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INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA
exemplar gratuït

1r Cicle de música d’hivern

CALIU

Del 23 de gener al 12 de març
(pàg. 3)

NOVES PROPOSTES
EXPOSITIVES PER AL
2016
Nova programació de la
sala amb propostes de
caire contemporani molt
interessants.
Des de fa deu anys que
el Centre Cultural la
Farinera del Clot aposta
per les convocatòries
anuals per programar les
exposicions.
Pàg. 3

VOLS TENIR UNA
FESTA D’ANIVERSARI
DIFERENT?
L’EAMP ofereix festes
d’aniversari dinamitzades
i temàtiques per a infants.
Pst, pssssst..! Ei, si , si tu
...Ets capaç de guardar un
secret? De veritat? N’estàs
segur?...
Molt bé doncs, escolta’m
amb atenció...
Pàg. 3

CARNAVAL 2016

El Clot-Camp de l’Arpa
celebra el Carnaval del 4
al 10 de febrer.
La festa torna de nou.
Aquesta vegada amb
el Carnaval. El barri no
deixa escapar cap data
del calendari festiu
tradicional i menys encara
aquesta. Així que al mes
de febrer ens submergim
de ple en el Carnaval.
Pàg. 4

3: TORNA L’AMPLIFICA’T! 4: L’ESPLAI KASPERLE FA 40 ANYS! 4: ENTITAT EN UN CLIC: EL CENTRE CULTURAL
ISLÀMIC CATALÀ OBRE LES PORTES AL BARRI DES DEL 2008 5: CURSOS I TALLERS 1R TRIMESTRE DEL 2016
6: PROGRAMACIÓ FARINERA I EAMP GENER - FEBRER 8: MANOS TOPOS INICIEN LA GIRA “UN CEREBRO REPLETO
DE RECUERDOS INÚTILES” A LA FARINERA

gener-febrer 2016 * CLIC 92 CLIC EDITORIAL

2

Ed.
92

Troba el teu espai

CRÈDITS

Han col·laborat en aquest
número:

Dani Celma, Elvira Cardos,
Esplai Kasperle,
Helena Julià, Jordi Morell,
Mireia Jeréz,
Roser Navarri, Laia Serra,
Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa i Cesc Vilà
Coordinació tècnica:
Roser Navarri
Coordinació:
Elvira Cardos
Disseny i maquetació
www.karmentxu.net
Impressió

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)

Impressions

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

Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
3.000 exemplars

Serveis del CCFC
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Projecte ICI (Intervenció comunitària i intercultural del Clot-Camp de l’Arpa)
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

El Clic no es
responsabilitza del
contingut dels articles

Encetem un nou any i amb ell la nova programació del 2016. Els dos equipaments gestionats per
la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa ens
oferiran un munt d’actes, però enguany marcats
pels canvis.
Alguns del cicles més importants acollits i/o impulsats
des de la Farinera és reconverteixen o bé amplien el
seu escenari, d’altres desapareixen. Al primer trimestre, amb la intenció de diversificar l’oferta musical
i arribar a altres públics, canviem el Fusió Farinera
pel Cicle de Música d’hivern, Caliu. 4 actuacions en
directe, d’estils musicals diferents, compartint com
a denominador comú la intimitat i la proximitat que
dóna el format teatre. Dates, formacions i preus a
l’interior del Clic!
Störung continua la seva evolució. Després de 10
excel·lents edicions del festival internacional d’art
sonor i visual, on centenars dels artistes més rellevants a nivell mundial han participat, el projecte deixa
lloc a altres de les seves activitats com l’estudi de
mescla i mastering, els cursos de formació de so, el
segell discogràfic, el programa de ràdio i les produccions pròpies que els portaran nous esdeveniments
Störung a la Farinera del Clot i a la resta d’Europa.
Les Endorfines, festival d’humor a l’aire lliure que es
porta a terme a l’estiu, amplia oferta d’activitats i continguts. Desprès de 5 anys gaudint amb tots vosaltres
de vespres a la fresca plens de rialles i de bon humor,
fem un pas endavant per estirar tant com puguem
aquesta meravellosa sensació.
El Festival de Música Negra Say it Loud, impulsat des
de la Farinera en col·laboració amb la promotora nascuda arrel del mateix, amplia el seu escenari. L’èxit de
les darreres edicions, tant pel que fa a l’oferta com a
la participació de públic, ha fet que el teatre de la Farinera s’hagi quedat petit. Ara, cal cercar noves aliances
que contribueixin a mantenir i si hi cap, augmentar
l’èxit del festival.
Pel que fa a la programació del Casal de Barri Espai
Antoni Miró Peris iniciem, en col·laboració amb
Metges del Món, un projecte de dinamització del
casal i de la plaça a través dels jocs i les joguines. Una
proposta oberta a les inquietuds dels veïns i veïnes
del barri, entitats i institucions i que pretén ser un
eina que contribueixi a la millora del gaudi del temps
lliure de grans i petites.
Si esteu interessants en participar-hi contacteu
amb nosaltres.

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
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

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

EL FENICAT

del Taller d’Història

Alguns haureu pogut escoltar a la gent gran del barri referir-se amb aquest nom
a una fàbrica, ja desapareguda, que ocupava l’illa delimitada per la Gran Via de
les Corts Catalanes, els carrers d’Escultors Claperós i de la Llacuna. Es tracta de
l’empresa de Paul Hartmann que s’hi va radicar el 1888. La matriu era alemanya
i s’havia expandit progressivament per tot Europa. Es dedicava a la producció
d’apòsits i aparells i instrumental de cirurgia. Els catàlegs amb els productes que
comercialitzaven mostraven una gran varietat i cobrien les diferents especialitats
mèdiques. A Espanya tenia diferents seus a Sevilla, Madrid i València. Més endavant la factoria es va traslladar a Mataró, on segueix produint. El nom popular de
Fenicat es referia a un producte que portava fenol com a antisèptic.
|||Jordi Morell
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

Després de la bona acollida de les dues
edicions anteriors, torna l’Amplifica’t,
el concurs més esperat de les bandes
novells de Sant Martí. Com cada any,
aquest projecte en xarxa de tots els
centre cívics del Districte de Sant
Martí (CC Besós, CC Sandaru, CC Sant
Martí, CC Can Felipa, Centre Cultural la
Farinera del Clot) i el recolzament de la
Direcció de Joventut de l’Ajuntament
de Barcelona, ofereix l’oportunitat, en
format concurs, d’esdevenir un gran
aparador per a les bandes joves del
Districte.
Al marge dels premis, l’Amplifica’t s’ha
convertit en un concurs de referència per
als grups joves de la ciutat ja que, en alguns casos, l’Amplifica’t ha servit de trampolí per tocar a festivals com el Primavera
als Barris o el VidaFestival.
Els grups que hi vulguin participar
podran enviar una maqueta o link que

NOVES
PROPOSTES
EXPOSITIVES PER
AL 2016

Des de fa deu anys que el Centre
Cultural la Farinera del Clot aposta per
les convocatòries anuals per programar
les exposicions.
El passat mes d’octubre no va ser una
excepció i es va obrir per desè any
consecutiu la convocatòria de propostes
artístiques per a la sala d’exposicions
Joan Alsina. Com sempre, la convocatòria
pretén, que tots els artistes i col·lectius
interessats entrin en el procés de selecció
amb igualtat de condicions, és per això
que el període d’entrega de projectes es
manté obert durant tot un mes. Per altra
banda, aquesta convocatòria ens permet
fer una selecció de les propostes per a tot
el proper any donant l’oportunitat d’exposar durant tres setmanes aproximadament i si s’escau fer activitats paral·leles.
Cada convocatòria ens sorprèn d’una
manera o una altra i enguany ens hem

