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INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA
exemplar gratuït

19a mostra

D’AUDIOVISUALS I
FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
Del 5 a 19 de març
(pàg. 3)

CONVOCATÒRIA
EMMAKETA’M

El concurs de maquetes
joves del barri arriba a la
10a edició.
L’Emmaketa’m 16
obre convocatòria per
presentar maquetes del
8 de febrer al 8 d’abril,
un concurs per a grups
joves i que promociona la
música al Clot-Camp de
l’Arpa.
Pàg. 4

ESPAI DE JOCS

El Casal de Barri Espai
Antoni Miró Peris
(EAMP) engega un nou
projecte que vol ser
pioner dins dels casals
de barri a Barcelona,
on la gent pugui gaudir
de jocs tant a dins com
a fora de l’equipament.
Alhora, volem que les
entitats tinguin també
l’oportunitat de treballar a
través del joc.
Pàg. 3

50 ANYS
ESPLAI SCV

L’Esplai SCV va néixer
l’any 1966 de la mà d’un
grup de monitores del
barri que, amb gran
motivació, va iniciar un
projecte d’educació en el
lleure que dura fins avui.
Per celebrar aquest 50è
aniversari, hem preparat
diverses activitat.
Pàg. 4
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Troba el teu espai
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Eugeni Renom Cucurella,
Laia Serra, Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa i
Cesc Vilà
Coordinació tècnica:
Roser Navarri
Coordinació:
Elvira Cardos
Disseny i maquetació
www.karmentxu.net
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Banc del Temps

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri

El racó

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 dinamitzades per a infants
Grups al ‘EAMP
Les Blogueres de Sant Martí
Esplai Kasperle

@farinera

del Taller d’Història
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ESCRIPTOR
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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
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El calendari de les festes populars del barri ha
marcat un ritme frenètic durant els darrers mesos. Les celebracions de la Festa Major, els Reis i
el Carnaval han anat més enllaçades que mai en
el temps i sense adonar-nos-en estem acabant el
primer trimestre del 2016.
Tirant la vista enrere, descobrim amb sorpresa
que ara farà justament un any que la Cooperativa
Orlandai arribava a la Farinera per gestionar l’espai
relacional per excel·lència del Centre Cultural: el bar.
A l’abril del 2015, coincidint amb les vacances de Setmana Santa, entraven brotxa i trepant en mà, l’Òscar,
l’Esther i en Victor. Amb il·lusió, moltes hores de feina
i bon gust, en pocs dies van transformar l’espai en el
renovat Cafè la Farinera. Des d’aleshores hem pogut
gaudir de saborosos esmorzars i berenars servits
amb cura i estima. El primer any no ha estat fàcil per
a ells. Al repte que sempre suposa engegar un servei
nou, se’ls hi han sumat alguns imprevistos. L’averia en
el sistema de climatització els hi ha afectat de ple i la
convivència amb les obres de la plaça de les Glòries i
les tanques al voltant de l’equipament i de la terrassa,
tampoc els hi ha ajudat massa. Tot i les dificultats, qui
s’ha acostat al Cafè la Farinera ha pogut gaudir d’un
bon servei i ha alimentat l’esperit amb les propostes
d’arts escèniques i musicals de petit format que hem
portat a terme durant un dijous al mes. Desprès d’un
any de feina, no han perdut pistonada i continuen
apostant fort. Ara agafen el relleu i obren l’espai els
divendres a noves propostes de grups, companyies i
artistes del barri que vulguin mostrar el seu treball a
la tarima del nou cafè.
Si esteu interessats, podeu fer arribar el vostre projecte artístic a cafelafarinera@gmail.com o bé seguir
la programació a través dels nostres canals habituals
de difusió.
Les persones que formem aquest projecte volem
aprofitar aquesta data tant assenyalada per
felicitar-vos per l’any d’activitat al barri i desitjar-vos sort en el projecte, el vostre èxit també és
el nostre: per molts anys!

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

Fill de família obrera, ben aviat va quedar orfe i va haver de treballar. Va ésser
cridat a files a la Guerra Civil. Captiu, va passar per camps de concentració i per
un servei militar de càstig de cinc anys.
En sortir, va haver d’anar malvivint amb treballs miserables que va compaginar amb la seva vocació per l’escriptura. Va aconseguir petites feines literàries
per encàrrec o amb pseudònim, però va anar acumulant una bibliografia que
arribaria a una cinquantena de títols.
Els seus temes van ser molt variats, des de novel·les de divulgació i biografies (Gaudí, Dalí, Luther King, Durruti, Negrín, Franco,...), fins a altres de crònica
social crítica, temàtica fantàstica o relats històrics i compromesos sobre la
guerra civil, els seus personatges i la posterior dictadura.
La major part de la seva obra va ser publicada en castellà encara que també
té una producció notable en català, com ara la novel·la de 1982, Memòria de la
fosca nit.
El 2001, el Districte de Sarrià - Sant Gervasi, per iniciativa veïnal, li va dedicar
uns jardins a l’av. J.V. Foix, que actualment duen el seu nom.
|||Eugeni Renom Cucurella
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa
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19a MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA
Del 5 a 19 de març s’aplegaran a la
Farinera reconeguts esportistes de
muntanya, com Iker i Eneko Pou. També

