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FESTA MAJOR

DEL CLOT CAMP DE L’ARPA

del 6 al 22 de novembre
(Programa de Festa Major pàg. 5)

4t CICLE DE DONES
CREADORES,
MUSES 2015

L’humor, les arts
escèniques i
plàstiques conviden a
l’empoderament femení.
El 4t Cicle de dones
creadores dedica un
espai a la reflexió sobre
la transexualitat. Arriba
el Festival de dones
creadores Muses.
Pàg. 3

RENOVA’T!

Renova
la teva roba!

Del 2 al 28 de novembre

En el marc de la 5a
Setmana Europea per a
la Prevenció de Residus,
l’EAMP es suma a les
iniciatives de “Renova la
teva roba” i “Renova les
teves joguines”.
Aquestes activitats
permeten actuar i
reflexionar sobre el
nostre model de consum
Pàgs. 3

EL VENADITO

L’EAMP acull un projecte
artístic col·lectiu contra
del maltractament animal.
Montserrat Pérez
comissaria l’exposició
El Venadito, un projecte
col·lectiu on diferents
artistes es posicionen en
contra del maltractament
animal.

Inauguració dilluns 9 de
novembre, 19 h
Pàg. 3
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Troba el teu espai
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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
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contingut dels articles

De nou ens plantem a la recta final de l’any sense
pràcticament haver-nos donat compte. Al darrer
trimestre es concentren tants projectes i tanta oferta d’activitats que sempre passa volant!
Encara estem assaborint l’èxit de la darrera edició
del Say it Loud, enguany amb més actuacions,
activitats i repercussió que mai, i ja tenim a tocar
la Festa Major del barri que es presenta, com
sempre, farcida d’actes per a tothom. Són mesos
de fred que conviden a estar a casa però malgrat
la temperatura que faci, és obligatori sortir i
retrobar-nos amb veïns/es, amics/gues i col·laboradors/es, ja sigui al carrer o a l’interior dels
equipaments i entitats. La Festa Major del Clot i
Camp de l’Arpa es manté durant tres caps de setmana consecutius i guanya presència al territori,
obrint-se als nous espais provisionals de la plaça
de les Glòries. Una bona oportunitat que aprofiten les associacions per acostar-se als barris veïns
i a la seva gent. El programa d’actes amb tota la
informació el trobareu com sempre a aquesta
edició del Clic.
El novembre no s’acaba amb la Festa Major, la quarta
edició del cicle de creació pròpia Muses l’acomiada presentant una programació que any rere any
augmenta tant en volum i format d’activitats, com en
qualitat. Dedicat en aquesta ocasió a la transexualtitat i organitzat conjuntament amb el Punt d’Informació i Atenció a la dona de Sant Martí, el projecte
vol donar visibilitat al treball de qualitat que fan les
dones en les diferents vessants artístiques, i sensibilitzar contra l’eradicació de la violència de gènere. Si
voleu participar en algun dels tallers o activitats que
us proposem consulteu el programa específic a les
planes interiors.
En paral·lel però a un altre escenari, l’Espai Antoni
Miró Peris acull l’exposició El Venadito, un projecte
col·lectiu on diferents artistes, comissariats per Montserrat Pérez, es posicionen en contra del maltractament animal. A més de l’exposició, tindreu la possibilitat de participar en diferents activitats paral·leles que
contribuiran a reforçar la conscienciació vers el tema.
I com és habitual, acabem aquest 2015 amb la celebració dels actes organitzats a diferents espais del
barri en motiu de la Campanya de recollida de joguines i regals per Reis. Aquesta iniciativa compta amb
una llarga tradició i una àmplia participació. Enguany
es dóna un pas endavant per aconseguir que els
infants més desfavorits del barri i les persones grans
en situació de solitud, visquin la tradició de la manera
més màgica possible. Tota la informació ampliada
d’aquest projecte i de molts altres la trobareu a
www.farinera.org i a les pàgines interiors del Clic.
Us animem a participar-hi, no us ho perdeu!

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 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
Festes d’aniversari per a infants
Grups al ‘EAMP
Les Blogueres de Sant Martí
Esplai Kasperle

El racó

JOSEP VILA I ARCELÓS. PEDAGOG.
Sant Pol de Mar 28.08.1898, Barcelona 13.10.1965.

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
@farinera

del Taller d’Història

Plç Carme Monturiol, 10 (Confluència dels
carrers de Nació amb Degà Bahí) | 93 450 70 13
eamp@farinera.org | www.farinera.org
@espai.amp

@espaieamp

Va estudiar Magisteri a l’Escola Normal de Mestres de Girona i el 1921 ja era
nomenat director de les Escoles Graduades del Foment Martinenc, d’on també
era director del seu orfeó, ja que havia estudiat música amb el mestre Enric
Morera. Autor de sardanes i de música de Cambra. Consta que l’any 1916 ja va
tocar l’orgue en una missa solemne al Santuari de Sta. Maria del Collell.
El 1931 es va fer càrrec de l’Instituto Médico Escolar, després Acadèmia Vila, al
carrer del Clot, 117.
Gran psicòleg, que no sols ensenyava si no que encaminava a cada alumne
segons les seves aptituds i el seu caràcter.
Organitzava periòdicament concerts, creant entre els deixebles un esperit
musical i sentit crític de l’art.
El 1965 se li va concedir, a títol pòstum, el premi Sant Martí.
Entre els seus alumnes figuren l’escriptor Joan Llarch, el director d’orquestra
Manuel Villuendas, el poeta Jaume Sisterna o el fotògraf Jordi Gumí Cardona,
Creu de Sant Jordi el 2010.
|||Eugeni Renom Cucurella (Alumne de 1955-1965)
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

En el marc de la 5a Setmana Europea per
a la Prevenció de Residus, a l’EAMP ens
sumem a les iniciatives de “Renova la
teva roba” i “Renova les teves joguines”.
Aquestes activitats, que es reparteixen
per tota la ciutat de Barcelona,
permeten actuar i reflexionar sobre el
nostre model de consum i amplia els
serveis que en aquest sentit ofereix
habitualment l’EAMP.
El funcionament és molt simple. Pots
portar la teva roba i/o joguines a l’EAMP o
al punt d’intercanvi que millor et vagi. Allà
t’ho canviarem per “renoves”, que després
podràs intercanviar de nou per la roba/
joguines que més t’agradin en qualsevol
punt de la xarxa.
Hi ha 17 punts d’intercanvi de joguines
per tot Barcelona i 39 punts d’intercanvi
de roba. Pots trobar tota la informació als
següents enllaços:
RENOVA LA TEVA ROBA
http://bit.ly/renovarobaeamp
RENOVA LES TEVES JOGUINES
http://bit.ly/renobajoguineseamp

QUINA ROBA PUC INTERCANVIAR?
• La roba ha d’estar neta, en bon estat,
sense forats, descosits ni taques.
• S’admetran un màxim de 10 peces.
• Es podran intercanviar com a màxim 15 peces.
• En el cas de roba de nadons de fins a
24 mesos no hi haurà restriccions.
• Només s’acceptarà roba de vestir. No s’agafaran sabates ni roba interior ni de la llar.
QUINES JOGUINES PUC INTERCANVIAR?
• Les joguines han d’estar netes i en bon
estat. No s’acceptaran joguines brutes,
trencades o deteriorades, ni joguines
bèl·liques, peluixos o joguines que es
venguin com a regal publicitari.
• S’admetran un màxim de 10 jocs o
joguines per infant.
• Totes les joguines han de tenir la marca
CE, símbol que certifica que acompleixen
la normativa europea de seguretat.
DATES A L’EAMP
RENOVA LA TEVA ROBA
d Recollida de roba

Del 19 al 27 de novembre
(horari d’obertura de l’EAMP)
d Espai d’intercanvi (mercadillo)
Dissabte 28 de novembre, de les 11 a les 14 h

RENOVA LES TEVES JOGUINES
d Recollida de joguines

De l’1 al 10 de desembre
(horari obertura de l’EAMP)
d Espai d’intercanvi (mercadillo)
Divendres 11 de desembre, 17 a 20

Exposició col·lectiva
EL VENADITO
Creat i comissariat per Montserrat Pérez

Hi col·labora l’entitat FAADA, Fundació per
a l’Assessorament i l’Acció en Defensa dels
Animals (www.faada.org)
d Dia inauguració

Dilluns 9 de novembre, 19 h
d Dates exposició
del 9 de nov. al 17 de desembre
d Visites guiades:
Dimecres 11 de novembre, 12.30 h
Dilluns 16 de novembre, 18 h
Dilluns 30 de novembre, 19 h