VOLS TENIR
UNA FESTA
D’ANIVERSARI
DIFERENT?
L’URIETA T’EXPLICA COM FER-HO

L’EAMP ofereix festes d’aniversari dinamitzades i temàtiques per a infants
Pst, pssssst..! Ei, sí , sí tu ...Ets capaç de
guardar un secret? De veritat? N’estàs segur?...molt bé doncs, escolta’m amb atenció.
Em dic Urieta, bé aquest no és el meu nom
real clar, però sempre tothom m’ha dit així.
Fa tant de temps que ningú em diu pel nom

trobat amb projectes de caire contemporani molt interessants.
La primera en exposar serà Cristina
Carbonne amb el projecte Territori Sagrat,
un projecte sobre la simbologia del cor.
Amb la seva obra, Carbonne ens dirà que
la verdadera essència de l’home no està
en el seu aspecte, ni en la seva bellesa o
força, si no en el seu interior.
Al febrer tindrem l’oportunitat de
conèixer l’obra de Dolo Navas. Una
artista contemporània que realitza les
obres a partir de materials tèxtils reciclats.
Aquesta exposició anirà acompanyada
d’un taller gratuït a càrrec de la mateixa
artista que portarà el nom de Crea les
teves pròpies ales, en el que els materials
reciclats seran els protagonistes.
Més endavant acollirem a diversos
autors d’il·lustracions de vinyetes de
muntanya. Un estil i temàtica gens freqüent dins de les sales de la ciutat.
D’altra banda, els artistes Júlia Calvo i
Jose Carlos Izquierdo exposaran conjuntament el projecte La ficció de l’objecte fent-nos
reflexionar entorn el concepte d’acumulació.
Els artistes estigueu atents a la nostra
agenda cultural i ja ho sabeu, aneu preparant
projectes de cara a l’octubre d’aquest any!

de veritat que ja ni el recordo. El meu avi
era el sr. Uriach , fundador dels laboratoris
Uriach, i d’aquí és d’on ve el meu sobrenom,
la petita Urieta. Fa molt i molt de temps on
som ara, a l’EAMP, era un laboratori. Aquí
vaig aprendre a fer tot tipus d’experiments
amb el meu avi. Amb els anys vaig aconseguir fer el que és per mi el més gran dels
invents. Iep, però segur que em guardareu
el secret? D’acord, us ho diré. Vaig inventar
una màquina fabulosa per viatjar al país
dels contes!!! Si, si com ho sentiu! En els meus
viatges he fet infinitat d’amics els quals m’han
ensenyat moltes coses, històries fantàstiques,
jocs increïbles... Però hi havia una cosa en
especial que ens encantava de fer, celebrar

ESTEM D’ESTRENA: ARRIBA LA 1a EDICIÓ DEL CICLE DE MÚSICA D’HIVERN

CALIU

DEL 23 DE GENER AL 12 DE MARÇ

Nou cicle de música
que servirà de refugi
per passar l’hivern amb

TAMIZ
d Dissabte 23 de gener, 20 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d5€

menys fred
El Centre Cultural la Farinera del Clot inaugurarà aquest 2016 un nou cicle de música que servirà de refugi per passar l’hivern
amb menys fred. Durant els mesos de
gener, febrer i març, el cicle ens portarà
tres propostes musicals de caire íntim i
acollidor, amb un format de concert que
serà ideal per escoltar i veure asseguts al
teatre Jesús Concernau del Centre. El cicle
vol que l’espectador se senti com a la saleta d’estar de casa seva i per això es crearà
un ambient adient per aconseguir-ho.
El “Caliu” obrirà les portes el dissabte
23 de gener amb el concert de Tamiz, un
duet que ens presentarà el seu nou disc
Amores propios. Un recull de cançons que
busquen un moment de pausa al tempo
accelerat de les nostres vides i que parlen
del més petit i quotidià d’elles. En aquesta
ocasió Tamiz vindran acompanyats d’una
banda de músics que han creat especialment per a aquest concert.
Al febrer ens esperen dos dies molt
intensos. Els responsables seran els barcelonins Manos de Topo, que ens portaran, el dijous 18 i divendres 19 de febrer,
el seu nou espectacle Un cerebro repleto de
recuerdos inútiles. Un espectacle que pretén, a través de les cançons i amb la ajuda
de material audiovisual, descobrir-nos els
secrets dels seus temes i del seu univers.
La Farinera del Clot serà el tret de sortida
d’una gira que els portarà per diferents
auditoris i ciutats de l’estat espanyol.
Per acabar d’arrodonir el cicle, el dissabte 12 de març, ens visitarà el cantautor
menorquí Guiem Soldevila, guanyador
del primer premi del 17è concurs de
cantautors d’Horta-Guinardó i finalista del
Premi Cerverí 2013 i Premi Miquel Martí i
Pol 2014. Tots aquests reconeixements, i
per damunt de tot, les seves cançons, fan
d’en Guiem un dels cantautors més destacats de les Illes Balears i una garantia de
futur de la cançó catalana d’autor.
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TORNA
L’AMPLIFICA’T!

inclogui un mínim de tres temes propis,
a més de la fitxa d’inscripció i una imatge
del grup, al correu: amplificatstmarti@
gmail.com. La convocatòria es va obrir el
14 de desembre i es poden enviar maquetes fins el 17 de gener del 2016.
El concurs constarà de dues semifinals
i una final. La primera eliminatòria serà el
26 de febrer de 2016 a les 20h al Centre
Cívic Besòs. La segona serà el 4 de març
de 2016 al Centre Cultural la Farinera
del Clot a les 20h. El jurat estarà format
per persones especialitzades en l’àmbit
musical (programadors, discogràfiques,
revistes de música, músics...) i, com a gran
novetat a les semifinals, també comptarà
el vot del públic assistent de la mateixa
forma que en les edicions anteriors comptava sempre a la final.
Un cop celebrades les semifinals,
quedaran quatre grups que tocaran a la
final, que se celebrarà l’11 de març de
2016 a les 20h al CC Parc Sandaru i on es
decidiran els grups guanyadors. El primer
premi serà de 1000€ i el segon de 200€,
totes dues quantitats seran per invertir
en material musical. Tot els concerts de
l’Amplifica’t, semifinals i final, són sempre
d’entrada gratuïta.
Així doncs, ja sabeu que, si voleu escoltar nous grups joves i de qualitat de la
vostra ciutat, l’Amplica’t 2016 és el lloc on
els podeu conèixer.

MANOS DE TOPO
d Dijous 18 i divendres 19 de febrer, 21 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d 10 € anticipada a www.ticketea.com
d 12 € a taquilla

GUIEM SOLDEVILA
d Dissabte 12 de març, 20 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC
d5€

festes d’aniversari. No us imagineu quines
festasses havíem organitzat amb el Patufet, la
Caputxeta vermella o el gat amb botes...eren
increïbles, jugàvem, explicàvem històries,
creàvem les nostres pròpies màscares per
disfressar-nos, ballàvem i ens atipàvem menjant pa amb xocolata. Quin tip de riure. Ara
m’agradaria compartir amb vosaltres totes
aquestes coses i és per això que em trobareu
a l’EAMP.
Podem organitzar junts la vostra pròpia
festa d’aniversari. Us ho imagineu? Us podem
oferir tres tipus de festa d’aniversari. Que
us agraden els contes... doncs trieu l’opció
d’aniversari de conte. Explicarem un conte,
que en sé moltíssims, i després farem una

manualitat relacionada amb la història
fantàstica que acabarem de sentir. També
podeu triar l’aniversari animal on ens
disfressarem pintant-nos la cara de l’animal
de la selva que més en agradi i farem ballar
bombolles de sabó. O si ho preferiu podem
fer un aniversari màgic on us ensenyarem
algun petit truc de màgia i riurem amb els
jocs de cucanya. Apa que teniu per triar, oi?
Doncs no us ho penseu i animeu-vos a fer
un aniversari diferent. Què a on em podeu
trobar? Doncs molt fàcil,
escriu un correu a eamp@farinera.org
o truca, a la tarda, al 93 450 70 13.