BLOGUERES DE
SANT MARTÍ:
literatura
en veu alta
Arriba març i amb ell l’aniversari d’un
dels grups amb més solera del Casal de
Barri Espai Antoni Miró Peris (EAMP): les
Blogueres de Sant Martí.
Les Blogueres són un grup 100% EAMP.
Es va fundar a partir d’un curs sobre blocs
que el Consell de Dones del Districte de Sant
Martí va impulsar perquè es portés a terme
a l’EAMP i que es va complementar amb un
taller d’escriptura creativa organitzat pel Punt
d’Informació i Atenció a les Dones de Sant
martí (PIAD). Unint tècnica i continguts es va
consolidar un grup que a dia d’avui continua
donant veu a la xarxa a totes les dones del
barri que s’hi vulguin apropar.
És 100% EAMP no només perquè el grup
es va crear a l’EAMP i hi té seu estable, sinó

podrem gaudir de les projeccions
d’audiovisuals i fotografies relacionades
amb la natura i els esports que s’hi
practiquen.
La 19a edició de la Mostra d’Audiovisuals
i Fotografia de Muntanya de Sant Martí ja
ha engegat la maquinària. Del 5 al 19 de
març comptarem amb molts atletes del món
de la muntanya que ens acompanyaran
compartint la seva experiència i vivències.
El dia de la inauguració ens visitaran els

perquè és obert a la participació de tothom i
perquè són un grup molt actiu a l’Espai. Des
que es van constituir han ofert videofòrums,
espais literaris, exposicions i ara, pel seu setè
aniversari, arriben amb dues noves propostes obertes a tothom: una nova activitat periòdica i una activitat per celebrar l’aniversari
del grup.
ESPAI LITERATURA EN VEU ALTA
activitat periòdica oberta i participativa, on,
entre totes, llegirem i comentarem diferents
lectures.
Últim dimarts de cada mes
de les 10.30 a les 12.30 h
VENS A JUGAR? DE 0 A 99 ANYS
les Blogueres se sumen a l’Espai de Jocs
que es posarà en marxa al mes de març a
l’EAMP i ens proposen un seguit de jocs on la
paraula pren protagonisme. Per començar,
ens suggereixen escriure un relat de tres
línies amb aquestes tres paraules: parxís,
baldufa, estel.
Divendres 18 de març
de les 18.00 a les 20.30 h

germans Iker i Eneko Pou, escaladors de
renom que han obtingut fites importants.
En Ferran Latorre i el Javier Camacho ens
parlaran de la seva experiència amb la gent
de Nepal i de la precarietat en la que viuen;
una població amb pocs recursos, que des
del terratrèmol del 2015 ha vist com s’ha
agreujat encara més la situació del territori.
Com sempre, comptarem amb la
participació de fotògrafs i creadors
d’audiovisuals que participaran en el

ESPAI
DE JOCS

El Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris
(EAMP) engega un nou projecte que vol
ser pioner dins dels casals de barri a
Barcelona. Amb el suport i dinamització
de l’entitat Metges del Món, volem crear
un espai on la gent pugui gaudir de jocs
tant a dins com a fora de l’EAMP i així
dinamitzar la plaça de Carme Monturiol.
Alhora, volem que les entitats tinguin
també l’oportunitat de treballar a través
del joc, valors com la cultura de la pau,
la perspectiva de gènere o la solidaritat.
El joc és la principal eina d’aprenentatge que tenim els humans, però també
és un espai de socialització essencial. És

concurs i que ben segur ens faran gaudir
de les seves obres. L’exposició d’imatges i
els passis audiovisuals, us transportaran
fins a cimes, corriols o muntanyes i us
transmetran les sensacions i sentiments que
s’hi experimenten.
La Mostra s’ha convertit en una cita
obligatòria per al món muntanyenc i us
emplacem a visitar-la al Centre Cultural la
Farinera del Clot el proper mes de març.
Tota la programació a www.farinera.org

per aquest doble motiu que generar un
espai de reflexió entorn el joc i engegar un
projecte destinat als veïns i veïnes, així com
a les entitats del barri, ens ha semblat que
pot ser una proposta a tenir en compte. Per
aquest motiu el dilluns 22 de febrer es va
organitzar una trobada per pensar entre
tots i totes com ens agradaria que sigui
aquest espai, quins jocs hi podrien haver i
com hauria de funcionar. De les propostes
que es van recollir es configurarà el nou
espai. Us convidem a la inauguració que
tindrà lloc el dia 30 de març; una jornada
de presentació del nou servei amb dinamització especial.