Xerrada a càrrec de FAADA i taller per a
infants acompanyats d’adult (gratuït):
d Dijous 26 de novembre, de 18 a 19.30 h
(inscripció prèvia a l’EAMP)

d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

EL VENADITO

L’EAMP acull un projecte artístic col·lectiu
contra del maltractament animal
Montserrat Pérez comissaria l’exposició El
Venadito, un projecte col·lectiu on diferents artistes es posicionen en contra del
maltractament animal. Tot neix, arrel de
l’interès personal de la Montserrat envers
els animals. Donada la seva trajectòria artística vinculada al contingut social, ha decidit donar un pas més en el seu treball i
intentar que no només atengui a les seves
necessitats emocionals, sinó que també
pugui servir d’ajuda i cooperació en temes
que la preocupen, com la impunitat que
existeix sobre el maltractament animal.
Tot plegat ho ha tirat endavant gràcies a
la col·laboració de FAADA, i conjuntament
amb l’associació, es posicionen fermament
en contra d’aquesta conducta.
Per tot plegat, ha creat el projecte
artístic El Venadito amb manifest inclòs. La
base d’aquest manifest és l’educació, el
compromís i la divulgació de la bona praxi
cap als animals.
El projecte ens vol fer reflexionar i fernos veure que no ens podem encaminar
i avançar en el s. XXI sense prendre cons-

ciència de quines millores hem d’introduir
en aquesta societat respecte els animals
en tots els àmbits. És important que pensem quin món volem deixar a les properes
generacions i quin serà el comportament
que han de tenir amb el món animal.
Per aconseguir-ho, tots hem de ser part
integrant d’aquest procés d’educació i
respecte a totes les espècies que formen
part de l’ecosistema.
|||Montserrat Pérez
Creadora i comissària del projecte

Persones Participants:
Abigail Tarrasó, Adriana Quirós, Alicia De Andrés,
Ana García, Bianca Yespica, Clara Sastre, Claudio
Matsuno, Cris R. Borges, Esperanza Deltell, Francisco Marco, Guillem Bosch, Guillermo Rubio, Jaime
López, Gómez Selva, JF Cuichan, Julieta O, Laia Pla,
Laura Zaragozi, Lucía Mercadal, Macarena Quezada, Manuel Martínez, Massimiliano Maddalena,
Marili Romero, Mercedes Bielsa, Miquel Muntaner,
Nayara Oms, Nora Vehí, Núria Guinovart, Núria
Peña Pataqué, Pàtric Marín, Paula Cantero, Prado
Rivero, Rebeka Skogh, Socorro Bellido, Sònia Cho,
Ulla Blanca, Introppia i Non Ten Xeito.
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RENOVA’T!

L’humor, les arts
escèniques i
plàstiques conviden a
l’empoderament femení.
El 4t Cicle de dones
creadores dedica un
espai a la reflexió sobre
la transexualitat
Com cada novembre, arriba per 4t any
consecutiu, el Festival de dones creadores
Muses. Organitzat pel Centre Cultural la
Farinera del Clot i el PIAD de Sant Martí,
Muses neix amb la clara intenció de donar
visibilitat a la tasca que desenvolupen les
dones artistes i que any rere any ha treballat per assolir aquest objectiu. És per això
que el Festival Muses es consolida com
una trobada per a dones creadores que
compartiran un espai públic on exposar,
fer crítica constructiva i sensibilitzar.
És necessari reflexionar envers el
paper de la dona en les diferents disciplines de l’art, disciplines en les que
tradicionalment han quedat relegades a
un segon pla i han sigut presentades com
a subjectes passius malgrat la qualitat de
les seves produccions. Per això, és tan
important generar espais de reflexió i
donar-les visibilitat; no només per superar
la dominació masculina a la que han estat
sotmeses, sinó per aprofitar la possibilitat
que ens dóna l’art com a mitjà privilegiat
per conscienciar, sensibilitzar i generar
igualtat en una societat que està molt lluny
de ser equitativa i també per incidir en la
prevenció de les violències de gènere.
MUSES 2015
Enguany, el festival comptarà amb una
setmana farcida d’activitats per intentar
acomplir el seu propòsit. La programació
començarà amb un taller de risoteràpia,
pensat com una eina de treball grupal que
combina recursos expressius del cos, jocs
i danses com a mitjà per alliberar un riure
sincer, alliberar tensió i gaudir del contacte amb les altres persones. El Festival
ofereix també un taller anomenat Drag
King, en el que es tractarà de performar la
masculinitat. Cada dona interpretarà un
King, un personatge creat a partir d’allò
que coneix i també a partir de trets de la
pròpia personalitat. L’objectiu serà, entre
d’altres coses, poder explorar i desxifrar
els codis de la masculinitat.
Muses també comptarà, com a totes
les edicions, amb una exposició que tractarà de fotografiar i explicar mitjançant
textos, els discursos de les construccions
de gènere de qui necessita sortir de la
dicotomia dona/home i especificament,
l’evolució dels cossos de les persones
transsexuals. En el mateix marc de l’exposició i el mateix dia de la inauguració
es durà a terme una xerrada sobre la
visibilitat trans i la transformació social, en
la que provarem de clarificar mites i estereotips, així com d’altres temes associats a
la transexualitat.
En l’apartat de les arts escèniques, l’espectacle Resposta a Cartes Impertinents de
Novembre Vaca donarà el tret de sortida
a una setmana que continuarà amb el 2n
Concurs de monòlegs d’humor per a dones
i l’espectacle de teatre per a tots els públics
La Perruca a càrrec de la cia. Nus Teatre.

4T CICLE DE DONES CREADORES
A LA FARINERA
MUSES
A càrrec del Punt d’Informació i Atenció a les
Dones de Sant Martí (PIAD) i del Centre Cultural
la Farinera del Clot
d Del 23 al 29 de novembre
d Centre Cultural la Farinera del Clot

Taller
RISOTERÀPIA
A càrrec de Mónica Otero
d Dilluns 23 i dimecres 25 de novembre, d’11 a 13 h
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta (inscripció prèvia trucant al PIAD
Sant Martí 932918069)

Taller
DRAG KINGS
A càrrec de Fil a l’Agulla
d Dimecres 25, dijous 26 i divendres 27 de no-

vembre, de 17 a 20 h
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta (inscripció prèvia trucant al PIAD
Sant Martí 932918069)

Arts escèniques
RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS
A càrrec de Novembre Vaca
Dirigit per Ariadna Martí
d Dimarts 24 i dimecres 25 de novembre, 20.30 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 5€

Exposició
CONSTRUCCIONS IDENTITÀRIES
De Mar C. Llop
d inauguració dijous 26 de novembre, 19.30 h

(del 26 de novembre al 4 de desembre)
d Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Xerrada vinculada a l’exposició “Construccions identitàries”
VISIBILITAT TRANS I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
A càrrec de Miquel Missé
d Dijous 26 de novembre, 19.30 h
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

2N CONCURS DE MONÒLEGS D’HUMOR
MUSES 2015
Presentació de l’acte a càrrec d’Impro Barcelona
Per participar i convertir-se en monologuista es
poden consultar les bases a www.farinera.org
d Divendres 27 de novembre, 22 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada gratuïta

Teatre-fòrum per a tots els públics
LA PERRUCA
A càrrec de la cia. NUS Teatre
d Diumenge 29 de novembre, 12 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada gratuïta

FESTA MAJOR 2015
UN ANY MÉS EL FRED ARRIBA A BARCELONA I DE LA MATEIXA MANERA
LES FESTES MAJORS DEL CLOT I EL CAMP DE L’ARPA COMENCEN

Les festes majors del Clot i el
Camp de l’Arpa són un punt de
retrobament amb amics, coneguts i companys que feia temps
que no veies. Un punt d’aglutinament de moltíssimes activitats i actes tan variats i diversos,
com una passarel·la de moda o
un concert organitzat per joves,
fins a la Cursa Popular del Clot
i el Camp de l’Arpa – Verneda,
unes havaneres o la Fira Boja,
on les entitats ensenyen una petita mostra del que fan. Aquest
any és el 4t que fem que la festa
major duri 3 caps de setmana i
és que tenint en compte que al
barri hi ha més de 75 entitats
i que totes participen d’alguna
manera amb les festes, cal el

màxim de dies per encabir tantes activitats i actes.
Així doncs, des del divendres
6 de novembre amb la inauguració de l’exposició: “La vida
entre vies” al Centre Cultural La
Farinera del Clot, fins al diumenge 22 de novembre amb el
Gran Castell de Focs Artiﬁcials,
els veïns i veïnes del barri del
Clot i del Camp de l’Arpa surten
al carrer a gaudir dels petits
moments i els grans records,
que les activitats i els actes de la
festa major els ofereix. 88 activitats i actes que, durant 17 dies,
ompliran els carrers i les places i
que de ben segur no deixaran a
ningú indiferent.
Per acabar, com deia Gustavo
Adolfo Bécquer: Què és la festa
major? I tu m’ho preguntes? La
festa major ets tu.
Bona Festa major a tots i totes!
|||Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

CAMPANYA DE REIS
AQUEST ANY, AL CLOT I CAMP DE L’ARPA TENIM
EL NOSTRE PROPI CONTE DE REIS
La campanya de recollida de
joguines i d’obsequis per a la
gent gran és una de les cites
ineludibles del barri. Any rere
any, voluntaris/es fan possible
la recol·lecta de regals per a la
gent sense recursos del ClotCamp de l’Arpa. Un altre actor
important de l’activitat són les
desenes de persones i famílies
que col·laboren aportant un
obsequi. Enguany, a més,
hi afegim l’edició d’un llibre
que pretén acostar a tothom
aquesta tradició.
El conte
En Pau, la Sara i l’Omar ens
expliquen i ens faran reviure, una
Festa que any rere any celebrem
al nostre país, la diada de Reis.
En Pau i la Sara li expliquen a
l’Omar com viuen ells aquest
dia a casa, a l’escola i al barri
del Clot-Camp de l’Arpa.
L’Omar, amb mirada de nen,
els interpel·la sobre aquestes
costums que li són poc

conegudes.
Aquest és un pas més de la
campanya de Reis del barri
de la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa. Pretén
ser el primer d’un recull de
contes que mitjançant històries
senzilles i properes ens ajudin
al coneixement de tradicions que
compartim amb la pluralitat de
les persones que formem el barri.
El conte s’ha fet gràcies a
l’autora Fina Rifà, la Comissió de
reis de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa, el
Centre Cultual la Farinera del
Clot, el projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural i
el Districte de Sant Martí. A
l’interior del llibre, també hi
trobarem un dvd de suport
produït per l’Abraham García i la
Tània Merino.
El podrem trobar a llibreries del
nostre entorn, a les escoles i
serà obsequi a les famílies que
participin de la campanya de
recollida de joguines del barri.