CARNAVAL 2016
LA FESTA TORNA DE NOU
AQUESTA VEGADA AMB EL CARNAVAL

El barri no deixa escapar
cap data del calendari festiu
tradicional i menys encara
aquesta. Així que al mes de
febrer ens submergim de ple
en el Carnaval.
El dia 4 de febrer començarem a escalfar els motors amb el
concurs de disfresses de les parades del Mercat del Clot; però
l’arribada del Rei Carnestoltes
XXIXè no serà fins l’endemà,
divendres 5 de febrer. Des de fa
uns anys que s’ha aplaçat l’arri-

bo de dijous a divendres per tal
de facilitar a tothom l’assistència
a l’acte. En Carnestoltes, tot
el seu seguici i els Embastida
Residents, que amenitzaran el
cercavila, arribaran a la Plaça del
Mercat cap a les 19h, per donar
pas a la lectura del BAM i a la
botifarrada popular, gentilesa
del Mercat del Clot. Pels més
valents el Casal de Joves continuarà la festa al seu local.
El dissabte 6 de febrer a
partir de les 17h iniciarem

l’acte dels actes, el que aplega
a més de 1.300 persones i on
es volca tot el barri: la Gran Rua
de Carnaval, en la que diferents
comparses infantils i adultes,
d’esplais, ampes, entitats, veïns i
veïnes desfilaran del passeig de
Maragall fins al Parc del Clot, i
culminarà amb un grup d’animació.
I si encara no n’hem tingut
prou, el mateix dia a la nit acabarem d’esgotar les piles al ball
de Carnaval. Aquest 2016, i amb
la intenció inicial de convertir-lo
en un acte itinerant per les
diferents entitats del barri, se
celebrarà a l’Orfeó Martinenc.
Finalment i per tancar els
dies de bogeria, el dimecres 10
de febrer enterrarem la Sardina.
Un acte teatralitzat i dinamitzat
per una de les companyies de
teatre amateur de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa, els tabalers, els grallers
i un munt de voluntaris. Com
no, tot seguit ens esperarà la
gran sardinada, possible gràcies
al Mercat del Clot i de nou per
l’inestimable tasca de les desenes de persones voluntàries que
fan possible aquest i la majoria
dels actes.
Consulteu tota la programació a la difusió específica de
Carnaval.
|||Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

LA VIDA ENTRE VIES
L’EAMP ACULL L’EXPOSICIÓ “LA VIDA ENTRE VIES”

CLIC ENTITAT
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EL CENTRE CULTURAL ISLÀMIC CATALÀ
OBRE LES PORTES AL BARRI DES DEL 2008
Des de l’exterior destaca l’estètica de l’entrada i de la porta
per sobre de la resta dels vestíbuls contigus. Parlem del
local del Centre Cultural Islàmic Català (CCIC), una entitat
membre de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
ubicada al barri, en concret al carrer de Rafael Capdevila.
Gravats amb motius florals, composicions amb rajoles
vistoses, arcs en forma de ferradura o una petita boveda
acabada amb una estrella de vuit puntes són alguns dels
elements del local que capten la nostra atenció. Tot plegat
ens transporta directament a un país àrab, però no només
a nivell físic, l’atmosfera també ens ho transmet.
El Centre Cultural Islàmic s’emplaça al Clot des del 2008, quan
van obrir les portes després de 3 anys rehabilitant i adaptant un
local abandonat des de feia més de 10 anys. El Centre neix per la
necessitat de la comunitat àrab a Barcelona, una minoria gran,
de reunir-se i de compartir experiències i d’ajudar-se mútuament.
Salim Benamara, president de l’entitat, destaca que la missió
ha estat, des de sempre, normalitzar la situació de les persones
de procedència àrab a Catalunya en els àmbits social, cultural i
religiós. Ofereixen al barri i a la comunitat islàmica un espai obert
i plural, oferint activitats i participant de les activitats del Clot.
Pretenen donar servei a les necessitats de les persones usuàries,
gent amb arrels i cultura àrab, la majoria ja nascuts aquí, però
amb inquietuds i referències, en alguns aspectes, diferents a les
del seu país de naixement. Volen preservar la seva llengua, la
seva cultura i els seus costums, sense oblidar on viuen i convivint
en societat amb total normalitat.
Per aquest motiu dins de l’entitat s’han creat 8 àrees
de treball, que cada any es reciclen, es reinventen i canvien
segons les inquietuds de les persones usuàries del Centre.
Actualment hi trobem: l’àrea social i humanitària, dona i família,
acadèmica, ensenyança, joventut, relacions públiques, mitjans
de comunicació i religiosa. Cada una d’elles té una funció i, a més
d’organitzar activitats, també donen assessorament i ajudes a qui
ho sol·licita. I és que tot plegat fluctua depenent de les prioritats
i preocupacions dels integrants. Cada any a nivell genèric dins de
l’entitat s’estipula un leitmotiv amb el que treballar. Enguany se
centren en la família, els problemes que se’n deriven i els nous
models que sorgeixen.
Quan preguntem com viuen les persones usuàries del
Centre la islamofòbia, Salim Benamara destaca que al Clot
viuen amb total normalitat com a musulmans i com a persones.
Condemna totalment els actes de violència procedents segons
ell de terroristes allunyats de l’Islam. Ells treballen perquè la gent
senti l’Islam com a part de la societat on viuen ja que entenen
la integració com a eina principal per a l’eradicació de qualsevol
problema social.
|||Roser Navarri

El Taller d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa va presentar el passat
mes de novembre l’exposició La
vida entre vies al Centre Cultural
la Farinera del Clot. L’exposició
tractava la introducció i evolució
del ferrocarril al Districte de
Sant Martí i més en concret al
Clot-Camp de l’Arpa. La mostra
va ser tot un èxit, convertintse en una de les més visitades
de totes les que han passat pel
Centre. Veient la bona rebuda
per part del públic, el mes de
febrer porten l’exposició a l’Espai
Antoni Miró Peris del dia 1 al 26.
És indubtable que l’arribada
del tren al nostre barri va potenciar
el progrés i alhora va revolucionar
l’economia local en facilitar
un mitjà de transport tant de
passatgers com de mercaderies.

El nou mitjà venia a substituir el
tradicional transport de carro
o de diligència, factor que va
propiciar que moltes empreses
decidissin establir-s’hi, buscant
amb això poder optimitzar els seus
rendiments.
L’evolució va comportar la
inevitable i progressiva pèrdua
de la tradicional activitat agrícola
i ramadera, que es va veure
així substituïda per la indústria
i la construcció. Tot plegat,
va comportar el progressiu
creixement humà del barri en
establir-s’hi nous i nombrosos
veïns procedents de tots els racons
d’Espanya.
La inesperada aparició d’uns
àlbums fotogràfics de l’escola
d’aprenents de la Renfe, juntament
amb fotos dels veïns convivint amb

total normalitat enmig de les vies
de la Meridiana, i en particular
en l’època de les festes del barri
(amb les atraccions gairebé
enganxades al traçat del ferrocarril)
es va convertir en la gran excusa
per imaginar la possibilitat d’una
exposició fotogràfica, que hauria
de recollir el temps en què es vivia
perillosament entre les vies.
L’exposició ha permès, alhora,
recuperar imatges del desaparegut
dipòsit de màquines, juntament
amb algunes de les fotografies
més antigues del barri, o la també
desapareguda estació del Clot,
sense oblidar els tres passos
a nivell que en el seu dia van
segregar el nuclis del barri.
|||Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa

L’ESPLAI KASPERLE FA 40 ANYS!
UN ANY MOLT ESPECIAL PER A L’ESPLAI KASPERLE!
Benvinguts i benvingudes al 2016, un any molt especial per a l’esplai
Kasperle! Però... retrocedim al 1976, l’any en què va néixer l’entitat,
a una escola del barri del Clot; d’això ja en fa 40! Anys després, cap
al 2005, es va traslladar a una nova escola, el CEIP Balmanya, on des
de fa 10 anys fem esplai tots els dissabtes de 16.30 a 19.00 h, amb
infants de 4 a 17 anys. També realitzem sortides, caps de setmana,
rutes i colònies que ens fan ser una gran família Kasperliana.
En motiu del 40è aniversari de l’esplai, hem organitzat diferents
actes per fer gresca i xerinola per tot el nostre barri, el Clot-Camp de
l’Arpa. L’acte més important, i en el que podrà participar-hi tothom
que vulgui, serà durant les Festes de Primavera del barri. Allà podrem
gaudir d’una rua pel carrer Rogent i divertir-nos amb activitats al
fossar del Clot. Per posar la cirereta en aquest dia tan especial, farem
la cloenda amb un concert per a tots el públics.
Us hi esperem a tots!
|||Equip de monitors i monitores
de l’Esplai Kasperle

persones usuàries.
d Els preus totals de cada curs
Període d’inscripcions al Centre
que s’especifiquen són amb IVA
Cultural la Farinera del Clot
inclòs.
d De l’11 al 22 de gener de 2016.
COS I MENT
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos de gener, febrer i
març de 2016.
Inscripcions presencials
d A Gran Via de les Corts
Catalanes, 837, BCN)
d De dilluns a divendres de 10.00
a 22.00h
d Pagament amb targeta
bancària. En cas de no disposar
de targeta, el pagament es
podrà fer a les oficines de
l’entitat que s’indicarà.
d Si es paga amb targeta caldrà
presentar el DNI del titular. Si
el pagament es fa a través de
les oficines de l’entitat bancària
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim
de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.
Inscripcions on-line
d A www.farinera.org
d Pagament amb targeta.
Inscripcions al Palau de la
Virreina
d Del 14 al 28 de setembre de
2015 també es poden realitzar
inscripcions presencials de
dilluns a diumenge de 10
a 20.30 h a l’Oficina Ticket
Rambles del Palau de la
Virreina (Les Rambles, 99, BCN)
Condicions de la matrícula
d No es podran matricular
persones menors de 16
anys. (Excepte en els cursos
específics per a infants)
d Un cop matriculat al curs, no
es retornaran en cap cas els
diners de la matrícula. Només
es retornaran els diners si el
curs queda anul·lat.
d El Centre Cultural la Farinera
del Clot es reserva el dret
d’admissió cap aquelles
persones que no respectin la
feina dels talleristes i el procés
d’aprenentatge de la resta de