EMMAKETA’M
OBERTA LA CONVOCATÒRIA
PER PARTICIPAR A L’EMMAKETA’M

El concurs de maquetes joves
del barri arriba a la 10a edició
L’Emmaketa’m 16 obre convocatòria per presentar maquetes del 8 de febrer al 8 d’abril,

un concurs per a grups joves i
que promociona la música al
Clot-Camp de l’Arpa. Aquest
concurs, organitzat pel Casal
de Joves La Traca i el Centre

Cultural la Farinera del Clot,
arriba a la 10a edició amb novetats importants i més premis.
De tots els grups participants
s’escolliran 4 maquetes, que
hauran de defensar en directe el
divendres 20 de maig a la final
del concurs, durant les Festes de
la Primavera del barri, que se celebraran del 20 de maig al 5 de
juny. A diferència de les edicions
anteriors, enguany hi haurà dos
premiats. El primer premi serà
la participació al Concert Jove de
la Festa Major del Clot-Camp de
l’Arpa, que se celebrarà durant
el mes de novembre de 2016,
i una remuneració econòmica
de 300€. El segon premi serà un
concert dins de la programació
del Casal de Joves La Traca i
una remuneració econòmica de
200€.
Així que, ja sabeu, si teniu un
grup jove i una maqueta, podeu
presentar-la al concurs de dues
maneres. En format físic, tant
al Casal de Joves La Traca en
horari de tarda, com al Centre
Cultural la Farinera del Clot
durant tot el dia o bé en format
electrònic a l’adreça
emmaketam.concurs@gmail.com.
|||Bases a
www.farinera.org

ESPLAI SCV EL CLOT
AQUEST ANY 2016, L’ESPLAI SCV EL CLOT CELEBREM 50 ANYS!
L’Esplai SCV va néixer l’any 1966
de la mà d’un grup de monitores
del barri que, amb gran
motivació, va iniciar un projecte
d’educació en el lleure que dura
fins avui i creix cada dia gràcies
a la participació de tots els
infants i monitors/es que ho fan
possible.
Per celebrar aquest 50è aniversari, hem preparat diverses
activitats que s’estendran durant

tot l’any 2016: vam inaugurar-lo
amb l’espectacular col·laboració
dels Castellers de Barcelona i els
Tabalers dels Diables del Clot,
posteriorment tot l’Esplai va participar amb una gran comparsa
a la rua de Carnaval amb motiu
de l’Aniversari, farem activitats
infantils al carrer, sessions de
cinema a la fresca, jornades esportives, un concert de final de
curs i altres activitats de cara al

curs vinent i fins a finals d’any!
Esperem que molta gent del
barri participi amb nosaltres
d’aquesta celebració, per
gaudir entre totes i enfortir
les relacions entre entitats del
barri, de les quals estem tan
orgullosos!
|||Esplai SCV el Clot