Campanya de recollida de
joguines per a infants o
obsequis per a la gent gran
No hi ha campanya sense
vosaltres. Per aquest motiu
us animem a col·laborar amb
una joguina, per a nens de 0 a
16 anys, o un obsequi per a la
gent gran. L’objectiu és que cap
persona del barri es quedi sense
un detall la nit de Reis.
Per fer-ho possible podeu
portar el vostre regal al Centre
Cultural la Farinera del Clot o als
punts de recollida descrits en el
programa de Reis.
També podeu ajudar oferintvos com a voluntaris/es per
col·laborar en la preparació
dels obsequis. Poseu-vos en
contacte amb el Centre Cultural
la Farinera del Clot (932918080)
o amb el Casal de Barri Espai
Antoni Miró Peris (934507013) i
us explicarem com fer-ho.
Bona diada de Reis!
|||Mercè Elias
Comissió de reis de la Federació
d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa.

“Campanya impulsada des de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa amb el suport i col·laboració dels Serveis Socials del Clot-Camp de l’Arpa”

EXPOSICIÓ CLICKPATUM A L’ORFEÓ

CLIC ENTITAT
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PETITS SOMRIURES
ESTÀ NOMINAT ALS PREMIS SANT MARTÍ
Petits Somriures, és una secció del Foment Martinenc, amb
una tasca molt concreta: ajudar als infants del Clot-Camp
de l’Arpa que es troben en una situació de precarietat i risc
d’exclusió social. Des dels inicis, al 2012, fins ara, han ajudat a
279 nens i nenes, un mèrit més que destacable i que ara amb la
nominació als Premis Sant Martí intenten que sigui reconegut
públicament. L’11 de novembre se celebren els Premis, un
reconeixement de les tasques d’especial rellevància o interès
públic desenvolupades al Districte de Sant Martí.
Els motiu pels quals Petits Somriures seria mereixedor d’un Premi
Sant Martí són diversos, principalment perquè la seva feina va
exclusivament dedicada als infants del barri i de forma totalment
desinteressada. La iniciativa va néixer de la voluntat d’algunes
persones del Foment Martinenc que van veure la necessitat
d’ajudar als nens i nenes menors de 16 anys en risc. Amb això, ens
referim a infants que viuen en la pobresa, en una situació sorgida
de la impossibilitat d’accés o carència de recursos per satisfer les
necessitats físiques i psíquiques bàsiques dels humans, com són
l’alimentació, l’habitatge, l’educació o l’assistència sanitària. Conscients
d’aquesta realitat social de moltes famílies del barri, conseqüència
de la crisi social i econòmica actual, van creure imprescindible actuar
d’alguna manera. Com que van veure que diferents ens (entitats,
institucions o associacions) ja prestaven ajudes a les famílies en temes
com l’habitatge, l’alimentació o serveis assistencials, van considerar
que era primordial actuar en el camp sanitari, on totes les necessitats
no queden cobertes pel sistema públic de salut. Així doncs, van
decidir buscar recursos per proporcionar ajuda odontològica, òptica,
ortopèdica, psicològica o en determinats medicaments als infants
sense recursos per fer-ho.
A més d’aconseguir ajudar ja a 279 nens i nenes, han intentat
sensibilitzar l’entorn, els veïns i comerciants, implicant al màxim
d’agents possibles per poder dur a terme la seva tasca. Col·laboren
amb els Serveis Socials i han aconseguit establir una xarxa de
professionals que els hi proporcionen recursos i eines per fer-ho
possible. Actualment hi col·laboren el Foment Martinenc, els comerços
del barri (Eix Clot), entitats privades com La Caixa, BBVA, Atlantis
Assegurances i la Universitat Pompeu Fabra, ens públics com el
Districte de Sant Martí, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de
Barcelona i sobretot de forma més directa els veïns i veïnes. Aquests
darrers són la clau del projecte. Molts d’ells són els professionals
solidaris que fan el tractament als infants o bé fan donatius.
A banda, de totes les col·laboracions que han aconseguit, durant tot
l’any no deixen de fer activitats al barri per tal de promocionar-se i
aconseguir fons. Organitzen la Castanyada conjuntament amb l’Eix
Clot, participen a la Festa major del Clot-Camp de l’Arpa, organitzen
concerts o són presents a diferents fires solidàries...
Ara encaren amb molta il·lusió aquesta nominació als Premis Sant
Martí. Aquesta és una gran oportunitat per a ells de donar prestigi a
la seva tasca, donar-se a conèixer encara més i trobar més persones
amb qui col·laborar per ajudar a més infants.

LA PATUM DE BERGA REPRESENTADA AMB CLICKS
Del 17 al 27 de setembre, a
l’auditori de l’Orfeó Martinenc, va
tenir lloc l’exposició ClickPatum.
Un total de 2.500 playmobils,
amb 10 escenes i una sola festa,
La Patum. Fou el muntatge d’un
fet ben excepcional que fins
ara sols havia estat exposada a
Berga. Per primera vegada sortia
de la seva ciutat per viatjar cap a
l’Orfeó, a Barcelona.
Un equip d’aficionats a Playmobil
(dioramistes) i el propietari de
ClickPatum van decidir crear
l’exposició. D’aquesta manera,
tenint com a fil conductor les
figures de Playmobil, pretenien
apropar i donar a conèixer la
Patum de Berga al màxim de
públic possible.
Aquesta exposició es va fer per

primera vegada l’any passat a la
ciutat de Berga, i un grup de socis
de la Secció de Cultura, també
aficionats als Playmobils, la van
anar a visitar i van decidir portar-la
a Barcelona, a l’Orfeó.
D’aquesta manera es van complir
dos objectius: donar a conèixer
aquesta festa i fomentar i potenciar
la cultura popular en general.
Un èxit
A desgrat dels dubtes dels
organitzadors, l’exposició ha
estat un èxit, amb unes 1.300
visites i a més ha portat 300 nens
de les escoles del barri, amb el
propòsit d’acostar-los la Festa
i fer, de la cultura popular, un
element pedagògic per als més
petits. A partir d’aquesta primera

experiència la marca ClickPatum
es planteja portar-la a altres
indrets per difondre-la. Així ho
han constatat els organitzadors,
socis de la Secció de Cultura i el
propietari, ClickPatum.
Aquest projecte ha rebut suport
directe de l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB), encabint la
proposta en el projecte de Cases
de la Festa [Revista nº12 “L’Orfeó
Martinenc, Casa de la Festa a la
ciutat”].
Difusió
La difusió ha estat molt
acceptable, ja que l’exposició
ha aparegut al programa de
les Festes de la Mercè 2015, a
TV Clot, Catalunya Ràdio, BTV,
a diversos mitjans de cultura

popular a internet i a totes les
publicacions del Berguedà.
D’aquesta manera, la presència
de l’Orfeó Martinenc ha estat
difosa per aquests mitjans
de comunicació. Aquest tipus
d’esdeveniment ajuden a donar a
conèixer la feina que es fa des de
l’entitat i l’entitat en sí mateixa;
tant al barri com arreu.
El dia de la inauguració hi van
assistir unes 100 persones,
entre elles representants
de l’Ajuntament de Berga,
representants de l’ICUB, de
la Generalitat de Catalunya,
representants del món de la
cultura de la ciutat i un gran
nombre de socis.
|||Ángel Morán
Orfeó Martinenc

al c. de Rogent/Bassols
18.15h a 19.00h
MOSTRA DE DANSA DEL
VENTRE
escenari fix de Festa Major
al c. de Rogent/Bassols

DILLUNS
9 DE NOVEMBRE

DISSABTE
14 DE NOVEMBRE

De dilluns a dijous de
18.00h a 20.00h
Del 9 al 27 de novembre
40 ANYS I SEGUIM
LLUITANT. EL BARRI EL
FEM TOTS I TOTES
local de l’AVV del Clot-Camp
de l’Arpa (c. Sibèlius, 3)