IOGA
A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.
GRUP A: dilluns de les 19.00 a
les 20.30 h del 25 de gener al 14
de març
GRUP B: dimecres de les 10.00
a les 11.30 h del 27 de gener al
16 de març
GRUP C: dimecres de les 18.30
a les 20.00 h del 27 de gener al
16 de març
GRUP D: dimecres de les 20.00
a les 21.30 h del 27 de gener al
16 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
IOGA PER A EMBARASSADES
A càrrec de Lisa Howe,
professora de ioga
especialitzada en nadons i
embarassades.
Practica els beneficis del ioga
durant l’embaràs i prepara el cos
pels canvis d’aquesta etapa.
Dilluns de les 17.30 a les 19.00 h
del 25 de gener al 14 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
IOGA AMB NADONS
A càrrec de Lisa Howe,
professora de ioga
especialitzada en nadons i
embarassades.
Practica el ioga amb el teu nadó
i afavoreix el vincle mare/infant
mitjançant exercicis de relaxació
i meditació per tranquil·litzar
la vostra ment i calmar les
respectives emocions.
Dijous de les 17.00 a les 18.30 h
del 28 de gener al 17 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

PILATES
A càrrec de Keops Guerrero
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
GRUP A: dilluns de les 18.30 a
20.00 h del 25 de gener al 14
de març
GRUP B: dilluns de les 20.00 a
les 21.30 h del 25 de gener al 14
de març
GRUP C: divendres de les 19.00
a les 20.30 h del 29 de gener a
l’1 d’abril
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
ZUMBA
A càrrec de Sandra Rodríguez,
instructora oficial de Zumba
Atreveix-te amb aquesta activitat
cardiovascular que combina
exercicis de tonificació amb
passos de balls llatins!
GRUP A: dimarts de les 18.45 a
les 19.45 h del 26 de gener al 15
de març
GRUP B: divendres de les 18.00
a les 19.00 h del 29 de gener a
l’1 d’abril
Sessions: 8
37,46 € (8 h)
TREBALLA EL SÒL PELVIÀ
A càrrec de Naiara Celades,
llicenciada en CAFE i
instructora del mètode
hipopressiu.
Pren consciència del teu cos,
aprèn i practica els exercicis que
et faran enfortir el sòl pelvià.
GRUP A: dimarts de les 20.00 a
les 21.00 h del 26 de gener al 15
de març
GRUP B: dijous de les 20.00 a
les 21.00 h del 28 de gener al 17
de març
Sessions: 8
37,46 € (8 h)
TAI TXI / TXI KUNG
A càrrec d’Alicia López
Tai txi i Txi kung amb moviments
suaus i exercicis de respiració.
Dimecres de les 18.30 a les 20.00 h
del 27 de gener al 16 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

Cursos i tallers
INSCRIPCIONS
Període d’inscripcions a el
Casal de Barri Antoni Miró
Peris
d De l’11 al 22 de gener de 2016
Inscripcions presencials
d A plaça de Carme Monturiol, 10
08026, Barcelona.
d Dimecres de 10,30 a 13,30h i de
dill. a div. de 16.30 a 21.00h
d Pagament amb targeta
bancària. En cas de no disposar
de targeta, el pagament es
podrà fer a les oficines de
l’entitat que s’indicarà.
d Si es paga amb targeta caldrà
presentar el DNI del titular. Si
el pagament es fa a través de
les oficines de l’entitat bancària,
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim
de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.
d Les inscripcions als tallers
infantils només són presencials
Inscripcions on line
d A www.farinera.org
d Pagament amb targeta
d Les inscripcions dels tallers,
càpsules i monogràfics infantils
i familiars són presencials.
Condicions de la matrícula
d No es podran matricular
persones menors de 16
anys. (Excepte en els cursos
específics per a infants)
d Un cop matriculat al curs, no
es retornaran en cap cas els
diners de la matrícula. Només
es retornaran els diners si el
curs queda anul·lat.
d El Casal de Barri Espai Antoni
Miró Peris es reserva el dret
d’admissió cap aquelles
persones que no respectin la
feina dels talleristes i el procés
d’aprenentatge de la resta de
persones usuàries.

i físic amb tècniques i pràctiques
per un desenvolupament
personal i interpersonal.
Dijous de les 18.00 a les 19.30 h
del 28 de gener al 17 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

COS I MENT

TÈCNICA ALEXANDER
A càrrec de Mar Medina
Mitjançant activitats senzilles i
des del moviment alliberarem
tensions, canviarem d’hàbits
posturals i d’ús, tot millorant la
coordinació del nostre cos.
Reeducació corporal per
equilibrar cos i ment.
Dijous de les 19.30 a les 21.00 h
del 28 de gener al 17 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

TÈCNICA ALEXANDER,
GIMNÀSTICA SUAU PER A GENT
GRAN
A càrrec de Mar Medina
Mitjançant moviments
senzills activarem l’elasticitat
i la disponibilitat, tant del
to muscular com de les
articulacions, tot experimentant
sensacions d’integritat i
coordinació que ens puguin
donar suport i benestar per
gaudir de les nostres activitats
quotidianes.
Dimecres de les 12.00 a les 13.30 h
del 27 de gener al 16 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
PILATES
A càrrec de Keops Guerrero
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.
Dijous de les 16.30 a les 18.00 h
del 28 de gener al 17 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
MINDFULLNESS
A càrrec d’Ivan Martin
De la calma mental a la presència
completa. Un enfocament mental

FLEXI I WORK OUT (NOU!)
A càrrec d’Ainhoa Calaf
Millora la teva flexibilitat i
entrena’t amb aquesta classe
d’estiraments i de treball físic a
ritme de música.
Dijous de les 17.00 a les 18.00 h
del 28 de gener al 17 de març
Sessions: 8
37,46 € (8 h)
DANSA
SALSA
Professor a determinar
Ball típic del Carib que neix de
la fusió dels ritmes africans
i europeus en aquesta zona.
D’aquests ritmes en sorgiran
d’altres com el son, la guaracha
i la rumba que posteriorment
donaran lloc a la salsa. No cal
inscriure’s en parella.
INICIACIÓ I INTERMIG: dilluns
de les 20.30 a les 22.00 h del 25
de gener al 14 de març
AVANÇAT: (cal haver realitzat
Salsa Intermig)
Dilluns de les 19.00 a les 20.30 h
del 25 de gener al 14 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

COUNTRY
A càrrec de Blanca Cadena
NIVELL OBERT: Vine a gaudir i
a aprendre els passos d’aquest
popular estil musical sorgit als
anys 20 del s. XX a les regions
rurals del sud dels Estats Units
i les províncies marítimes del
Canadà.
Dimarts de les 20.00 a les 21.30 h
del 26 de gener al 15 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
LINE DANCE (NOU!)
A càrrec de Blanca Cadena
NIVELL OBERT: Un curs de dansa
on aprendràs a ballar en línia i et
divertiràs amb les coreografies
de tot tipus d’estils musicals, des
del country fins al swing, passant
pel pop i el funky.
Dimecres de les 10.00 a les 11.30 h
del 27 de gener al 16 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
BOLLYWOOD FITNESS
A càrrec de Polly Casson
Nova creació que combina balls
coreogràfics amb música hindú,
a l’estil Zumba. Aeròbic i dinàmic,
aquest curs t’ofereix una bona
oportunitat de fer esport sense
adonar-te de l’esforç que estàs
realitzant!
Dimecres de les 19.00 a les 20.30 h
del 27 de gener al 16 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
ORIENTAL FUSIÓ
A càrrec d’Ainhoa Calaf
NIVELL OBERT: Fusió de dansa
del ventre amb elements del
tribal, hip-hop i de danses
folklòriques d’arreu del món.
Dijous de les 18.00 a les 19.30 h
del 28 de gener al 17 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