SANT JORDI INTERCULTURAL
UN ANY MÉS, SANT JORDI INTERCULTURAL

CLIC ENTITAT
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LA MOIXIGANGA
BARCELONA COMPTA DES DEL 2014 AMB UN NOU GRUP DE
CULTURA I DANSA POPULAR, LA MOIXIGANGA
El 2014 neix la Moixiganga de Barcelona. Per a molts, és probable
que l’existència d’aquest grup els hi sigui del tot desconeguda.
Una Moixiganga és un entremès, ball tradicional a base de
figures i torres humanes que representen les escenes de la
Passió de Crist. L’origen és incert, però es podria remuntar en les
representacions que es feien per explicar els episodis de la passió
de Crist a la població que no sabia ni llegir ni escriure. Actualment
es comptabilitzen un total de 8 moixigangues a tota Catalunya, i la
de Barcelona és la més recent.
L’instigador de crear la Moixiganga de Barcelona va ser Pere
Rovira, l’actual president. Com ell mateix reconeix, la seva dèria
d’introduir elements de la cultura popular a Barcelona va ser el
que el va moure a instaurar un grup d’aquestes característiques
a la ciutat. Aquesta dèria va néixer als voltants de la dècada dels
70 quan Josep Sala i ell mateix decideixen crear els Castellers
de Barcelona (1969). Més tard, Rovira va seguir amb la mateixa
inquietud d’enriquir la cultura popular de la ciutat promovent la
creació dels Diables del Clot (1977) o els Falcons de Barcelona
(2004); tot plegat al Clot i gràcies a la implicació dels veïns/es del
barri.
L’any 2014 va ser el torn de la Moixiganga, i amb el suport i
motivació d’amics, companys castellers, dels falcons i familiars, en
Pere Rovira aconsegueix un grup entusiasmat amb la iniciativa.
Al novembre de 2013 comencen a assajar al local dels Castellers
de Barcelona i presenten la seva primera representació per les
festes de Santa Eulàlia del 2014. Un any després reben l’oferta
de formar part, com a entitat, de la Casa dels Entremesos de
Barcelona a Ciutat Vella i des del 2015 hi assagen els dimecres de
20 a 21.30h.
Prèvia a la Moixiganga actual, no hi ha cap evidència que
hagués existit un grup d’aquestes característiques a Barcelona.
Així doncs, sense cap referència anterior, comencen a treballar i a
idear de nou tot el que els hi feia falta per actuar. Jordi Fàbregues,
el director del Centre Artesà Tradicionarius, els crea la música; es
dissenyen un vestuari propi amb elements gaudinians a l’armilla i
un faldellí dels colors de Santa Eulàlia; i finalment Carme Bertran
idea les coreografies. Tots els passos i escenes que representen
són de creació pròpia. Una actuació té 3 fases: la sortida amb el
pas de cartró, el pas de coixinet entre misteris (8 de diferents) i
els misteris. Tots i cada un d’ells inèdits.
Durant aquests dos anys han representat la passió de
Crist. Un espectacle de 16 minuts que han anat perfeccionant
de la mà del seu cap de colla Jaume Ortí. Ara ja tenen en ment
continuar creant i representar d’altres històries més enllà de les
estrictament religioses, com la llegenda de Santa Eulàlia, en la
que treballen actualment.
Neixen amb vocació de carrer, actuant en cercaviles o a sobre
d’un escenari. Han tingut molt bona rebuda per part del públic,
destaquen que fins i tot tenen seguidors. Ara una de les seves
aspiracions principals és fer créixer el grup i que noves persones
s’animin a formar part de la Moixiganga. Actualment són 15
persones: 4 bastaixos, 9 balladors, 1 Crist i 1 Verge Maria, que els
podreu veure actuant als actes de cultura popular de la ciutat.
|||Roser Navarri

Des de fa uns anys per aquestes
dates, la comissió del Sant Jordi
Intercultural es posa a treballar
per organitzar la jornada comunitària de celebració d’aquesta
diada, en la què el barri del Clot
i Camp de l’Arpa, pren un caire
especial incloent la mirada de
les diferents realitats culturals
del barri. Una jornada participa-

tiva, impulsada des del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural del Clot i Camp de l’Arpa
(Projecte Ici), que s’organitza i es
dinamitza conjuntament entre
diferents agents del territori.
Aquest any però, és especial.
La iniciativa pren força i s’arrela
al barri més que mai, sumant-se
a la celebració tradicional del

Sant Jordi al territori, que té
lloc als voltants de la plaça del
Mercat del Clot on entitats i
comerços munten les seves
paradetes de llibres i roses. A
més, aquests darrers mesos
s’ha estat treballant perquè la
iniciativa es quedi al barri un
cop finalitzi el Projecte Ici al mes
d’agost. En aquest sentit, l’acti-

vitat s’ha incorporat al calendari
festiu del territori dinamitzat per
la Federació d’Entitats del Clot i
Camp de l’Arpa.
Si tens interès per aquesta
iniciativa, vols participar amb la
teva entitat/servei o tu mateix,
recorda que la comissió està
oberta en tot moment a noves
incorporacions i col·laboracions,

així que només cal que contactis
amb nosaltres i t’informarem
de quan ens trobem la comissió
perquè hi pugis participar.
|||Projecte Ici
iciclot@surt.org
646449633

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 Del 14 al 30 de març de 2016.
COS
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos de març, abril i juny
de 2016.
IOGA
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.

A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al
teu cos i ment.
GRUP A: dilluns de les 17.30
a les 19.00 h del 4 d’abril al
13 de juny
GRUP B: dilluns de les 19.00
a les 20.30 h del 4 d’abril al
13 de juny
GRUP C: dimecres de les
10.00 a les 11.30 h del 6
d’abril al 8 de juny
GRUP D: dimecres de les
18.30 a les 20.00 h del 6
d’abril al 8 de juny
GRUP E: dimecres de les
20.00 a les 21.30 h del 6
d’abril al 8 de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