9.00h a 21.00h
FIRA D’ARTESANS
c. de Rogent / Mallorca

19.15h a 20.15h
MOSTRA DE FLAMENC,
SEVILLANES I DANSES
POLINÈSIES
escenari fix de Festa Major
al c. de Rogent/Bassols
DIMARTS
10 DE NOVEMBRE
21.00h
L’HOSTAL DE LA GLÒRIA 17.30h a 19.30h
De Josep Ma de Sagarra
CONTACONTES
av. Meridiana, 97
Amb Lola, l’Encantadora
Organitza: Cloteatre de
de contes i Màgica Mun
DIJOUS
l’Orfeó Martinenc
escenari fix de Festa Major
5 DE NOVEMBRE
al c. de Rogent/Bassols
21.00h a 3.00h
19.30h
BARRAQUES DE FESTA
DIMECRES
Del 5 al 21 de novembre
MAJOR
11 DE NOVEMBRE
Inauguració de l’exposició: Amb Snooze, Los de
LA VIDA ENTRE RAÏLS. EL Marras i Afrochiguawa
De 10.00h a 13.00h i de
FERROCARRIL AL CLOT I Fossar del Parc del Clot
18.00h a 20.00h
CAMP DE L’ARPA.
11, 12, 13, 14 i 15 de nov.
C. C. La Farinera del
22.00h
MOSTRA DE PUNTES DE
Clot (G. V. de les Corts
IV TORNEIG DE PÒQUER COIXÍ
Catalanes, 837)
DE FESTA MAJOR
Associació de Veïns del
Ateneu del Clot (c. de
Clot-Camp de l’Arpa (c.
19.30h a 20.30h
Muntanya,16 bis.)
Sibèlius, 3)
PORTES OBERTES AL
GRUP DE CONSUM
18.00h a 21.00h
17.30h
ECOLÒGIC DEL CLOTCURSA DE DRACS
HAVANERES AMB LA
CAMP DE L’ARPA
esplanada del Museu del CASA DE CUENCA
Foment Martinenc
disseny HUB
escenari fix de Festa Major
(c. de Provença, 591-593)
al c. de Rogent/Bassols
DIUMENGE
DIVENDRES
8 DE NOVEMBRE
20.00h a 20.30h
6 DE NOVEMBRE
BALL DE RAMS DE SANT
8.00h
MARTÍ
17.00h a 21.00h
MATINADES DELS
Parròquia Sant Martí del
Del 6 al 22 de novembre
DIABLES DEL CLOT
Clot
ELS JOVES ESTEM DE
pl. de les Tortugues
FESTA MAJOR
DIJOUS
Casal de Joves La Traca (G. 8.00h a 14.00h
12 DE NOVEMBRE
V. de les Corts Catalanes, FIRA DE BROCANTERS
837)
Mercat del Clot
17.00h
BERENAR DE FESTA
17.30h a 19.30h
11.30h a 13.00h
MAJOR
XOCOLATADA INFANTIL XXXIX CERCAVILA DE
av. Meridiana, 97
pl. de Can Robacols
GEGANTS DE FESTA
Organitza: Passa-t’ho bé
MAJOR
de l’Orfeó Martinenc
20.30h a 22.00h
pl. de les Tortugues
PASSAREL·LA DE MODA
Recorregut: Freser,
18.00h a 21.00h
av. de Meridiana (entre
Rogent, Sèquia Comtal,
TARDA DE MÚSICA
Corunya i Aragó)
Clot, Escoles, Municipi i
Amb Acto para consumo i
Valentí Almirall
Game Over.
21.30h a 2.00h
escenari fix de Festa Major
NIT JOVE
12.30h
al carrer Rogent/Bassols
Concerts amb els grups
2n BALL DE RAMS
Clotildes, Lagrimas de
POPULAR
19.00h
Sangre i DJ SENDO
pl. de Valentí Almirall
Xerrada
Fossar del Parc del Clot
EL MOVIMENT VEÏNAL
13.00h
Associació de Veïns ClotDISSABTE
PREGÓ DE FESTA MAJOR Camp de l’Arpa. C. Sibèlius,
7 DE NOVEMBRE
pl. de Valentí Almirall
3

10.00h a 14.00h
MOSTRA I EXPOSICIÓ
DE PRODUCTES DE
COL·LECCIONISME
DIVERS
c. de Rogent / Mallorca València

22.00h a 3.00h
SANT MARTÍ BALLA!!!
BALL DE FESTA MAJOR
DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA I VERNEDA
Nit de ball i marxa
amb Doble Cara,
Hotel Cochambre i
DisCochambre
c. de Guipúscoa, entre
Espronceda i Bac de Roda
DIUMENGE
15 DE NOVEMBRE