SWING SOLO (NOU!)
A càrrec del Temple del Swing/
Swing Barcelona
NIVELL OBERT: Aprendràs
moviments i passos per gaudir
del swing sense haver-ho
de fer amb una parella. Les
classes són divertides i molt
dinàmiques, ideals per carregarse d’optimisme i bona energia
i alhora millorar la coordinació,
l’agilitat i la rapidesa de
moviments.
Divendres de les 19.30 a les
20.30 h del 29 de gener a l’1
d’abril
Sessions: 8
37,46 € (8 h)
ART I CREACIÓ
PATRONATGE DE ROBA PER A
NADONS (NOU!)
A càrrec de Montserrat Pérez
Aprèn de manera senzilla a
realitzar patrons i complements
per al teu nadó.
GRUP A: dimarts de les 10.00 a
les 12.00 h del 26 de gener al 15
de març
Sessions: 8
74,92 € (16 h)

PATRONATGE
A càrrec de Montserrat Pérez
NIVELL OBERT: Un curs per a
aprendre a dissenyar la teva roba
i a confeccionar patrons.
Dimarts de les 19.30 a les 21.30 h
del 26 de gener al 15 de març
Sessions: 8
74,92 € (16 h)
HABILITATS I CONEIXEMENTS
GUITARRA
A càrrec de Jordi de Diego
Curs destinat a persones que es
volen iniciar en el món d’aquest
conegut i popular instrument
musical (cal portar guitarra
espanyola o acústica).
INICIACIÓ: dimarts de les 18.00
a les 19.30 h del 26 de gener al
15 de març
AVANÇAT: dimarts de les 19.30
a les 21.00 h del 26 de gener al
15 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
A càrrec de Carolina Garcia
Perd la por a la càmera i al
mode manual i aprofundeix
en aspectes com la llum i la
PINTURA PER A TOTHOM
composició. Aprèn a expressar-te
A càrrec de Montserrat Pérez
en llenguatge fotogràfic. Curs
NIVELL OBERT: Coneix la forma,
eminentment pràctic que inclou
la composició i el color a través
una sortida en dissabte (cal dur la
de la pintura, experimentant amb càmera digital).
diferents tècniques i explorant la Dijous de les 17.00 a les 18.30 h
teva creativitat.
del 28 de gener al 17 de març
GRUP A: dimarts de les 12.00 a
Sessions: 8
les 14.00 h del 26 de gener al 15 56,19 € (12 h)
de març
Sessions: 8
FOTOGRAFIA DE RETRAT (NOU!)
74,92 € (16 h)
A càrrec de Carolina Garcia
Treure-li el màxim partit a la
ART, GRÀFICA I SIMBOLOGIA
fotografia de persones. Aprèn
(NOU!)
tècniques, trucs i nous recursos.
A càrrec de Montserrat Pérez
Domina el retrat històric,
Amb de la tècnica del grafit,
l’autoretrat, el retrat editorial, la
il·lustrarem amb la nostra pròpia moda, el retrat de família i els
simbologia diferents tipus de
diferents usos dels mateixos.
suports o murs. Creació de
Dijous de les 19.00 a les 20.30 h
gràfica, símbols o altres (les obres del 28 de gener al 17 de març
no es realitzaran sobre paret).
Sessions: 8
Dimarts de les 17.30 a les 19.30 h 56,19 € (12 h)
del 26 de gener al 15 de març
Sessions: 8
74,92 € (16 h)

tallers gener, febrer i març de 2016
Casal de barri Espai Antoni Miró Peris

d Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
d Hi ha cursos amb un cost extra
de material que no s’inclou al
preu total del taller. En cada cas
s’especifica l’import i s’haurà de
pagar el primer dia del curs.

IOGA
A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.
Dimarts de les 19.00 a les 20.30 h
del 26 de gener al 15 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

PATINATGE INLINE
A càrrec de Roller Grind
(Cal dur els patins en línia i
serà obligatori fer el taller amb
proteccions de colzes, mans i
genolls i casc)
INICIACIÓ: Tens uns patins en
línia i no t’atreveixes a trepitjar
l’asfalt? Vols aprendre’n en grup?
Dimecres de les 20.00 a les 21.30 h
del 27 de gener al 16 de març
INTERMIG: Per a aquelles
persones que han realitzat el curs
d’iniciació.
Dimarts de les 20.00 a les 21.30 h
del 26 de gener al 15 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

PER A INFANTS
(inscripcions només presencials)
PETITS MÚSICS
A càrrec de M. José Anglès
Ens aproparem a la música
escoltant, ballant, cantant, tocant
i construint els nostres propis
instruments! (dirigit a infants d’1
a 3 anys)
Grup A: dimecres de les 10.30
a les 11.30 h del 27 de gener al
16 de març
Grup B: dimarts de les 17.00 a
les 18.00 h del 26 de gener al 15
de març
Sessions: 8
25,75 € (8 h)

DANCING KIDS
A càrrec de Jenna Fernandez
MARXA NÒRDICA
Aprendrem anglès de la forma
A càrrec de Sergi Garcia, de
més divertida, ballant i jugant!
Bendhora
Grup A: dimecres de les 17.15 a les
El nord walking és molt més que
18.15 h del 27 de gener al 16 de març
caminar amb bastons. És una
(dirigit a infants de 4 a 5 anys)
forma de marxa que inclou, a
Grup B: dimecres de les 18.15 a les
més de l’acció de les cames, la
19.15 h del 27 de gener al 16 de març
part superior del cos.
(dirigit a infants de 6 i 7 anys)
Dimecres 10, 17 i 24 de febrer de Sessions: 8
les 11.00 a les 13.00 h
25,75 € (8 h)
Sessions: 3
28,10 € (6 h)
ESTAMPACIÓ DE PAPERS
A càrrec de Marisa Stinga de
FENGSHUI
CoolRecycling
El dormitori: un espai per
Amb troncs d’enciams, tubs
millorar les nostres relacions
de paper higiènic, suros, taps
A càrrec de Eva Lledó
de plàstic i cautxú eva (per
Porta el plànol del teu dormitori
fer-nos uns segells casolans),
i aprèn, de la mà del Feng Shui,
estamparem a sobre diferents
les eines per aconseguir una vida tipus de papers que, després,
més harmoniosa. Com van les
farem servir per fer una capseta
teves relacions? Tens parella?
(dirigit a infants de 8 a 12 anys).
Dorms bé per les nits?
Dilluns 25 de gener de les 17.00
Dimecres 2 de març de les 18.00 a les 18.30 h
a les 21.00 h
Sessions: 1
Sessions: 1
4,83 € (1,30 h) + suplement de 3€
14,05 € (3 h)
en concepte de material

MÀSCARES AMB OUERES
A càrrec de Marisa Stinga de
CoolRecycling
Farem unes màscares de
carnestoltes tot reciclant oueres
i capses de cartró, càpsules
monodosi, xapes de refresc... i
finalment l’acabarem de decorar
amb una miqueta de pintura i
plomes de colors (dirigit a infants
de 8 a 12 anys).
Dilluns 15 de febrer de les 17.00
a les 18.30 h
Sessions: 1
4,83 € (1,30 h) + suplement de 3€
en concepte de material
EMBOLCALLS RECICLATS
A càrrec de Marisa Stinga de
CoolRecycling
Amb un paper de diari farem una
bossa, un sobre i una paperina
(dirigit a infants de 8 a 12 anys).
Dilluns 7 de març de les 17.00 a
les 18.30 h
Sessions: 1
4,83 € (1,30 h) + suplement de 3€
en concepte de material

ART I CREACIÓ
DISSENY I CONFECCIÓ DE BOLSOS
A càrrec d’Irma Samayoa
Si ja saps cosir a màquina treu-li
partit a aquest curs de disseny de
bolsos (cal portar màquina de cosir).
Dilluns de les 17.30 a les 19.00 h
del 25 de gener al 14 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

del conte oral una eina a favor de
fer créixer la relació adult-infant.
Dilluns 25 i dimecres 27 de
gener i dilluns 1 i dimecres 3 de
febrer de les 19.00 a les 21 h
Sessions: 4
37,46 € (8 h)
COSIR A MÀQUINA INICIACIÓ
A càrrec d’Irma Samayoa
INICIACIÓ: Aprèn els conceptes
bàsics per cosir amb la teva
màquina i coneix diferents
tipus de costures i teixits que
t’ajudaran a emprendre els
teus propis dissenys (cal portar
màquina de cosir).
Dijous de les 19.30 a les 21.00 h
del 28 de gener al 17 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
CREACIÓ DE DOCUMENTALS
URBANS
A càrrec de Gonzalo Marcuzzi
Prenent el barri com a concepte
aprendrem els coneixements
introductoris per crear els nostres
propis documentals. Producció,
realització, llenguatge audiovisual,
muntatge i edició al servei de les
nostres inquietuds urbanes.
(No cal experiència prèvia. El
resultat seran càpsules de vídeos
tant individuals com grupals.)
Dimecres 3, 10, 17 i 24 de febrer
de les 17.00 a les 19.00 h
Sessions: 4
37,46 € (8 h)

