El
premi seran 300 euros i la
participació al Concert Jove
de Barraques de la Festa
Major.

VERMUT I
MÚSICA

d Dissabte 23 de maig, 12 h
d Cafè Farinera del CCFC
d Entrada gratuïta

EMMAKETA’M 15
AMB BADOK, SNOOZE,
ELECTRIC BOULEVARD
I MALACHI ESTÉREO

Música

El Cafè Farinera inaugura
el seu espai aprofitant
l’esclat de les Festes de
Primavera al barri. Veniu
a conèixer el que us
ofereix aquest nou espai
i la seva terrassa.

DIBUIX DEL
COS HUMÀ AL
NATURAL

d Entrada gratuïtaDimecres
13 de maig, de les 19 a les 21 h
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

d Dijous 21 de maig, 20 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada gratuïta

Inauguració del
Cafè Farinera

Taller Obert

Dins l’exposició Art eròtic
vigent fins el 16 de maig.
Material necessari: llapis
tou, o carbonet, goma
d’esborrar i una tauleta
petita o una carpeta com
a suport. Inscripcions:
trucant al 932918080
o enviant un correu a
informacio@farinera.org

El Festival Primavera
Sound desembarca als
barris i ho fa amb un
total de 4 concerts que es
desenvoluparan a l’Espai
Jove Boca Nord, l’EJ La
Fontana i el CC Albareda.
Culminaran a la Farinera
amb aquest projecte
que pretén potenciar la
música als barris i els
grups de nova creació.

La XIVa Mostra
Fotogràfica del ClotCamp de l’Arpa torna a
instal·lar-se a l’Ateneu del
Clot i al Centre Cultural.
La recollida de
fotografies del FotoClot
d’enguany és de l’11 de
maig a l’1 de juny.
Bases i més informació:
www.farinera.org
d Del 19 de juny a l’11 de juliol
d Inauguració a l’Ateneu
del Clot el divendres 19
de juny, 20 h
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Arts escèniques

SI MATÉSSIM
LES MARES

A càrrec de la cia. Teatre
Sense Sostre

Som els fills dels
grans discursos, de
les grans pretensions
d’amagar les armes de
control i vigilància sota
doctrines pretesament
democràtiques. Hem
destruït els discursos,

Revetlla de Sant Pere

LES ABSENTES
A càrrec del CCFC

Tal com diuen ells
mateixos, la qüestió és
agafar cançons catalanes,
trinxar-les i tornar-les a
fer noves, barrejant-hi
rock, ska, blues, reggae,
funky, punk, disco i
qualsevol història que els
passa pel cap en aquell
moment. Tot plegat crea
un estil definible com a
desestructuracions folk.
Espectacle únic on cal
preparar-se per una pista
de ball memorable.
d Diumenge 28 de juny, 21 h
d Esplanada exterior del CCFC
d Entrada gratuïta

5è Cicle d’Humor i
d’Estiu a la Farinera

ENDORFINES
A càrrec del CCFC

Cicle de 4 vespres on
el clown, el teatre, el
circ i els monòlegs
s’alternaran per oferirnos una programació on
l’humor és la clau.
d Dijous 2, 9, 16 i 23 de
juliol, 20h
d Terrassa del CCFC
d Entrada gratuïta

Arts escèniques

WONDERLAND
A càrrec de la cia. La
Maratonda

Alicia Liddell, una
persona gran que ho ha
perdut tot és ingressada
a Wonderland, una
residència per a la
tercera edat. L’Alicia
es revelarà contra
les normes estrictes
imposades per la
directora del centre, la
terrible senyora ‘Queen’.
Haurà d’aprendre del
comportament il·lògic
dels seus companys com
a manera d’enfrontar-se
a ella i vèncer-la.
Espectacle creat en
residència escènica a la
Farinera.

d Divendres 10 de juliol, 22h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada 9 €

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.
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A càrrec de Paquita Marsal

Exposicions

LLUNÀTIC

A càrrec de Tamara
Garcia Gascón

Una de les principals
característiques
d’identitat de la nostra
ciutat és el conjunt
de monuments i
escultures a l’aire lliure
que constitueixen una
excel·lent mostra d’art
públic. No obstant, en
ocasions, l’art públic
ha estat víctima de
l’oblit o desinterès del
ciutadà promogut per
l’educació de la mirada
envers el món que ens
envolta. Aquesta mostra
intenta oferir una nova
predisposició de la
mirada i alhora presentar
“la realitat” des d’una
perspectiva diferent gràcies
a la manipulació digital.
d Del 4 al 28 de maig
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada

BARRIS, VEÏNS/ES
I DEMOCRÀCIA
A càrrec de Marc Andreu
del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa

El moviment ciutadà
forjat als barris durant
la dictadura va ser
un dels components
destacats de la lluita
antifranquista que va fer
possible la transició a la
democràcia i la defensa
dels interessos de les
classes subalternes en el
procés de canvi polític i
institucional.
d Dilluns 11 de maig, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Monogràfic

AROMATERÀPIA
A càrrec d’Elisa Machado

Taller pràctic que ens
introduirà en l’art de
l’aromateràpia coneixent
els principals olis
essencials, fórmules
aplicades a la llar, salut
i cura de l’estètica. I
aprendrem a elaborar
un perfum personal!
(cal portar un pot
comptagotes de vidre
de color àmbar de 10ml.
Opcionalment es pot
portar un oli essencial).

d Divendres 15, 22 i 29 de
maig, de les 19 a les 21 h
d Inscripcions: del 20 d’abril
al 13 de maig
d Espai Antoni Miró Peris
d 28,10€ (6 h)

Hemi-Sync és una
tecnologia de so,
desenvolupada per
l’Institut Monroe de
EEUU, basada en
“tons binaurals”, per a
optimitzar la funció del
nostre cervell mitjançant
la sincronització del seus
hemisferis. Experimenta
què és un to binaural.

d Dilluns 18 de maig, 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

NARRIN
NARRAN

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que farem entre tots i totes.
d Dimecres 20 de maig, 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Càpsula

CUSTOMITZA
LA TEVA TOTE BAG

Xerrada

d Dilluns 25 de maig de les
17 a les 21 h
d Inscripcions del 4 al 20 de maig
d Espai Antoni Miró Peris
d Preu: 18,73 € (4 h) + 6€ de
suplement de material,
que inclou la tote bag, un
bastidor, fils, agulles i un
tutorial en paper amb els
apunts bàsics de brodat

Tallers Repara’t Millor Que Nou

BIJUTERIA I
COMPLEMENTS:
OBJECTES IMAGINATIUS
AMB MATERIALS
REUTILITZATS
A càrrec de Repara’t,
Millor que Nou

A partir de materials en
desús i amb una mica
d’imaginació es crearan
peces de bijuteria amb
dissenys originals i únics.

d divendres 29 de maig,
de les 18 a les 20.30 h
d Inscripció presencialment
o trucant al 93 450 70 13 o
enviant un correu electrònic
a eamp@farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Exposició

VORA EL MAR

A càrrec de Jaume Llopart

Fotografies de marines
des de Barcelona a
Astúries, passant per
Sitges i el País Basc.
En cada fotografia
s’intenta captar el
mar i allò (platja,
persones o entorn) que
l’envolta. Així mateix
es busca la implicació
de l’espectador/a, que
se senti a dins de les

NARRIN
NARRAN

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que farem entre tots i totes.
d Dimecres 17 de juny, 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

APRÈN A
PARLAR EN
PÚBLIC AMB EL Tallers Repara’t Millor Que Nou
L’EMBOLCALL
MÈTODE TED
A càrrec de Joaquim
DE L’ENTREPÀ:
Villargunter
Vols connectar millor
amb els altres? Vols
parlar d’una forma
amena i clara? En
aquesta xerrada
aprendrem algunes
claus i secrets per parlar
en públic de manera
eficaç i amb impacte. Ho
farem basant-nos en el
mètode que ha fet de les
TEDtalks les conferències
més conegudes del món:
brevetat, connexió emocional,
storytelling o humor.
d Dilluns 8 de juny, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

A càrrec de Misako Mimoko

Brodant donarem un
nou aire a la nostra
bossa i la farem única
personalitzant-la al
nostre gust.