DIVENDRES
20 DE NOVEMBRE

13.00h a 15.00h
CELEBREM EL DIA
10.00h a 14.00h
8.00h a 10.00h
MUNDIAL DELS
TROBADA D’INTERCANVI MATINADES CASTELLERES DRETS DELS INFANTS
DE PLAQUES DE CAVA
diversos carrers del barri
#DretalLleure
Cafeteria i Sala d’Actes de
av. Meridiana entre Aragó
La Formiga Martinenca
9.30h
i Corunya
XXXVI CURSA POPULAR
19.00h
11.00h a 15.00h
CLOT-CAMP DE L’ARPAVERMUT MUSICAL AMB
VERNEDA
HAVANERES
EL GRUP “PALIAN”
Foment Martinenc (c. de
A càrrec del grup
av. Meridiana, 97
Provença, 591-593)
l’Harmonia de l’Ateneu del
Clot
11.00h a 14.30h
10.00h a 11.00h
pl. del Mercat del Clot
MATÍ INFANTIL A
CERCAVILA
L’ATENEU
Amb el Ball de Bastons
22.00h a 03.00h
Ateneu del Clot (c. de
del Clot, Esbart Sant Jordi, CONCERT 35 ANYS AEIG
Muntanya, 16 bis.)
Moixiganga de Barcelona i K2
els Falcons de Barcelona
Fossar del Parc del Clot
12.00h
Recorregut: pl. del Mercat,
LA FORMIGA SONA
Rossend Novas, Municipi i DISSABTE
c. de Rogent / Bassols
pl. Valentí Almirall.
21 DE NOVEMBRE
Organitza: Falcons de
11.00h a 13.00h
Barcelona, Ball de Bastons 11.00h a 14.30h
XIII CONCURS DE TRUITES del Clot, Moixiganga de
MOSTRA DE CUINA
DEL CARRER BASSOLS
Barcelona i Esbart Sant
D’ARREU DEL MÓN
c. de Bassols
Jordi.
pl. del Mercat del Clot
Organitza: Comissió de
Festes del carrer Bassols
11.00h a 12.00h
11.00h a les 13.30h
ACTUACIÓ DE CULTURA ATREVEIX-TE A JUGAR!
14.00h
POPULAR
JORNADA DE JOCS
XII DINAR POPULAR DEL Amb el Ball de Bastons
INTERGENERACIONALS
CARRER BASSOLS
del Clot, Esbart Sant Jordi, DE 0 A 99 ANYS
c. de Bassols
Moixiganga de Barcelona i Organitzen: Projecte
els Falcons de Barcelona. Radars El Clot-Camp de
16.30 a 18.30h
pl. de Valentí Almirall
l’Arpa i Biblioteca El ClotACTIVITATS INFANTILS I
Josep Benet.
JUVENILS
12.00h a 15.00h
Disseny Hub Barcelona (pl.
diferents places del barri
DIADA CASTELLERA DE
de les Glòries Catalanes,
FESTA MAJOR
37-38)
17.00h
pl. de Valentí Almirall
MOSTRA DE DANSA
11.30h a 13.00h
Teatre Jesuïtes El Clot
17.30h
ESPECTACLE INFANTIL
(c. de València, 680
Sarsuela:
SOLIDARI-CAMPANYA
cantonada Navas de
LA LEGIÓ D’HONOR
RECOLLIDA D’ALIMENTS
Tolosa)
Orfeó Martinenc. (Av.
Espai Alchemika (c. de Sant
Meridiana, 97)
Antoni Maria Claret, 358)
17.30h
SARSUELA: LA LEGIÓ
18.00h
11.00h a 18.00h
D’HONOR
Teatre:
PER UNS NOUS MODELS
Orfeó Martinenc (av.
“FILLS DEL CABARET”
DE MASCULINITAT NO
Meridiana, 97)
Sala d’Actes de La Formiga VIOLENTA
Martinenca (c. de Mallorca, planta baixa de La Formiga
17.30h
580)
Martinenca (c. de Mallorca,
TORNEIG ESCACS DE
580)
FESTA MAJOR
18.00h
Foment Martinenc
Teatre:
10.00h a 13.00h
De dilluns a divendres de 13.30h
DIVENDRES
COSETES
MOSTRA I EXPOSICIÓ
17.00h a 21.00h i dissabtes VERSOTS
13 DE NOVEMBRE
17.30h a 19.30h
Sala d´actes del Foment
DE PRODUCTES DE
i diumenges de 12.00 a
pl. de Valentí Almirall
BALLADA DE SARDANES Martinenc (c. de Provença, COL·LECCIONISME
21.00h
9.00h a 21.00h
escenari fix de Festa Major 591-593)
DIVERS
Del 7 al 22 de novembre
13.30h
FIRA D’ARTESANS
al c. de Rogent/Bassols
c. de la Nació
EXPOSICIÓ DE
VERMUT I III
pl. del Mercat del Clot
DIMECRES
FOTOGRAFIES DELS
BOTIFARRADA DE FESTA
18.30h a 19.30h
18 DE NOVEMBRE
19.00h a 21.00h
DIFERENTS ELEMENTS
MAJOR
17.00h
XOCOLATADA DE LA
Concert de celebració del
FESTIUS DE FOC DEL
pl. de Joan Casanelles
VIII TROBADA DE CORALS COMICC
20.00h
40è Aniversari a càrrec del
BARRI DEL CLOT
DE GENT GRAN DE SANT c. de Guipúscoa, entre
ACTE DE LLIURAMENT DE grup de capel·la
Orfeó Martinenc (Av.
18.00h
MARTÍ DE PROVENÇALS Espronceda i Bac de Roda PREMIS VI CONCURS DE PETIT COMITE
Meridiana, 97)
L’HOSTAL DE LA GLÒRIA Església de Sant Martí del
FOTOGRAFIA MEMORIAL Centre Cultural La Farinera
De Josep Ma de Sagarra
Clot
19.00h
MANEL PÉREZ
del Clot (G. V. de les Corts
10.00h a 14.00h
av. Meridiana, 97
Teatre
Teatre La Formiga
Catalanes, 837)
PRIMERES JORNADES
Organitza: Cloteatre de
17.30h a 19.00h
“FILLS DEL CABARET”
Martinenca (c. de Mallorca,
DE DEBAT SOBRE JOVES
l’Orfeó Martinenc
ANIMACIÓ INFANTIL
Sala d’Actes de La Formiga 580)
20.00h a 20.30h
I MÓN LABORAL DEL
Organitzada per Petits
Martinenca (c. de Mallorca,
TABALADA
DISTRICTE DE SANT
18.00h
Somriures
580)
DIJOUS
Inici: Orfeó Martinenc
MARTÍ
CONCERT DE FESTA
Escenari fix de Festa Major
19 DE NOVEMBRE
Organitza: Diables del Clot
Ateneu del Clot (c. de
MAJOR
al carrer Rogent/Bassols
19.30h a 22.00h
del l’Orfeó Martinenc (Av.
Muntanya,16 bis.)
Concert conjunt de les
HAVANERES AMB EL
20.00h
Meridiana, 97)
Corals del Clot-Camp
19.15h a 20.15h
GRUP ELS PESCADORS DE Teatre:
12.00h
de l’Arpa interpretant
MOSTRA DE DANSA
L’ESCALA
A LA TEVA SALUT!
20.30h a 23.30h
ANIMACIÓ INFANTIL
tres peces de la missa
Escenari fix de Festa Major pl. de Carme Monturiol
Cafè la Farinera del Centre XXXIXè. CORREFOC DE
escenari fix de Festa Major alemanya de Schubert,
al c. de Rogent/Bassols
Cultural la Farinera del
FESTA MAJOR
al c. de Rogent/Bassols
Jesus Bleibet de Bach i
20.30h a 22.00h
Clot (G. V. de les Corts
Recorregut: c. de Rosselló/
d’altres.
20.00h a 2.00h
FESTA DEL FOC 2015
Catalanes, 837)
Rogent, Rogent, Sèquia
14.00h
Església de Sant Martí del CERCAENTITATS
Fossar del Parc del Clot
Comtal, Clot, Escoles,
DINAR POPULAR DE
Clot
c. de Provença/Rogent
Rossend Nobas, Flandes,
FESTA MAJOR
Organitza: Orfeó
21.00h a 01.00h
Clot i pl. de Font i Sagué
pl. de l’Oca
Martinenc
I SOPAR A LA FRESCA
DEL CASAL POPULAR
21.00h a 23.30h
17.00h a 18.00h
18.00h
I INDEPENDENTISTA
36è RECITAL DE MÚSICA
TALLER OBERT DE
“VARIETÉS” DE FESTA
L’ANÒNIMA
I DANSA FOLKLÒRICA
COUNTRY I LINE DANCE MAJOR
c. de Coronel Sant Feliu, 12
RELIGIOSA
A càrrec de Gemma
Sala d’Actes de La Formiga
Parròquia de Sant Martí
Pàmias
Martinenca
del Clot. (pl. Canonge
escenari fix de Festa Major
Rodó, s/n)

21.00h a 2.00h
SOPAR, ACTIVITAT I NIT
DJ’S DE LA COMICC
esplanada del Centre
Cultural La Farinera del
Clot (G. V. de les Corts
Catalanes, 837)
DIUMENGE
22 DE NOVEMBRE
13.00h a les 20.30h
PAELLA + KARAOKE DEL
CASAL DE JOVES
esplanada del Centre
Cultural La Farinera del
Clot (G. V. de les Corts
Catalanes, 837)
10.00h a 14.00h
XXV FIRA BOJA
MOSTRA D’ENTITATS I
COL·LECTIUS DEL BARRI
FIRA D’ARTESANS
Parc del Clot
10.30h a 13.30h
VII FIRA D’INTERCANVI
DE JOGUINES
Parc del Clot
11.00h a 14.00h
BOTIFARRADA
CATALANA-ARGENTINA
av. Meridiana, 97
Organitza: Bar la Bruixa
Baldufa i la Casa Mendoza
11.00h a 14.00h
XIV STRAMBÒTIC PRIX
Fossar del Parc del Clot
12.30h a 13.00h
TALLERS I BALLS
POPULARS PER A
INFANTS
Parc del Clot
17.00h
CONCURS DE DIBUIX
RÀPID A L’ATENEU
Ateneu del Clot
18.00h
“VARIETÉS” DE FESTA
MAJOR
Sala d’Actes de La Formiga
Martinenca
21.15h
GRAN CASTELL DE FOCS
ARTIFICIALS
Parc del Clot
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Arts escèniques

LA FARSA DEL PRÍNCEP
ENCADENAT

Exposicions

LA VIDA ENTRE VIES. EL
FERROCARRIL AL CLOT I
CAMP DE L’ARPA
A càrrec del Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa

L’aparició al Clot, a mitjans
del segle XIX, de la línia del
ferrocarril direcció França
va donar inici a una relació
que es manté fins ara.
Però tot i que, va fer entrar
el territori en la modernitat
i va ser un estímul
econòmic, també va ser
un problema urbanístic a
l’encotillar el barri.
d inauguració dijous 5 de
novembre, 19.30 h
(del 5 al 21 de nov.)
d sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC

A càrrec de l’AT Jove
Partiquí amb la
col·laboració dels actors
del Petit Partiquí

La farsa de príncep
encadenat és una
adaptació de La vida es
sueño de Pedro Calderón
de la Barca, basada en una
versió lliure de Jordi Voltas,
que dóna un gir a l’obra
original, convertint-la en
una farsa on la gravetat i el
dramatisme es tradueixen
en lleugeresa i ironia.
Aquí la força del destí és
vençuda per la voluntat i la
llibertat del protagonista.
L’escepticisme i el
desencant que impregnen
tota la obra barroca donen
pas a l’optimisme.
d Divendres 20 de
novembre, 21.30 h
d teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 5 € (socis del Partiquí 4,5 €)

d Entrada gratuïta

Xerrada

EL FERROCARRIL A SANT
MARTÍ DE PROVENÇALS:
PROBLEMES URBANS I
PROJECTES DE SOLUCIÓ

A càrrec de Rafael Alcaide
Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa
Xerrada vinculada a
l’exposició “La vida entre
vies. El ferrocarril al Clot i
Camp de l’Arpa”

La presència dels traçats
de tres línies de ferrocarril
en el territori de l’antic
poble de Sant Martí de
Provençals des de 1861,
va motivar diverses
ruptures i discontinuïtats
del teixit urbà, per les que
es van proposar diferents
solucions en base a
projectes de nous traçats
ferroviaris subterranis. Tot
i això, algunes d’aquelles
propostes no van
començar a portar-se a
terme fins a finals de 1972.
d Dimecres 18 de
novembre, 19 h
d sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC

Arts escèniques

IMPRO BARCELONA AL
CAFÈ FARINERA

A càrrec d’Impro Barcelona

La companyia Impro
Barcelona converteix
el bar 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.
Si no saps que és això
de la improvisació, vine
a descobrir-ho; i si ja has
vist els actors en acció,
repeteix i comprova que
no hi ha dues funcions
iguals.
d Dijous 3 de desembre, 21 h
d Cafè la Farinera del
Centre Cultural la
Farinera del Clot
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Música