PILATES
A càrrec de Keops
Inscripcions al Palau de la
Guerrero
Virreina
Entrenament físic i
d Del 14 al 30 de març 2016
estiraments seguint el
també es poden realitzar
mètode Pilates.
inscripcions presencials de
GRUP A: dilluns de les 18.30
dilluns a diumenge de 10
a les 20.00 h del 4 d’abril al
a 20.30 h a l’Oficina Ticket
13 de juny
Rambles del Palau de la
GRUP B: dilluns de les 20.00
Virreina (Les Rambles, 99, BCN) a les 21.30 h del 4 d’abril al
13 de juny
Condicions de la matrícula
GRUP C: divendres de les
d No es podran matricular
17.30 a les 19.00 h del 8
persones menors de 16 anys.
d’abril al 10 de juny
(Excepte en els cursos específics GRUP D: divendres de les
per a infants)
19.00 a les 20.30 h del 8
d Un cop matriculat al curs, no
d’abril al 10 de juny
es retornaran en cap cas els
Sessions: 10
diners de la matrícula. Només
70,24 € (15 h)
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

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 5
d’abril al 7 de juny
GRUP B: dijous de les 20.00
a les 21.00 h del 7 d’abril al
9 de juny
Sessions: 10
46,83 € (10 h)

Període d’inscripcions a el
Casal de Barri Antoni Miró
Peris
d Del 14 al 30 de març de 2016.
d Del 19 al 28 de març les
inscripcions seran únicament
on-line a www.farinera.org
d El període d’inscripcions de les
càpsules i monogràfics és més
ampli, informació detallada a
cada una de les activitats.
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’abril, maig i juny de
2016.

bancària.
d Les inscripcions dels tallers,
càpsules i monogràfics
infantils són presencials; per
fer la inscripció on-line cal que
truqueu abans a l’EAMP per
validar-vos..

SALSA
A càrrec de Marc Riera
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 4 d’abril al 13
de juny
AVANÇAT: Per aquelles
persones que han realitzat
salsa intermig.
Dilluns de les 19.00 a les
20.30 h del 4 d’abril al 13
de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

GRUP A: dimarts de les
10.00 a les 12.00 h del 5
d’abril al 24 de maig
GRUP B: dimarts de les
19.30 a les 21.30 h del 5
d’abril al 24 de maig
Sessions: 8
74,92 € (16 h)

HABILITATS I CONEIXEMENTS

COSMÈTICA NATURAL
A càrrec de Marta Dubreuil
Coneixerem les plantes
que podem utilitzar per
la pell i elaborarem olis
per massatges, cremes
hidratants, pasta de dents,
desodorants, colònies,
mascaretes, tònics facials...
Dilluns 18 d’abril de les
18.00 a les 21.00 h
Sessions: 1
14,05 € (3 h) + suplement de
3 € en concepte de material
Inscripcions: del 14 de març
a l’11 d’abril

FARMACIOLA D’ESTIU
A càrrec de Marta Dubreuil
Prepararem la farmaciola
amb les plantes que podem
utilitzar a l’estiu: ungüents
per a picades, protecció
solar i oli per després del
sol, repel·lents de mosquits,
i preparats per guarir cops
i ferides.
Dilluns 30 de maig de les
18.00 a les 21.00 h
Sessions: 1
14,05 € (3 h) + suplement de
3 € en concepte de material
Inscripcions: del 14 de març
al 23 de maig

març, abril i juny de 2016
Casal de barri Espai Antoni Miró Peris

per un desenvolupament
personal i interpersonal.
Dijous de les 18.00 a les
19.30 h del 7 d’abril al 9 de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)
INFANTILS /FAMILIARS

taller són exclusivament
presencials o on-line amb
prèvia consulta telefònica al
934507013
ART I CREACIÓ