érem petits.
Dijous 4, 11, 18 i 25 de febrer de
les 17.00 a les 18.30 h
Sessions: 4
28,10 € (6 h)
INTERIORISME LOW COST
A càrrec de Gabriela Rojman,
de Puzzle Arquitectura
De quin color pinto? Quina
il·luminació poso? Amb aquest
monogràfic adquiriràs les
eines necessàries per fer de
casa teva allò que sempre has
desitjat; i sense grans despeses!
Es treballarà sobre els casos
concrets que els alumnes portin
al taller.
Dimecres 10, 17 i 24 de febrer de
les 19.00 a les 21.00 h
Sessions: 3
28,10 € (6 h)
IDIOMES
ANGLÈS DES DE ZERO
A càrrec de Beatriz Benet
Si no has fet mai anglès, aquest
és el teu taller.
Dimarts de les 18.30 a les 20.00 h
del 26 de gener al 15 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

ANGLÈS DE MICA EN MICA
A càrrec de Ramon Codina
Si tens uns mínims coneixements
bàsics, aquest és el teu taller
(nivell bàsic).
Dimecres de les 12.00 a les 13.30 h
EL JOC COM A RECURS LITERARI del 27 de gener al 16 de març
Sessions: 8
A càrrec d’Yoly Hornes
M’EXPLIQUES UN CONTE?
56,19 € (12 h)
A partir dels jocs posarem en
A càrrec d’Anna Tamayo
marxa la imaginació sense forçar(Taller de contacontes per a
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
la, aprofitant així el seu gran
pares i mares)
A càrrec de Ramon Codina
potencial. A partir de les idees
Aquest taller proposa que els
Si tens un nivell mig, fes un pas
que sorgeixin ens iniciarem a la
pares i les mares contactin
endavant i vine a millorar el teu
creació literària sense bloquejos
amb l’artista que porten a dins,
o sense sentit del ridícul, deixant nivell (nivell lower-intermediate).
que juguin amb ell i que el
aparèixer lliurement l’inconscient, Dimecres de les 10.30 a les 12.00 h
deixin volar. Descobrirem com
del 27 de gener al 16 de març
creant històries de forma
escoltar als més menuts de casa, divertida, tal com fèiem quan
Sessions: 8
aprendrem a observar-los i farem
56,19 € (12 h)

CURSOS I TALLERS

INSCRIPCIONS
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tallers gener, febrer i març de 2016
Centre Cultural la Farinera del Clot

CALIU
Cicle de música d’hivern

Del 23 de gener al 12 de març

Tamiz

Manos de Topo

Guiem Soldevila

d5€

d 10 € anticipada a www.ticketea.com
d 12 € a taquilla

d5€

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació gener - febrer

Tamiz és un guitarra i una veu: cançons que parlen de
la vida quotidiana, de l’amor, el desig, els dubtes; de
l’alegria de les coses senzilles. Aquest serà el concert
de presentació del seu primer disc: Amores Propios,
enregistrat i produït gràcies a una campanya de
micromecenatge. Els acompanyaran una banda de
músics plena de ritme i color, dirigida pel seu productor
Pau Sastre, amb la intenció d’oferir-nos un recital ple de
calor humà i d’emocions a flor de pell.
d Dissabte 23 de gener, 20 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC

TERRITORI SAGRAT

Exposició

A càrrec de Cristina
Carbonne

d Entrada gratuïta

Guiem Soldevila, és un dels cantautors i compositors més
destacats de les Balears. Després de l’edició dels discos
Orígens i Nura, l’any 2014 Guiem Soldevila presenta
Amoramort, un treball de contrastos i polaritats –llum/
obscuritat, vida/mort, masculí/femení- un poema africà,
amb música i lletra de Soldevila, i on a més musica autors
com Màrius Torres, Konstandinos Kavafis, Sònia Moll o
Mònica Grau. Un disc on cada tema és un petit viatge, un
univers particular.
d Dissabte 12 de març, 20 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC

està encobrint alguna
cosa terrible... Tot és
negre és un thriller
sobre la intolerància i la
persistència en l’actualitat
de certes organitzacions
homòfobes que intenten
acabar amb un dels
drets fonamentals de les
persones: el dret a estimar
en llibertat.
d Dijous 11 de febrer, 22 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

Exposició

Cristina Carbonne ens
presenta aquest projecte
sobre la simbologia del
cor perquè la verdadera
essència de l’home no està
en el seu aspecte, ni en
la seva bellesa o força, si
no en el seu interior. La
feina de Carbonne pretén
endinsar-se en el cor de
tots i totes. Transformar
un cor de pedra en carn,
donant espai al sentiment
més noble, com la
compassió, l’alegria i el
coratge.
d Inauguració dijous 14 de
gener, 19.30 h
(Del 14 al 30 de gener)
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC

Manos de Topo estan preparant Todos tus recuerdos
inútiles, un nou espectacle on el grup de pop tràgic
ens obrirà el seu petit cor i, amb ajuda de material
audiovisual, ens descobriran els secrets de les seves
cançons i els perquès, el quan i el com del seu univers.
Llançaran una mica de llum a tot plegat fent un repàs
íntim dels seus deu anys de vida en una gira de petits
auditoris.
d Dijous 18 i divendres 19 de febrer, 21 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC

Teatre per a tots els
públics - Titelles

JAI EL MARINER

A càrrec de la cia. Zipit
Company

Tres comediants, que van
de port en port explicant
aventures de mar arriben
per narrar la història
d’en Jai el mariner i el seu
viatge cap a l’amor de la
bonica Marie Claire, la noia
del far que eleva els seus
sentits amb el seu bell cant.
Jai emprendrà un camí
llarg i emocionant: balenes
gegants, taurons famèlics,
micos salvatges... un munt
d’aventures que haurà de
superar per arribar al seu
objectiu.
Però, és sorprenent que
de vegades allò que
busquem és més a prop
del què ens pensem.
(Edat: + 3 anys)
d Diumenge 31 de gener,
12 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50 €

d5€

“DIARIO DE UNA
MONJA ARTISTA” Y
“DESMONJAR”

d Entrada gratuïta

Arts escèniques

TOT ÉS NEGRE

A càrrec de la cia. Los
Genios Locos

En David Estrada és un
detectiu privat que rep
l’encàrrec d’investigar la
desaparició d’una noia
de classe alta, la Laura
Ribalta. A mesura que
avança en les indagacions,
en David descobreix que
els Ribalta no acceptaven
l’homosexualitat de la
Laura i que la família

Arts escèniques

A càrrec de Dolo Navas

L’espectacle ens situa
en un bar a la costa
californiana cap a finals
dels anys seixanta, punt
de reunió d’uns éssers
humans perdedors que
són com embarcacions
vulnerables amenaçades
per la fúria de l’oceà
de la vida. L’obra ens
explica els conflictes que
es creen entre aquests
homes i dones durant
un dia en el bar. Els
caràcters i l’ambient
són molt americans,
però els personatges
resulten tan propers i les
seves confessions tan
intensament poètiques,
que acabem estimant-los.
d Divendres 26 i dissabte
27 de febrer, 21.30 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

CREA LES TEVES
PRÒPIES ALES

A càrrec de Dolo Navas

Exposició-instalació on
dialoguen i conviuen
l’escultura realitzada en
tela de cotó tractada
(camises reutilitzades),
dibuixos en tinta sobre tela,
gravats i un documental
sobre la vida de l’artista i
la seva obra Docuyourself
produït per Itxaso Díaz. Tot
realitzat amb molta cura,
com el treball d’una monja
de clausura.
d Inauguració dijous 4 de
febrer, 19.30 h
(Del 4 al 27 de febrer)
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC

Taller vinculat a
l’exposició “Diario de
una monja artista” y
“desmonjar”