CONCERT DE NADAL

A càrrec de l’Orquestra de
Cambra Gèrminans

L’Orquestra de Cambra
Gèrminans ens ofereix
un concert abans de les
Festes de Nadal englobat a
la Campanya de Reis 2016.
(Repertori a determinar)
d Dissabte 12 de
desembre, 19 h
d teatre Jesús Concernau del
CCFC i Cafè La Farinera
d Entrada: una joguina nova
o un obsequi per a la gent
gran per la Campanya de
Reis 2016

Teatre per a tots els públics
musical / titelles

L’ORNET VOL CANTAR

A càrrec de la cia Inspira Teatre

L’Ornet que acaba de
néixer té unes ganes
boges de descobrir món
i de cantar per primera
vegada a la seva vida.
Quan la coral del seu bosc
comença a cantar, ell s’hi
afegeix amb tota la seva
passió però a ningú li
agrada com canta.
S’esforça i va a classe per
veure si millora; però no hi
ha manera. Així que, amb
el cor trencat, decideix
no cantar mai més. Però
en el moment i lloc més
inesperat ja sabem que les
situacions poden donar un
giravolt... (Edat: + 5 anys)
(Espectacle creat en residència
escènica a la Farinera)

d diumenge 13 de

desembre, 12 h

d teatre Jesús Concernau

del CCFC

d Entrada: una joguina nova o
un obsequi per a la gent gran
per la Campanya de Reis 2016

Música

ULTRA-LOCAL SESSIONS
VOL. 3

A càrrec de Ultra-Local Records

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 UltraLocal Sessions. Després de
la bona acollida del Vol.2
al Cafè la Farinera, arriba
aquesta nova edició.
d Dijous 17 de des. 21.30 h
d Cafè la Farinera del CCFC
d Entrada gratuïta

Exposició
Arts escèniques

A LA TEVA SALUT!

MUSES

A càrrec del Punt
d’Informació i Atenció a les
Dones de Sant Martí (PIAD)
i del CCFC
d del 23 al 29 de novembre
d CCFC

Taller

RISOTERÀPIA

A càrrec de Mónica Otero

Deixar que el riure,
l’humor i la diversió
es desenvolupin amb
naturalitat en la nostra
vida contribueix a millorar
i enriquir la nostra salut.
Els tallers del riure, també
coneguts com risoteràpia
és una eina de treball
grupal, que combina
eficaçment recursos
expressius del cos, jocs
i danses com a mitjà
per alliberar un riure
sincer, alliberar tensió i
gaudir del contacte amb
les altres persones. Es
tracta d’una pràctica que
aconsegueix despertar en
pocs minuts la capacitat
de sentir, d’expressar,
de connectar amb el
moment present, de fluir,
de crear, de deixar anar i
alliberar-se per un temps
del control i de l’estrès.
Com a conseqüència, les
persones entren en un
estat de benestar i en
connexió amb la seva part
més essencial.
d Dilluns 23 i dimecres 25
de novembre, d’11 a 13 h
d Centre CCFC
d gratuïta (inscripció prèvia
trucant al PIAD Sant Martí
932918069)

Taller

DRAG KINGS

A càrrec de Fil a l’Agulla

Els tallers Drag King van
sorgir com una proposta
per a dones per explorar
i desxifrar els codis de la
masculinitat, experimentar
amb el poder i qüestionar
socialment allò establert pel
sistema sexe-gènere. Són
tallers en què es tracta de
performar la masculinitat:
cada dona performarà un
King, un personatge creat
a partir d’allò que coneix i
també a partir de trets de la
pròpia personalitat.
Aquests tallers tenen una
gran força pel treball en
la presa de consciència

individual i col·lectiva sobre
el sistema sexe-gènere i
les seves conseqüències i
poden contribuir a ampliar la
nostra identitat individual, a
accedir a parts de nosaltres
que encara no coneixem i
ajudar-nos a ser més lliures.
També és una bona manera
de contribuir a trencar
estereotips i a reflexionar
des de la vivència, fugint del
discurs teòric.
Les persones assistents al
taller han de portar roba i
atributs de la masculinitat:
pantalons, camises,
samarretes, roba interior,
mitjons, sabates, corbates,
gorres, barrets, rellotges,
bastó, etc. Quanta més
roba millor. Així la podem
compartir.
d Dimecres 25, dijous 26 i
Divendres 27 de nov. de 17 a 20 h
d CCFC
d Entrada gratuïta (inscripció
prèvia trucant al PIAD Sant
Martí 932918069)

construccions de gènere
de qui necessita sortir de la
dicotomia dona/home i d’una
manera més específica,
l’evolució dels cossos de les
persones transsexuals.
Aquest projecte, des
d’una òptica situada a la
quotidianitat, sumada a la
perspectiva d’algú que també
es troba transitant, pretén
apropar-se a la construcció,
íntima, de múltiples
identitats. Identitats,
però, que no es poden
comprendre sense remetre
a processos col·lectius, a
xarxes de diàleg i lluites,
d’aquelles qui estan parlant.
d inauguració dijous 26 de
novembre, 19.30 h (del
26 de nov. al 4 de des.)
d sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

Xerrada

VISIBILITAT TRANS I
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
A càrrec de Miquel Missé

Arts escèniques

RESPOSTA A CARTES
IMPERTINENTS

A càrrec de Novembre Vaca
Dirigit per Ariadna Martí

A partir de l’epistolari
Cartes impertinents de
Maria Aurèlia Capmany,
la Marta Momblant fa una
dramatúrgia que subtitula
Divertiment autocrític
de realitats femenines.
Aquesta dramatúrgia neix
de la necessitat de donar
continuïtat en el temps als
testimonis de dones que ja
va recollir la Maria Aurèlia.
Gairebé cinquanta anys
després, en fa el seu propi
recull d’experiències. Des
de Projecte Vaca proposen
revisar la situació de la dona
mirant al passat, ensumant
el futur, sense deixar de
mastegar el moment
present... amb molta ironia
i alguna cosa més que us
convidem a descobrir.
d Dimarts 24 i dimecres 25
de novembre, 20.30 h
d teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada: 5€

Exposició

CONSTRUCCIONS
IDENTITÀRIES
De Mar C. Llop

Mostra que tracta de
fotografiar i explicar
mitjançant textos,
els discursos de les

Parlarem dels mites
i estereotips entorn
el fet trans; de la
representació audiovisual
de les persones trans; del
passing i invisibilitat versus
l’autoestima corporal; i
de la visibilitat trans i la
transformació social.
d Dijous 26 de nov. 19.30 h
d CCFC
d Entrada gratuïta

2N CONCURS DE
MONÒLEGS D’HUMOR
MUSES 2015

Presentació de l’acte a
càrrec d’Impro Barcelona
Després de l’èxit de la
primera edició, enguany
celebrem la segona
final del Concurs de
Monòlegs de dones i en
aquesta ocasió amb unes
presentadores de luxe: les
dones la cia. Impro BCN.
Les finalistes del certamen
ens mostraran la seva
proposta d’entre les que
s’escollirà la guanyadora.
Per participar i convertir-se
en monologuista es poden
consultar les bases a www.
farinera.org
d Divendres 27 de
novembre, 22 h
d teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada gratuïta

10a edició - IN CORPORE
A càrrec de The Crossing Lab

Una doctora, una
osteòpata i una dietista
ens conviden a reflexionar
sobre la nostra salut, les
creences que l’envolten,
els mites, les veritats i
les mentides. Ho fan des
de l’humor amb escenes
properes a nosaltres,
en les que ens sentim
identificats i ens hi trobem
sovint. Després obren el
col·loqui i ens ofereixen
l’oportunitat d’expressarnos, informar-nos i aclarir
dubtes.
d Dijous 19 de novembre,
20 h
d Cafè la Farinera del CCFC

Una dècada, un lapse
de temps suficientment
prolongat per configurar
una trajectòria valuosa i
variada. Però també per
a endinsar-se en allò que
ha donat sentit, des del
començament, a aquesta
multiplicitat de formes: la
pregunta al voltant de la
creació artística «com pren
cos la forma?»
IN·CORPORE’15 és la
resposta d’enguany
a aquest interrogant,
tot vinculant la llum, la
matèria i l’espai.
d inauguració divendres
11 de desembre, 19.30 h
(de l’11 al 29 de des.)
d sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC

d Entrada taquilla inversa

d Entrada gratuïta

A càrrec de la cia. Teatre
de garatge

4t cicle de dones
creadores a la Farinera

Teatre-fòrum per a tots els públics
Arts escèniques

IL·LUSIÓ

A càrrec de l’AT el Partiquí

El diccionari defineix
il·lusió: “Error dels sentits o
de l’esperit que fa prendre
per realitat l’aparença”.
Estripem el diccionari i
deixem sortir aquelles
il·lusions que tenim
amagades en el fons del
nostre cor. Potser farem
possible que durant
una estona les nostres
il·lusions es facin realitat.
d Dissabte 19 de
desembre, 21.30 h
d teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada: una joguina nova o
un obsequi per a la gent gran
per la Campanya de Reis 2016

LA PERRUCA

A càrrec de la cia. NUS Teatre

La Perruca explica la història d’en Luca. En
Luca és un nen i li agrada dur els cabells
llargs. La seva mare fa mans i mànigues per
tallar-li fins que ho aconsegueix... En Luca
no entén quin problema hi ha amb dur els
cabells llargs. Camí de l’escola un núvol es
converteix en una meravellosa perruca.
Quan hi arriba els companys i companyes
de classe se’n riuen d’ell perquè sembla
una nena. La mestra s’enfada amb ell i vol
parlar amb la seva mare... què pot haver
passat? En Luca acaba veient que no el
deixen dur el cabell com vol i genera molt
rebombori. Se sent trist i enfadat...
Teatre Fòrum sobre les identitats de gènere
inspirat en el conte La perruca de Luca.
(Edat: + 5 anys)

d diumenge 29 de novembre, 12 h
d teatre Jesús Concernau del CCFC
d Entrada gratuïta

Les entrades es poden reservar per telèfon al 932918080, a partir del dilluns anterior a la data de cada espectacle. L’aforament de la sala del teatre és limitat a 180 localitats.