EL CINEMA ENS
DESCOBREIX EL CINEMA
PETITS MÚSICS
A càrrec d’Albert Sánchez
A càrrec de M. José Anglès El cinema és una de les
Ens aproparem a la música
disciplines artístiques més
escoltant, ballant, cantant,
interessades en sí mateixa i
tocant i construint els nostres
al llarg de la història trobem
propis instruments!
moltes pel·lícules sobre el
(Taller familiar dirigit a
propi cinema. En aquest
pares, mares i infants de 6 a curs hem fet una selecció
12 mesos)
d’aquestes pel·lícules que
Inscripcions presencials
Dimarts de les 17.00 a les 18.00 h ens serviran d’excusa
d Del 14 al 18 de març i del 29
del 5 d’abril al 7 de juny
per repassar la història
al 30 de març. Del 19 al 28 de
Sessions: 10
del cinema des dels seus
març l’EAMP restarà tancat
46,83 € (10 h)
orígens fins a l’actualitat.
per vacances i les inscripcions
Dijous de les 19.30 a les
seran on-line a www.farinera.
ESTIMULACIÓ MUSICAL
20.30 h del 7 d’abril al 9 de
org
PER A NADONS
juny
d A plaça de Carme Monturiol, 10
A càrrec d’Óscar López
Sessions: 10
08026, Barcelona.
A través de jocs de falda, danses 46,83 € (10 h)
d Dimecres de 10,30 a 13,30h i de
i jocs en general, generarem
IDIOMES
dill. a div. de 16.30 a 21.00h
espais de vincle entre pares i
d Pagament amb targeta
mares amb els seus nadons
bancària. En cas de no disposar
i descobrirem tot un món
ANGLÈS DES DE ZERO:
de targeta, el pagament es
sensorial a través de la música. continuem
podrà fer a les oficines de
(Taller familiar dirigit a pares,
A càrrec de Beatriz Benet
l’entitat que s’indicarà.
mares i nadons de 6 a 12
Si saps els números i poca
d Si es paga amb targeta caldrà
COS I MENT
mesos)
cosa més que hello, aquest
presentar el DNI del titular. Si
Dimecres de les 11.00 a les
és el teu taller.
el pagament es fa a través de
PILATES
12.00 h del 6 d’abril al 8 de juny Dimarts de les 18.30 a les
les oficines de l’entitat bancària, A càrrec de Keops Guerrero Sessions: 10
20.00 h del 5 d’abril al 7 de
caldrà presentar el comprovant Entrenament físic i
46,83 € (10 h)
juny
de l’ingrés en un termini màxim estiraments seguint el
Sessions: 10
de tres dies naturals després
mètode Pilates.
DANCING KIDS
70,24 € (15 h)
d’haver efectuat la matrícula.
Dijous de les 16.30 a les 18.00 h A càrrec d’Ona Sallas
d Les inscripcions als tallers
del 7 d’abril al 9 de juny
Aprendrem anglès de la
ANGLÈS DE MICA EN MICA
infantils són presencials; per
Sessions: 10
forma més divertida, ballant A càrrec de Ramon Codina
fer la inscripció on-line cal que
70,24 € (15 h)
i jugant! (Dirigit a infants de
Si tens uns mínims
truqueu abans a l’EAMP per
4 a 5 anys)
coneixements bàsics, aquest
validar-vos.
MINDFULLNESS
Dimecres de les 17.15 a les
és el teu taller (nivell bàsic).
A càrrec d’Ivan Martin
18.15 h del 6 d’abril al 8 de
Dimecres de les 12.00 a les
Inscripcions on line
De la calma mental a la
juny
13.30 h del 4 d’abril al 7 de
d A www.farinera.org del 14 al 30 presència completa. Un
Sessions: 10
juny
de març de 2016
enfocament mental i físic
32,19 € (10 h)
Sessions: 10
d Pagament amb targeta
amb tècniques i pràctiques
*les inscripcions a aquest
70,24 € (15 h)
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.
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.

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 7 d’abril al 9 de
juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)
SWING SOLO