Activitat oberta

Monogràfic

INICIACIÓ
AL FULL DE
CÀLCUL EXCEL
A càrrec d’Anna Ferrer

Amb aquest monogràfic
aprendrem a dissenyar
un full de càlcul utilitzant
fórmules i funcions i en
coneixerem les opcions
més usuals.
d Divendres 12, 19 i 26 de
juny, de les 19 a les 21 h
d Inscripcions del 18 de
maig al 10 de juny
d Espai Antoni Miró Peris
d 28,10 € (6 h)

Xerrada

FEM UN ENVÀS BONIC
I PRÀCTIC AMB TELA
APROFITADA
A càrrec de Repara’t,
Millor que Nou

Taller de realització
de boc’n’rol (embolcall
reutilitzable per
entrepans) amb tècniques
de cosir i patchwork. Cal
portar un tros de roba
(40x60 cm) i alguna làmina
de plàstic alimentari
d’algun embalatge, per
tal de poder fabricar
l’embolcallador. Els
plàstics que funcionen
millor són aquells gruixuts
però encara flexibles.
d Dijous 25 de juny, de les
18 h a les 20.30 h
d Inscripció presencialment
o trucant al 93 450 70 13 o
enviant un correu electrònic
a eamp@farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

PERSONALITZACIÓ
DE GORRES

A càrrec de Rudy Alvarado

Pinta la teva gorra amb
l’ajuda d’un professor
artista del grafit. Aprèn
la tècnica de dibuixar,
fer lletres, acolorir i
realitza la teva pròpia
creació. Aprèn practicant
i t’emportaràs una peça
personalitzada per tu
mateix/a. Joves a partir
de 10 anys.

14,05 € (3h) + 10 € de suplement
que inclou gorra i materials

Daniel Justribó, autor
de Feminitat, Esport,
Cultura – pioneres de
l’atletisme català (19211938) analitzarà els
diferents tractaments de
gènere de les fotografies
esportives del període
pre i republicà coincident
amb els inicis de l’esport
femení popular a
Catalunya.
d Dilluns 15 de juny, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

A càrrec d’Anna Ferrer

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que farem entre tots i totes.

FULL DE
CÀLCUL EXCEL
Amb aquest monogràfic
aprendrem a dissenyar
un full de càlcul utilitzant
fórmules i funcions i en
coneixerem les opcions
més usuals.
d Divendres 3, 10 i 17 de
juliol, de les 19 a les 21 h
d Inscripcions del 15 de juny
a l’1 de juliol
d Espai Antoni Miró Peris
d 28,10 € (6 h)

Xerrada

EL GENOCIDI
ARMENI
DURANT LA
PRIMERAGUERRA
MUNDIAL
A càrrec de Jordi Morell
del Taller d’Història del
Clot - Camp de l’Arpa

El 1915 el govern otomà
va iniciar una persecució
contra els seus ciutadans
armenis i que ha estat
denunciada com un dels
primers genocidis del segle XX.
d Dilluns 6 de juliol, 19h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Càpsules

ESTEREOTIPS DE
29 de juny, de 18
GÈNERE EN EL d Dilluns
a les 21 h
del 2 al 23 de juny
FOTOPERIODISME dd Inscripcions:
Espai Antoni Miró Peris
d
ESPORTIU
CATALÀ DELS
ANYS VINT I
Exposició
TRENTA
DESPERTA
A càrrec de Daniel Justribó
Organitza el Taller
L’ÀNIMA
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa

Monogràfic

A càrrec de Nacho Giralt

L’abril del 2014 el Nacho
va marxar un mes a
Indonèsia per recórrer
el país i descobrir la
seva cultura i tradicions.
Saltant d’illa en illa va
detectar que cada una
té una essència pròpia
i és que l’arxipèlag està
format per diferents
grups ètnics, lingüístics i
religiosos. Cada illa és un
món a part i la seva gent
és el que fa del país un
indret increïble.
d De l’1 al 23 de juliol
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN
d Dimecres 15 de juliol, 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Tallers Repara’t Millor Que Nou

COSTURA
CREATIVA

A càrrec de Repara’t,
Millor que Nou

Aprendrem tècniques
per la transformació de
peces de roba en altres
de diferents. Tècniques
per amagar taques
o petits forats, amb
butxaques postisses,
pintar, botons, patchwork
o passamaneria.
També transformarem
escots, eixamplarem
bruses i samarretes i
transformarem camises,
pantalons i faldilles
llargues en curtes. És
convenient que els i
les assistents portin
peces de roba on fer les
transformacions i didal (si
es necessita).
d Dijous 23 de juliol, de les
18 h a les 20.30 h
d Inscripció presencialment
o trucant al 93 450 70 13 o
enviant un correu electrònic
a eamp@farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