Teatre per a tots els
públics – teatre/òpera

EL CARRERÓ DE LES
BRUIXES
A càrrec de la cia.
PocaCosa Teatre

Han fet fora a les bruixes
de tots els pobles de
Catalunya i s’han instal·lat
al ”Carreró de les bruixes”
de Cervera. A cada casa
n’hi viu més d’una i totes
i cadascuna d’elles té
una història per explicarnos. Però per poder-hi
viure has de ser bruixa
professional! La bruixa
Estruga arriba amb la
intenció de passar les
proves per poder-s’hi
quedar però té la mala
sort d’arribar just al
Gran Dia! I per postres,
a diferència de totes les
altres, ella canta òpera.
Com s’ho farà?
(Edat: + 4 anys)
d Diumenge 21 de febrer, 12 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50 €

Utilitzant materials
reciclats (paper, filferro,
bricks, plàstics, tela,
fulles…) i gaudint del que
tirem o retirem, crearem
les nostres pròpies ales i
volarem. Les ALES poden
ser físiques o etèries (un
poema, un moviment...).
Es posarà especial interès
en la creativitat (com a
llibertat, amor, respecte…)
i el minimalisme dels
materials i pensaments.
d Dijous 25 de febrer, 19 h
d CCFC
d Entrada gratuïta (cal
inscripció prèvia trucant al
932918080)

ADVERTÈNCIA PER
A EMBARCACIONS
PETITES

De Tenesse Williams
A càrrec de l’AT el Partiquí

d 7 € (6,50 € socis del Partiquí)

Música

PELOGRUESOUL

Pelogruesoul és un grup
d’arrels gruixudes, aspres
i fortes. Neixen de les
influències més afro i amb
una guitarra, un baix i una
veu son capaços de posarte els pèls de punta.
d Dijous 25 de febrer, 21.30 h
d Cafè la Farinera 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.
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MINDFULLNESS:
DE LA CALMA A
LA PRESÈNCIA
COMPLETA

A càrrec d’Iván Martín,
instructor de meditació,
coach personal i
interpersonal, consultor
de qualitat relacional

DESCONSTRUCCIÓ
CANCÚN, CLOT-CAMP
DE L’ARPA
A càrrec d’Oriol Roca

l’Oriol Roca es defineix a
si mateix com “barruer
per naturalesa i amb forts
interessos per les coses
mig mal fetes o realitzades
amb desgana. Crec que
aquest barri [el Clot]
hi ha contribuït. [.../...]
Considero que la meva
obra reflecteix prou bé
les sensacions que m’ha
transmès el barri i em
ve de gust compartir-les
amb algun visitant. Els
quadres que es podran
veure a l’exposició no són
res més que una selecció
de cares mal pintades i
semi desconstruïdes que
podrien estar dient: Vol
un viatge gratis a Cancún?
No, gràcies. Què se m’ha
perdut a mi allà?”
d De l’11 al 28 de gener
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Xerrada

QUÈ CAL SABER DE
LA HIPERTENSIÓ
ARTERIAL?

A càrrec de Maria Ramis,
farmacèutica
Organitza el Col·legi
de Farmacèutics de
Catalunya i el Servei
Català de la Salut

Posarem totes les bases
per conèixer què és la
hipertensió arterial, com
tractar-la correctament
i resoldre totes les
preguntes que es puguin
plantejar al respecte.
d Dilluns 18 de gener, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada – presentació de llibre

Exposició

Xerrada

EL PAIO CHAC,
EL FOTÒGRAF
DELS GITANOS
BARCELONINS DE
MONTJUÏC

A càrrec de Joan Àngel Frigola
Organitza el Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa

L’any 1952 Jacques
Léonard, un fotògraf
francès, va establir-se
a Barcelona després
d’enamorar-se de Rosario
Amaya, una gitana de les
barraques de Montjuïc
que feia de model per a
pintors. Abans el “Paio
Chac”, que és com el
coneixien els gitanos,
havia tingut una vida
atzarosa, gairebé de
pel·lícula: Va ser tractant
de cavalls, documentalista
de cinema, restaurador
d’obres d’art, membre
de la companyia Los
Vieneses, secretari d’un
ventríloc, fotògraf... Va
formar part del col·lectiu
gitano de Montjuïc, que va
fotografiar des de dintre.
Les seves imatges són un
document excepcional de
la vida d’aquest col·lectiu
barceloní entre les
dècades del 1950 i el 1970
d Dilluns 11 de gener, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Aquest petit llibre és una
recopilació aglomerada
i cronològica del que
va succeir a la Guerra
Civil Espanyola. Des de
la dictadura més cruel
a la mal anomenada
dictadura tova, centenars
de persones van ser
executades víctimes
d’odis i de l’implacable
violència exterminadora
del règim franquista.
A través d’aquesta
memòria històrica es
recordaran personatges
de rellevància, sense
menystenir a d’altres que
també van posar el seu
granet de sorra en suport
a totes les persones que
van haver de fugir i lluitar
en les guerrilles.
d Divendres 22 de gener, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Tallers Reparat,
Millor que Nou

MOBLES VELLS COM
NOUS 2: REPAREM LA
TAPISSERIA

A càrrec de Reparat, Millor
que Nou

Coneix les diferents
maneres d’acabar un
moble, com aplicar el
vernís, com posar cera,
com envellir, etc..
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Divendres 29 de gener,
de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

TESTAMENT VITAL

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 De l’1 al 26 de febrer
d Xerrada d’inauguració
“El ferrocarril a Sant
Martí de Provençals”
(dilluns 8 de febrer, 19 h)
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada inaugural de
l’exposició “La vida entre vies”

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

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 Dilluns 8 de febrer, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

d Entrada gratuïta

A càrrec de Núria Sansano

En aquesta xerrada ens
explicaran què és el
testament vital, o document
de voluntats anticipades;
què s’ha de tenir en compte,
com es pot fer i quins
avantatges té haver fet
aquest petit tràmit.
d Dilluns 22 de febrer, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

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

LA GRAN CRUZADA

A càrrec de Neus Navarro

Xerrada

LA VIDA ENTRE VIES.
EL FERROCARRIL
AL CLOT I CAMP DE
L’ARPA

Xerrada – presentació llibre

d Entrada gratuïta

A càrrec de Carmina Vallverdú
del Olmo, infermera,
psicoterapeuta i escriptora

Tallers Reparat, Millor
que Nou

CONTES PER VIURE
MILLOR

Presentació del llibre
“Cuentoterapia, el cuento
como método de terapia”
a càrrec de l’autora.
Parlarem dels contes com
una eina de sanació de
les emocions a través del
poder terapèutic de les
metàfores. Els contes ens
transmeten ensenyances
que ens permeten
conèixer els mecanismes
de funcionament de la
ment humana i ens ajuden
a reconnectar-nos amb
les nostres emocions,
despertant el nen interior
que tots portem dins. Les
bases de la conte-teràpia
ens remeten als últims
avenços en neurobiologia
i al paper de les neurones
mirall i de l’ empatia, a la
importància de l’hemisferi
cerebral dret vinculat a la
intuïció, a la creativitat i a
les emocions. Comptarem
amb la col·laboració del
psicoterapeuta francès
en Anàlisi Transaccional,
Jean Claude Frappant que
ens parlarà dels contes
des de la visió de l’Anàlisi
Transaccional creat pel
psiquiatra Eric Berne.
d Dilluns 15 de febrer, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

EL MENJAR S’HA
D’APROFITAR: CUINA
CREATIVA CONTRA
EL MALBARATAMENT
ALIMENTARI

A càrrec de Reparat, Millor
que Nou

Prevenim els residus
orgànics generats a
les nostres cuines.
Aprèn algunes receptes
d’aprofitament d’aliments.
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Divendres 26 de febrer,
de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada

FENG SHUI: CREA
HARMONIA I
MILLORA LA TEVA
VIDA

A càrrec d’Eva Lledó,
consultora de Feng Shui de
l’Escola Europea

Vine a gaudir d’aquesta
tècnica mil·lenària.
Aprèn les bases de com
aconseguir una vida més
feliç: Quins són els teus
objectius: abundància, salut,
relacions, feina, estudis...?
d Dilluns 29 de febrer, 18 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

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 13 i 27 de
gener, de 19 a 20.30 h
d Dimecres 10 i 24 de
febrer, de 19 a 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