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació novembre-desembre
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A càrrec d’Antonio Gascón,
del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa

La curiositat juvenil es
transforma en afició
i l’afició en professió.
Professió que amb el
temps acaba sent passió
per la gent i les seves
històries de barri, la gran
assignatura pendent.
d Dilluns 2 de novembre,
19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

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 aventurem a fer
manualitats.
Recorda: porta la peça de
roba que vulguis arreglar,
fil, agulla i tot allò que
necessitis per la costura.
d Divendres 6 de
novembre, 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

REIKI PER A TOTHOM

animal.
d Dia inauguració: dilluns
9 de novembre, 19 h
d Dates exposició: del 9
de novembre al 17 de
desembre
d Visites guiades:
Dimecres 11 de
novembre, 12.30 h
Dilluns 16 de novembre, 18 h
Dilluns 30 de novembre, 19 h

Xerrada
a càrrec de FAADA
Taller
per a infants
acompanyats d’adult
(gratuït)

d Dijous 26 de novembre,

de 18 a 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

CLUB DE LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa

Aquí trobareu un espai per
a compartir l’experiència
lectora. Llegirem i
comentarem tot un seguit
de llibres per gaudir de
les històries i compartir
les nostres impressions.
Per saber les lectures que
comentarem, consulteu
el blog:
https://conevaenelcafe.
blogspot.com.
d Dimecres 11 i 25 de
novembre, de 19 a 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 6 de
novembre, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Exposició

EL VENADITO

Creat i comissariat per
Montserrat Pérez
Hi col·labora l’entitat
FAADA, Fundació per a
l’Assessorament i l’Acció en
Defensa dels Animals
Hi participen Abigail
Tarrasó, Adriana Quirós,
Alicia De Andrés, Ana
García, Bianca Yespica,
Clara Sastre, Claudio
Matsuno, Cris R. Borges,
Esperanza Deltell, Francisco
Marco, Guillem Bosch,
Guillermo Rubio, Jaime
López Gómez, Selva JF
Cuichan, Julieta O, Laia
Pla, Laura Zaragozi, Lucía
Mercadal, Macarena
Quezada, Manuel Martínez,
Massimiliano Maddalena,
Marili Romero, Mercedes
Bielsa, Miquel Muntaner,
Nayara Oms, Nora Vehí,
Núria Guinovart, Núria
Peña Pataqué, Pàtric Marín,
Paula Cantero, Prado
Rivero, Rebeka Skogh,
Socorro Bellido, Sònia Cho
Ulla Blanca, Introppia i Non
Ten Xeito

Projecte col·lectiu on els
artistes es posicionen en
contra del maltractament

Monogràfic

INICIACIÓ AL TRICOT

A càrrec d’IFIL Barcelona

Aprèn a teixir del dret,
del revés i totes les seves
combinacions bàsiques
a partir de la realització
d’una peça en concret; en
aquest cas un pràctic collcaputxa.
d Divendres 13, 20 i 27 de
novembre de les 19 a les
21 h
d Inscripcions: del
19 d’octubre a
l’11 de novembre
presencialment o online (www.farinera.org)

es promou per tota la
ciutat, en la que podràs
portar les teves peces
de roba i intercanviar-les
per qualsevol altra peça
en qualsevol altre punt
de la ciutat. (http://bit.ly/
renovarobaeamp)
RECOLLIDA DE ROBA:
d Del 19 al 27 de
novembre (horari
d’obertura de l’EAMP)
ESPAI D’INTERCANVI
“MERCADILLO”:
d Dissabte 28 de nov. de
les 11 a les 14 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Tallers Reparat, Millor
Que Nou

PER NADAL, FEM MENY
RESIDUS: GUARNIMENTS
ORIGINALS AMB OBJECTES
D’APROFITAMENT

A càrrec de Reparat, Millor
que Nou

Aprèn tècniques de
decoració nadalenca amb
materials reutilitzats. El
Nadal, a més d’una data
senyalada i de tradició,
també ha esdevingut un
temps per a la reflexió
sobre el consum i el
malbaratament tan
associat a aquestes dates.
Inscripció prèvia: a eamp@
farinera.org, per telèfon 93
450 70 13 o personalment
a l’EAMP
d Dilluns 23 de novembre,
de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Càpsula

CONFECCIÓ DE
BUTXAQUES

A càrrec de Montserrat
Pérez de “Sinestesia”

material opcional: pots portar els

Aprendrem de manera
pràctica i senzilla a
realitzar tot tipus de
butxaques, plastrons,
tapets, ullals i molt més.
Consulteu el material extra
necessari.
d Dilluns 30 de novembre,
de les 16.30 a les 19 h
d Inscripcions: del 12
al 26 de novembre
presencialment o online (www.farinera.org)
d Espai Antoni Miró Peris

teus cabdells i agulla o comprar-ho

d 11,70 €

d Sessions: 3
d Espai Antoni Miró Peris
d 28,10 € (6 h) + Suplement de

el 1r dia de taller per 12,05 € (inclou
2 cabdells de llana i agulles rectes
del núm. 10)

Activitat oberta

NARRIN NARRAN

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que entre tots farem.
d Dimecres 18 de
novembre, 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Renova
la teva roba!

RENOVA LA TEVA ROBA
Del 2 al 28 de novembre

Dins de la setmana
europea per la prevenció
de residus ens afegim a
la iniciativa de “Renova
la teva roba”. Participem
en aquesta activitat que

Càpsules

FEM XAROPS PER ALS
REFREDATS

A càrrec de Marta Dubreuil
del projecte “Fem Arrels”

Parlarem de les plantes
medicinals que podem
utilitzar per prevenir o
curar els refredats (tos,
bronquitis, mocs, sinusitis,
febre, mal de gola...).
Explicarem els diferents
preparats que es poden
fer i elaborarem un xarop.
Cada participant disposarà
d’apunts i s’emportarà
una mostra dels preparats
elaborats.
d Dilluns 30 de novembre
de les 19 a les 21 h
d Inscripcions: del 12
al 26 de novembre
presencialment o online (www.farinera.org)
d Sessions: 1
d Espai Antoni Miró Peris
d 9,37 € + suplement de 2 €
en concepte de material

7

RENOVA LES TEVES
JOGUINES

novembre-desembre 2015 * CLIC 91 PROGRAMACIÓ

LA PASSIÓ PER LA
HISTÒRIA. EL LLARG
VIATGE D’OSCA FINS AL
CLOT

L’objectiu de “Renova
les teves joguines” és
promoure la sensibilització
ciutadana envers la
sostenibilitat de l’entorn
i el respecte per al medi
ambient tot intercanviant
jocs i joguines.
Amb l’intercanvi reduïm
residus i per tant
minimitzem l’impacte
ambiental: aconseguim
joguines a canvi de donarne unes altres que els
nostres infants ja no fan
servir. http://bit.ly/1KaetkQ
RECOLLIDA DE JOGUINES:
d De l’1 al 10 de desembre
(horari obertura de
l’EAMP)
ESPAI D’INTERCANVI:
d Divendres 11 de
desembre, de 17 a 20 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

CLUB DE LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó
Fonollosa

Aquí trobareu un
espai per a compartir
l’experiència lectora.
Llegirem i comentarem
tot un seguit de llibres
per gaudir de les històries
i compartir les nostres
impressions. Per saber les
lectures que comentarem,
consulteu el blog: https://
conevaenelcafe.blogspot.
com
d Dimecres 2 i 9 de
desembre, de 19 a 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 4 de
desembre, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

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 aventurem a fer
manualitats.
Recorda: porta la peça de
roba que vulguis arreglar,
fil, agulla i tot allò que
necessitis per la costura.
d Divendres 11 de
desembre, 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Càpsula familiar