TALLERS OBERTS

CLUB DE LECTURA
A càrrec d’Eva Lledó

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 6 i 20 de maig,
de les 19 a les 20.30 h
d Dimecres 3 i 17 de juny,
de les 19 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

CATALÀ AVANÇAT

A càrrec de Jordi Comabella

Repassarem i
aprofundirem els
elements i mecanismes
de la llengua per
entendre la normativa i
millorar el nostre nivell
de català. El curs 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.
Aquest juliol obrim el
curs de català al barri i
a qui vulgui participarhi amb l’activitat Anem
a buscar cartells amb
errades que es farà el
divendres 3 de juliol. El
divendres 10 de juliol
farem la correcció
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HEMI-SYNC

fotografies.

d Inauguració dimecres 3
de juny, 19.30 h
d Del 3 al 26 de juny
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ortogràfica dels cartells
que haurem trobat.
(Inscripció prèvia trucant
al 934507013 o enviant
un correu electrònic a
eamp@farinera.org)
d Tots els divendres de
maig, juny i el 3 i 10 de
juliol, de les 17.30 a les 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases

Al taller de costura
mantenim la tradició
de cosir perquè puguis
aprendre allò més
bàsic o ensenyar a fer
noves creacions. També
ens aventurarem a
fer manualitats. Cada
primer divendres de mes.
Recorda: porta la peça de
roba que vulguis arreglar,
fil, agulla i tot allò que
necessitis per la costura.

d Divendres 8 de maig, 17 h
d Divendres 5 de juny, 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.

d Divendres 8 de maig, 19 h
d Divendres 5 de juny, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació maig-juny-juliol

Xerrada

IMPRO
BARCELONA

ELS ARTISTES DE LA IMPROVISACIÓ

LA COMPANYIA
Impro Barcelona va néixer l’octubre del 2014. Són una companyia molt jove però amb un equip molt veterà. Tots tenen una
llarga experiència en l’art de la improvisació. Els tretze vénen de
la companyia de teatre Planeta Impro i des de feia molt temps
tenien la necessitat de produir nous espectacles i d’experimentar. El pas natural va ser construir una nova companyia i fer el
seu camí per mirar de crear i descobrir models d’improvisació
diferents.
Són onze actors i dues tècniques. Els tretze membres es reparteixen en diverses comissions per tal que funcioni l’engranatge
intern de la companyia, des de dirigir espectacles, a elaborar
la seva pròpia imatge, confeccionar les escenografies o fer un
pressupost. Impro Barcelona funciona com una cooperativa
tot i que no ho són en el sentit estricte de la paraula. Alguns els
diuen que és impossible dirigir una companyia amb tanta gent,
però estan convençuts que si es vol que una empresa creixi
ràpid es necessita a un emprenedor amb força, però si es vol
que l’empresa sigui sòlida i arribi lluny, ha de funcionar en bloc.
Han passat d’estar en un grup amb una estructura piramidal
a crear una companyia amb una filosofia més horitzontal. El
teatre ha de ser treball en equip i a Impro Barcelona tenen un
equip de luxe amb capacitat d’actuar i pensar per si mateix.
Volen dignificar el gènere de la improvisació i que tingui el
mateix valor que qualsevol de les altres disciplines dramàtiques.
Fan espectacles d’entreteniment i d’humor, i totes dues coses
no són incompatibles amb la qualitat. Els seus espectacles
tenen una teatralitat que costa de trobar en el seu sector. A
més de ser guionistes i de dominar la improvisació són actors
i actrius que viuen les històries que creen. Aquest és un dels
ingredients que fa peculiar a Impro Barcelona.

Catch Boom Punch ha estat un dels darrers espectacles
teatrals creats a la Farinera. Una obra de nom
pràcticament impronunciable; una companyia amb
molts, molts actors (pel que estem acostumades);
una escenografia i vestuari si més no estrafolaris; i la
improvisació com a tècnica essencial. Tot plegat, ens
porta a definir la cia. Impro Barcelona i la seva feina com

a excepcionals. Us assegurem que no deixen indiferents.
La inquietud dels Impro Barcelona d’innovar i continuar
creant ens ha portat a seguir confiant en ells després de
la finalització de la seva contraprestació escènica. A partir
d’aquest mes de maig, un dijous al mes ens oferiran el
Comando Impro, el nou espectacle que presentaran al
Cafè La Farinera.