COSTURA I
MANUALITATS

A càrrec de Maria Rosa Cases

Necessites un arranjament
i no saps com fer-ho? 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 15 de gener, 17 h
d Divendres 5 de febrer, 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Activitat oberta

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma Entrada
gratuïta a donar i rebre Reiki.
d Divendres 15 de gener, 19 h
d Divendres 5 de febrer, 19h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Altres

ESPAI JOCS

Aquest trimestre ampliem
l’espai jocs. Vine a decidir
com vols que sigui: jocs de
taula, servei de préstec,
jocs a la plaça. Activitat
oberta a tothom.
d Dilluns 22 de febrer, de
les 17.30 a les 18.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ACTIVITATS
OBERTES
Taller obert

CATALÀ AVANÇAT
A càrrec de Jordi
Comabella

Repassarem i
aprofundirem els elements
i mecanismes de la llengua
per entendre la normativa

Activitat oberta

NARRIN NARRAN

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Dimecres 20 de gener,
19.30 h
d Dimecres 17 de febrer,
19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació gener - febrer

Exposició

Hi ha 2 tipus de felicitat. La
que prové principalment
del confort físic, la que
es basa essencialment
en l’entrenament mental.
L’altra prové de la ment,
si la tenim inquieta, la
persona, fins i tot amb
millors habilitats, no serà
feliç. Si el nostre estat
mental és de felicitat, fins i
tot la incomoditat física es
pot sotmetre.
d Dijous 14 de gener, 18 h
d Espai Antoni Miró Peris
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i millorar el nostre nivell de
català. El curs es presenta
com un mitjà per poder
resoldre molts dels dubtes
que sovint tenim en la
llengua oral i escrita, i va
adreçat a qui ja té més o
menys assolit el nivell de
suficiència (C) establert per
la Generalitat i a qui vol
preparar-se la prova per al
nivell D.
d Inscripció prèvia trucant
al 934507013 o enviant
un correu electrònic a
eamp@farinera.org
d Tots els divendres de
gener i febrer, de les 17
a les 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

Xerrada

MANOS TOPOS INICIEN LA GIRA

“UN CEREBRO REPLETO
DE RECUERDOS
INÚTILES” A LA FARINERA

Si fem una cerca a la Vikipèdia i hi posem “manos de
topo” la primera frase de la definició és: “quartet musical
de Barcelona que interpreta indie pop”. Potser sí que
són un grup d’indie pop, però us assegurem que amb
aquestes dues paraules no ens farem ni la més mínima
idea del que són i transmeten. Manos de Topo, són
diferents i ho demostren en les seves cançons, lletres
i fins i tot amb la veu del vocalista. Ho porten fins a

l’extrem, des dels vídeos promocionals fins a les respostes
que ens han donat a l’entrevista que els hi hem fet per
poder escriure aquesta contraportada.
Manos de Topo enceta al febrer una nova gira de petits
auditoris amb l’espectacle Un cerebro repleto de recuerdos
inútiles i el tret de sortida el donaran a la Farinera els dies
18 i 19 de febrer. Dues nit que prometen ser inoblidables.

la banda amb el nom El último esfuerzo de Manos de Topo... en
el que parodiaven com persones, que odien la banda i la seva
forma de cantar, donaven una pallissa a Blanca. Aquesta és una
mostra més del que són, una paròdia constant, de l’amor, de
la vida, del que viuen, del que veuen... Defineixen el seu estil
musical com a “indestructible”. I realment, malgrat les bones
crítiques, també n’han rebut moltes de dolentes, però com fan
amb les seves cançons en responen amb humor: “ens paguem
el psicòleg amb el que guanyem de l’Sgae”.

no sortir de la seva habitual ironia, Manos de Topo defineix que
el que expliquen a les lletres “és tot real, real com la vida dels
hamsters, dels pingüins del zoo, del mamut de la Ciutadella”.
Què és doncs real o no?
Amb les cançons pretenen que el públic “viatgi sobre patins,
com si tot el terra estigués congelat i amb la seva calor i velocitat l’anessin desfent”. Alguns diuen que amb els anys les lletres
han madurat, que es nota el pas dels anys i se’n riuen dient que
han madurat tant que estan “al punt de la putrefacció, si no ens
apurem lo següent seran els cucs”.
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INICI
Manos de Topo neix l’any 2005, així, com de casualitat. O això
diuen. Tal com ells expliquen, els culpables de tot plegat són
“una guitarra, un xilòfon i molt d’humor a una sala d’estar”. Van
començar sense cap pretensió, simplement per diversió. Però
com qui no vol la cosa, Miguel Ángel Blanca i Alejandro Marzoa
van crear el seu propi estil (molt propi) i amb poc menys de 3
cançons, van començar a fer algun concert o més ben dit, festes
entre amics. I la bola es va anar fent gran, es van començar a
consolidar i destaquen que si van acabar formant un grup “va
ser perquè el públic així ho va voler”.
El primer disc va arribar al 2007 després de diversos bolos, maquetes i promocionar-se per Myspace. Ortopedias bonitas va ser
el resultat, un treball molt ben valorat per la crítica especialitzada.
Per ser tot pura casualitat i diversió, no els hi va sortir malament
la jugada i així, Manos de Topo, es va fer un lloc al panorama
musical fins a dia d’avui.

CLIC LLETRES

ESTIL
Un dels trets més característics de la banda és la veu del seu
cantant, Miguel Ángel Blanca. El vocalista interpreta totes
les cançons amb un to plorós, entre gemecs i crits agònics.
Realment són inconfusibles i aquesta característica ha generat
amor i odi entre el públic. El grup realment es pren tot plegat
amb ironia. Una mostra evident és un dels vídeos que va editar

EVOLUCIÓ
Com no, tot evoluciona. Ells i el seu projecte també. Quan els
preguntem si mai s’han replantejat el projecte o el que fan, ens
responen que cada eclipsi solar o de lluna “ens replantegem
l’existència humana en profunditat. També quedem l’11 de cada
mes per veure ovnis a Montserrat, parlar amb ells i ens desvelen el camí a seguir”. Premeditat o no, ja han editat 4 discos que
defineixen: el primer com a fàcil, el segon difícil, el tercer bonic i
el quart interessant. Ara arriben per fer una retrospectiva de tot
plegat. Potser aleshores descobrirem millor com ha sigut el camí.
LLETRES
A simple vista pot semblar que tot el que fan s’ho prenen a
broma o que no surten de la paròdia, però les seves lletres són
molt més profundes i van més enllà del que ens pensem. Per

Lacombe, Benjamin (il·l); Ruiz, Olivia
SWINGING CHRISTMAS
Editorial Baula, 2013
Us recomanem un preciós àlbum il·lustrat que ens explica
la història del Robin, un nen a qui no li agraden els llibres
i que viu a un poble molt avorrit on mai no passa res interessant, i la del Bernard, un home gran i solitari al que tots
els nens del poble tenen por. L’amistat que sorgeix entre
ells farà que en Robin s’enamori dels llibres i de la lectura
gràcies a la música de jazz i a la veu de la Sol, una cantant a
qui en Bernard va estimar.
Swinging Christmas és una oportunitat de gaudir de les magnífiques il·lustracions del francès Benjamin Lacombe, autor d’altres
títols com Els amants papallona, Cereza Guinda, Contes silenciosos
o L’herbari de les fades, que també trobareu a la biblioteca.
Aquest llibre va acompanyat d’un CD amb cinc clàssics de Nadal de la cançó americana interpretades per Olívia Ruiz i The
Red Star Orchestra, una big band formada per 25 músics.
Edat recomanada : 9-10 anys
|||Carme Alegre
Responsable de l’àrea infantil
de la Biblioteca El Clot-Josep Benet

GIRA
Durant el 2016 faran una nova gira que començarà el 18 de febrer a la Farinera. Una gira d’aquestes íntimes, a auditoris petits.
Volen obrir el seu cor de grup de pop tràgic amb ajuda de velles
diapositives. Així doncs, repassaran 10 anys de trajectòria, interpretaran cançons del seu repertori i s’acompanyaran d’imatges
antigues a l’estil Manos de Topo.
Un cerebro repleto de recuerdos inútiles, vol ser una gira per
disseccionar i reinterpretar els seus propis temes. Potser per
tal que els coneguem millor o per confondre’ns encara més.
Sigui com sigui ens volen fer reflexionar, entendre millor el seu
univers i el que volen transmetre com a grup de música. Descobrirem què volen dir les seves lletres, què ens volen dir ells o
sortirem amb més interrogants dels què hem entrat?
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