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
TEATRE
espanyola o acústica).
INICIACIÓ: dimarts de les
ZUMBA
INICIACIÓ AL TEATRE
18.00 a les 19.30 h del 5
A càrrec de Sandra
(NOU)
d’abril al 7 de juny
Rodríguez, instructora
A càrrec de Mireia Jerez
AVANÇAT: dimarts de les
oficial de Zumba
A càrrec del Temple del
INICIACIÓ: El curs d’Iniciació 19.30 a les 21.00 h del 5
Atreveix-te amb aquesta
Swing/Swing Barcelona
al teatre va dirigit a
d’abril al 7 de juny
activitat cardiovascular
NIVELL OBERT: Aprendràs
persones sense experiència Sessions: 10
que combina exercicis de
moviments i passos per
o gairebé sense. L’ objectiu
70,24 € (15 h)
tonificació amb passos de
gaudir del swing sense
del curs és fer un tast de les
balls llatins!
haver-ho de fer amb una
eines bàsiques necessàries
INICIACIÓ A LA
GRUP A: dimarts de les
parella. Les classes són
per a la interpretació teatral FOTOGRAFIA
18.45 a les 19.45 h del 5
divertides i molt dinàmiques, per tal d’establir un primer
A càrrec de Carolina Garcia
d’abril al 7 de juny
ideals per carregarcontacte amb aquest món.
Perd la por a la càmera
GRUP B: divendres de les
se d’optimisme i bona
Dimarts de les 19.00 a les
i al mode natural i
18.00 a les 19.00 h del 8
energia i alhora millorar
20.30 h del 5 d’abril al 7 de
aprofundeix en aspectes
d’abril al 10 de juny
la coordinació, l’agilitat i la
juny
com la llum i la composició.
Sessions: 10
COUNTRY
rapidesa de moviments.
Sessions: 10
Aprèn a expressar-te en
46,83 € (10 h)
A càrrec de Blanca Cadena Divendres de les 19.30 a les 70,24 € (15 h)
el llenguatge fotogràfic.
NIVELL OBERT: Vine a
20.30 h del 8 d’abril al 10
Curs eminentment pràctic
TAI TXI / TXI KUNG
gaudir i a aprendre els
de juny
ESCRIU LA TEVA PRIMERA
que inclou una sortida en
A càrrec d’Alicia López
passos d’aquest popular estil Sessions: 10
OBRA DE TEATRE (NOU)
dissabte (cal dur la càmera
Tai txi i Txi kung amb
musical sorgit als anys 20
46,83 € (10 h)
A càrrec de David Mallols
digital).
moviments suaus i exercicis del s. XX a les regions rurals
El taller està destinat a
Dijous de les 17.00 a les 18.30 h
ART I CREACIÓ
de respiració.
del sud dels Estats Units i
totes aquelles persones que del 7 d’abril al 9 de juny
Dimecres de les 18.30 a les
les províncies marítimes del
vulguin treballar les eines
Sessions: 10
20.00 h del 6 d’abril al 8 de juny Canadà.
PINTURA PER A TOTHOM
bàsiques per a la construcció 70,24 € (15 h)
Sessions: 10
Dimarts de les 20.00 a les 21.30 A càrrec de Montserrat Pérez d’un text teatral.
70,24 € (15 h)
h del 5 d’abril al 7 de juny
NIVELL OBERT: Coneix
Dilluns de les 19.00 a les
FOTOGRAFIA DE RETRAT
Sessions: 10
la forma, la composició
20.30 h del 4 d’abril al 13
A càrrec de Carolina Garcia
PATINATGE INLINE
70,24 € (15 h)
i el color a través de la
de juny
Treu el màxim partit a la
A càrrec de Roller Grind
pintura, experimentant
Sessions: 10
fotografia de persones.
(Cal dur els patins en línia i
BOLLYWOOD FITNESS
amb diferents tècniques i
70,24 € (15 h)
Aprèn tècniques, trucs i nous
serà obligatori fer el taller
A càrrec de Polly Casson
explorant la teva creativitat.
recursos. Domina el retrat
amb proteccions de colzes,
Nova creació que combina
GRUP A: dimarts de les
IMPRODIVERSHOW (NOU) històric, l’autoretrat, el retrat
mans, genolls i casc)
balls coreogràfics amb
12.00 a les 14.00 h del 5
A càrrec de Franco Maestrini editorial, la moda, el retrat
INICIACIÓ: Tens uns patins
música hindú, a l’estil
d’abril al 24 de maig
Imaginació, risc, agilitat i,
de família i els diferents
en línia i no t’atreveixes
Zumba. Aeròbic i dinàmic,
GRUP B: dimarts de les
per damunt de tot, diversió. usos dels mateixos.
a trepitjar l’asfalt? Vols
aquest curs t’ofereix una
17.30 a les 19.30 h del 5
Descobreix les bases
Dijous de les 19.00 a les 20.30 h
aprendre’n en grup?
bona oportunitat de fer
d’abril al 24 de maig
de la improvisació per a
del 7 d’abril al 9 de juny
Dimecres de les 20.00 a les
esport sense adonar-te de
Sessions: 8
enfrontar-se a jocs teatrals
Sessions: 10
21.30 h del 6 d’abril al 8 de juny l’esforç que estàs realitzant! 74,92 € (16 h)
diferents i divertits.
70,24 € (15 h)
INTERMIG: Per a aquelles
Dimecres de les 19.00 a les PATRONATGE
Dimecres de les 18.00 a les
persones que han realitzat
20.30 h del 6 d’abril al 8 de
A càrrec de Montserrat
19.30 h del 6 d’abril al 8 de
el curs d’iniciació.
juny
Pérez
juny
Dimarts de les 20.00 a les 21.30 h Sessions: 10
NIVELL OBERT: Un curs per Sessions: 10
del 5 d’abril al 7 de juny
70,24 € (15 h)
a aprendre a dissenyar la
70,24 € (15 h)
Sessions: 10
teva roba i a confeccionar
70,24 € (15 h)
patrons.

Cursos i tallers
INSCRIPCIONS

DANSA

ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
A càrrec de Ramon Codina
Si tens un nivell mig, fes
un pas endavant i vine a
millorar el teu nivell (nivell
lower-intermediate).
Dimecres de les 10.30 a les
12.00 h del 4 d’abril al 7 de
juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)
XINÈS I CULTURA XINESA
A càrrec de Litung Wang
Vine a descobrir la cultura
xinesa a través de la seva
llengua. Aprèn els aspectes
bàsics del xinès i de la seva
cultura.
Dimarts de les 19.30 a les
21.00 h del 5 d’abril al 7 de
juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)
CÀPSULES
Sessions de 3 hores
per descobrir i
aprendre noves
tècniques i conceptes.
Cursos i inscripcions
independents de la resta
de tallers.