TEIXIR AMB LES MANS ARMKNITING

A càrrec d’IFIL Barcelona

En aquest taller podreu
aprendre junts a teixir
amb les mans i els dits
divertits complements per
l’hivern. Us sorprendrà el
que sou capaços de fer
amb les vostres mans.
Algunes de les peces que
farem durant el curs:
polseres i collarets o colls
i bufandes (Taller per a
pares i infants a partir de
6 anys).
d Dimarts 15 de desembre
de les 17.30 a les 19 h
d Inscripcions només
presencials: de l’1 a l’11
de desembre presencialment o on-line (www.
farinera.org)
d Espai Antoni Miró Peris
d 4,83 € (preu per persona,
tant adult com infant
paguen) + suplement de
material opcional: podeu
portar els cabdells o
comprar-ho el dia del taller
per 10 € (2 cabdells de llana)

Xerrada

NOTÍCIES SOBRE LES
INDÚSTRIES AL CLOTCAMP DE L’ARPA

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

El nostre barri va acollir un
seguit de grans i mitjanes
indústries que van
dinamitzar l’economia del
nostre barri i li van donar
el caràcter de barri obrer.
d Dilluns 14 de desembre, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Càpsula

PESSEBRE DE GANXET

A càrrec d’IFIL Barcelona

Prepara’t per decorar el
Nadal amb aquest taller
de ganxet on aprendràs a
teixir un Naixement molt
original. Treballat amb la
tècnica de l’amigurumi
donaràs vida a Sant Josep,
la Verge Maria, el nen
Jesús, el bou i la mula.
Dimecres 16 de desembre
de les 17 a les 21.00 h
d Inscripcions: de l’1 a l’11
de desembre presencial-

ment o on-line (www.
farinera.org)
d Espai Antoni Miró Peris
d 18,73 € + Suplement de
material opcional: pots
portar els teus cabdells i
agulla o comprar-ho el dia
del taller per 9,20 € (inclou
10 minicabdells de cotó
100% i ganxet ergonòmic
del núm. 2,5)

Activitat oberta

NARRIN NARRAN

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que entre tots farem.
d Dimecres 16 de desembre, 19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Tallers Reparat,
Millor Que Nou

PER NADAL, FEM RESIDUS:
EMBOLCALLS I NADALES
AMB MATERIALS
REUTILITZATS

A càrrec de Reparat, Millor
que Nou

Fes les teves postals de
Nadal amb materials
reutilitzats, i preparat per
a aprendre tècniques per
embolicar regals d’una
manera divertida i evitant
residus.
Inscripció prèvia: a eamp@
farinera.org, per telèfon 93
450 70 13 o personalment
a l’EAMP
d Divendres 18 de desembre, de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació novembre-desembre

Xerrada

XNET HA
CELEBRAT EL
FCFORUM

LA CONTRA DEL CLIC
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dades. Ara qualsevol persona té a les seves mans més
poder per produir, consumir i difondre, però alhora es
troba amb més limitacions i amenaces que mai.
Xnet treballa per democratitzar la xarxa i defensar els
drets dels ciutadans a tenir accés a un Internet lliure. Per
assolir aquest objectiu ha obert diferents fronts i eixos
per anar cap a aquest camí. Fins al moment han dut a
terme moltes accions, redactat decàlegs o aconseguit
destapar greus casos de corrupció (com el cas Bankia o
les targetes Black) gràcies a la participació ciutadana.

no només revela que els governs vigilen de forma més massiva
i sistemàtica que mai a la ciutadania a Internet, sinó que moltes
altres eines a l’abast de tots resisteixen aquests plans de vigilància. Ara, nosaltres mateixos, podem garantir la nostra privacitat
i són els governs els que lluiten per aprovar lleis que criminalitzin el xifrat de les comunicacions. Per Xnet la privacitat de les
nostres comunicacions és un dret.

del grup ha estat l’elaboració d’un Decàleg per la protecció
d’alertadors/denunciants de corrupció [https://xnet-x.net/
decalogo-proteccion-denunciantes-alertadores] que ha estat
redactat per Xnet, la Fundación ¿Hay Derecho? i l’Ana Garrido.
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AL CENTRE CULTURAL LA
FARINERA DEL CLOT

El passat 31 d’octubre es va celebrar el Free Culture
Forum (FCForum) al Centre Cultural la Farinera del Clot.
Xnet és la plataforma organitzadora que any rere any
persegueix amb aquest acte treballar, conscienciar i
buscar eines pel lliure accés a la cultura i al coneixement,
defensant els drets de les persones ciutadanes i de les
artistes en l’era digital.
Les noves vies d’accés a la informació i a la difusió han
canviat per complet la forma amb la que enteníem fins
fa uns anys els mitjans de comunicació o els fluxos de

LA PLATAFORMA XNET
Xnet [https://xnet-x.net/ca/] (exEXGAE) és un grup d’activistes
que treballa des de 2008 en diversos camps relacionats amb
la democràcia en xarxa; la defensa d’un Internet lliure i neutral;
la lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació,
així com la defensa del periodisme ciutadà; la lluita legal, tècnica
i comunicativa contra la corrupció; i la tecnopolítica per a la
transformació social.
EL FREE CULTURE FORUM
Cada any des de 2009, Xnet organitza a la ciutat de Barcelona
el Free Culture Forum, Fòrum internacional per la cultura
lliure [http://2015.fcforum.net/ca/]. L’esdeveniment, finançat
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, reuneix les
principals organitzacions i veus actives en aquests camps amb
l’objectiu de treballar junts i posar en comú les respostes davant
dels problemes urgents sorgits arran del canvi de realitat.
Aquest any el FCFòrum ha tingut lloc del 30 d’octubre al 2 de
novembre i ha estat acollit pel Centre Cultural la Farinera del
Clot, juntament amb l’espai Conservas i la Bau.
En aquesta setena edició s’ha fet èmfasi sobre la que sens dubte és l’última frontera dels drets civils: la necessitat de protegir
els canals que garanteixen el secret de les comunicacions de
totes les persones ciutadanes, entesa com un dret humà
per a la seva vida privada i per a les lluites polítiques que
s’estan portant a terme contra la corrupció i per una nova
governança. La gran filtració d’Snowden obre un escenari nou:

El FCForum d’aquest any també s’ha centrat en el periodisme
ciutadà i el dret a saber, informar i estar informats. Han
presentat el Grup Ciutadà contra la Corrupció a l’Estat
espanyol, en el que participen els grups i ciutadans més actius
en la lluita contra la corrupció de tot l’estat com: Xnet i la Bústia
d’Xnet de filtracions contra la corrupció, Ana Garrido -una de les
primeres denunciants del cas Gürtel-, David Fernández -expresident de la Comissió Parlamentària sobre el cas Pujol com a diputat de la CUP al Parlament-, Kontuz -associació ciutadana que
va destapar l’estafa de caixa Navarra- i Audita Sanidad -auditoria
ciutadana del deute en sanitat- entre altres.
EL GRUP CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ
L’objectiu del Grup Ciutadà contra la Corrupció serà potenciar
i federar les competències creant una xarxa estable, coordinada
i col·laborativa en la lluita contra la corrupció; intercanviant informació útil i impulsant campanyes recíproques. Les organitzacions promotores consideren que és imprescindible a Espanya
l’elaboració d’una normativa que protegeixi, en lloc de perseguir,
les persones que decideixen denunciar la corrupció i les males
pràctiques. Per tal d’aconseguir-ho, una de les primeres accions

ELS OXCARS
A part del Free Culture Fòrum, Xnet ha organitzat anualment
des del 2008 al 2013 la gala dels oXcars, un dels major
esdeveniment de cultura lliure, fent de Barcelona la capital
mundial de la cultura compartida. Artistes i personatges de tots
els àmbits de la cultura nacional i internacional participen en
una gala amb sorpreses de tot tipus per demanar que la cultura
deixi de ser pura mercaderia en mans dels lobbies de les indústries culturals i de les entitats de gestió.
CASOS D’ACCIÓ CIUTADANA
Xnet impulsa també dispositius d’acció ciutadana com 15MpaRato [http://15mparato.wordpress.com/], acusació ciutadana
que va obrir i impulsa el Cas Bankia a l’Audiència Nacional,
destapant l’estafa de la sortida a borsa de Bankia. Ha estat
precisament gràcies a la col·laboració de filtracions de persones
ciutadanes, moltes vegades anònimes, que s’han aconseguit
proves clau pel cas Bankia que han demostrat, entre d’altres,
l’estafa de les participacions preferents. S’han portat també a
la llum els Correus de Blesa [http://correosdeblesa.com/],
filtrats a través de la Bústia d’Xnet [https://xnet-x.net/ca/
bustia-xnet/] i que han estat la peça clau per destapar l’entramat mafiós de les Targetes Negres.

CLIC LLETRES

RACONS DEL CLOT I EL CAMP DE L’ARPA
CARNET DE VOYAGE
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013
A primer cop d’ull, quan obrim Racons del Clot i el Camp de l’Arpa,
dubtem si som el públic a qui va dirigit aquest quadern. A mesura
que avancem en la nostra passejada literària, descobrim que sí,
que aquest quadern és una delícia per a tots els públics, tots sense
excepció.
La delicadesa de les il·lustracions i la simplicitat dels textos ens obren
la mirada d’en Cormand, un autor que ens apropa a la vida de barri
discretament, amb la seva tendresa còmplice.
Si el voleu llegir el trobareu a la biblioteca.
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