PROJECTES
Ja han creat 2 espectacles: Societé Improvisé i Catch Boom Punch.
Societé Improvisé l’estan representant setmanalment al Club
Capitol amb molt d’èxit de públic. L’univers d’aquest espectacle
neix sota la influència dels elegants i exclusius clubs anglesos de
finals del XIX. Cada nit es converteixen en un grup d’aventurers
disposats a acceptar els reptes que ens llencen els seus socis:
els espectadors.
Catch Boom Punch (estrenat a la Farinera al març i pendent de
programació) és un espectacle de lluita lliure improvisada i té un
univers radicalment diferent que s’inspira en el glam-rock, la sèrie
B i les fires ambulants. A l’espectacle s’enfronten diversos improvisadors-lluitadors i es posa a prova el seu enginy i talent per tal
d’endur-se les votacions del públic. Així, tal i com Societé Improvisé,
està pensat per arribar a un espectre de públic molt ampli.
Molt aviat estrenaran Comando Impro, un espectacle directe i
desenfadat que té la intenció de poder-se adaptar a qualsevol
espai i proposta. L’estan creant pensant en les possibilitats infinites que ofereix la tècnica impro i les peticions que els arriben
per actuar tant en celebracions particulars com per a empreses.

FARINERA
Impro Barcelona buscava un espai on poder assajar i per
casualitat ens van assabentar que podien optar a una plaça
de residència escènica. Algun d’ells ja coneixien l’equipament
però d’altres l’han descobert aquest hivern. Per la companyia, la
Farinera és un laboratori perfecte que els permet experimentar,
crear i fer créixer els seus espectacles i a més, és un punt de
trobada on fer reunions i organitzar-se.

IMPROVISACIÓ
La improvisació els uneix com a grup des de fa 13 anys. Han
crescut com a actors compaginant la improvisació amb altres
tècniques teatrals i companyies. A més, les dues persones tècniques que improvisen amb llums i so també s’han format en altres
disciplines artístiques, a part de les escèniques. Aquesta diversitat
és la que ha alimentat a Impro Barcelona, donant-li personalitat i
aportant nous punts de vista a la tècnica de la impro. Els encanta
el contacte amb el públic; i aquest i l’adrenalina que generen són
particularitats que només ofereix la improvisació.

CAFÈ FARINERA
El Cafè La Farinera serà la carta de presentació del Comando Impro en el que estan treballant. Serà un espectacle proper amb
jocs d’impro, on tothom està convidat a participar d’una manera
activa o passiva… i tranquils perquè no obliguen a ningú a pujar
a l’escenari. Tothom els ho pregunta.
IMPRO BARCELONA AL CAFÈ FARINERA
A càrrec d’Impro Barcelona
Dijous 7 de maig, 21 h
Dijous 4 de juny, 21 h
Cafè Farinera
Entrada gratuïta

SMOKE
Dirigida per Wayne Wang,
1995. USA, film

CLIC LLETRES
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Una recomanació és personal i a vegades arriscada,
però si us agrada Paul Auster us agradarà Smoke. I si us
agrada Smoke us pot agradar Paul Auster. No només
perquè el guió és seu, sinó perquè destil·la la màgia i
la sensibilitat de les seves obres. Cine literari, en el bon
sentit. L’escenari on hi passen les històries creuades
entre els personatges és essencial: un estanc al barri de
Brooklyn (una pista sobre el títol) on els clients hi expliquen els seus problemes. I és on el seu propietari, interpretat per un magnífic Harvey Keitel, fotografia cada dia,
a la mateixa hora, la mateixa cantonada. El mateix racó
de món que l’inspira i que mai és igual. De fet, si volem
resumir aquesta pel·lícula en una paraula, ho podem fer
amb aquest adjectiu: inspiradora.
|||Jaume Taltavull,
responsable de la col·lecció de cinema
Biblioteca El Clot – Josep Benet
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. T 932 324 423