PLANTES MEDICINALS
A càrrec de Marta Dubreuil
Coneixerem les plantes
medicinals, les seves
propietats i els diferents
preparats que es poden fer.
Prepararem macerats d’oli i
alcohol pels remeis.
Dilluns 25 d’abril de les
18.00 a les 21.00 h
Sessions: 1
14,05 € (3 h) + suplement de
3 € en concepte de material
Inscripcions: del 14 de març
al 18 d’abril

ELS PETITS APRENEN A
COSIR: el meu moneder
FENGSHUI
A càrrec d’Irma Samayoa
El dormitori: un espai
Tot fent un moneder,
per millorar les nostres
s’aprofitarà la creativitat i
relacions
curiositat innata dels infant per
A càrrec d’Eva Lledó
assolir tècniques de costura,
Porta el plànol del teu
tant decorativa com utilitària.
dormitori i aprèn, de la mà
(Dirigit a infants de 6 a 10 anys)
del FengShui, les eines per
Dilluns 2 de maig de les
aconseguir una vida més
17.30 a les 19.00 h
harmoniosa. Com van les
Sessions: 1
teves relacions? Tens parella? 4,83 € (1,5 h) + suplement de
Dorms bé per les nits?
2 € en concepte de material
Dimecres 6 d’abril de les
Inscripcions: del 14 de març
18.00 a les 21.00 h
al 25 d’abril
Sessions: 1
14,05 € (3 h)
Inscripcions: del 14 al 30 de març

MONOGRÀFICS
Aprofundeix sobre
un tema en 3
sessions de 2 hores.
Cursos i inscripcions
independents de la resta
de tallers.
MARXA NÒRDICA
A càrrec de Sergi Garcia,
de Bendhora
El nord walking és molt més
que caminar amb bastons.
És una forma de marxa que
inclou, a més de l’acció de
les cames, la part superior
del cos.
Dilluns 9, 23 i 30 de maig de
les 19.00 a les 21.00 h
Sessions: 3
28,10 € (6 h)
Inscripcions: del 14 de març
al 2 de maig

CURSOS I TALLERS

INSCRIPCIONS
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Teatre per a tots els públics - titelles

CAS CAPUTXETA

A càrrec de la cia. Pinotxo en Bicicleta

2a semifinal -AMPLIFICA’T

Explica la llegenda que fa molt, molt de temps,
una bèstia que vivia al bosc s’emportava els nens
desobedients. L’última víctima va desaparèixer una
nit de lluna plena. Només es van trobar les seves
sabatetes vermelles. Des de llavors, al poble ha estat
prohibit el color vermell i viuen en calma sota unes
normes estrictes. Fins que un dia... comença el caos.
Qui ha gosat desobeir? Només el millor detectiu
podrà ajudar a aclarir aquest misteri, i resoldre el Cas
Caputxeta.
Trepidant història sobre la recerca de la veritat i la
conquesta de la llibertat.
(Edat: + 4 anys)
(Espectacle creat en residència escènica a la Farinera)
d Diumenge 6 de març, 12 h
d Teatre Jesús Concernau del CCFC

MARTÍ BRIDGEWATER
Y ASOCIADOS +
ALOHA BENNETS +
BELÉN KAY + ATREIDE
A càrrec del CC Besós, CC
Sant Martí, CC Can Felipa,
CC Sandaru i del CCFC

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. A la Farinera
celebrarem el concert de la
segona semifinal amb Martí
Bridgewater y Asociados,
Aloha Bennets, Belén Kay i
Atreide.
d Divendres 4 de març, 20 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

d 4,50 €

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació març - abril

Teatre fet per infants

LA PRINCESA
EMBRUIXADA

Espectacle musical
per a totos els públics
Cicle de música d’hivern CALIU

GUIEM SOLDEVILA
Guiem Soldevila

A càrrec de l’Agrupació
Excursionista Icària,
La Colla Excursionista
La Senyera, la Secció
Excursionista del Foment
Martinenc i la Unió
Excursionista Sant Martí
de Provençals

Ja tenim aquí la 19a
Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de Muntanya.
Un any més, podrem
gaudir de la mostra
fotogràfica i dels diferents
passis d’audiovisuals
que aniran acompanyats
de les conferències de
les mateixes persones
participants i autores.
Enguany contarem per
exemple amb els germans
Pou o Ferran Latorre i
el Javier Camacho. Tot
plegat, amb l’objectiu
de divulgar, donar a
conèixer i dinamitzar el
món excursionista, el seu
entorn i el respecte a la
muntanya per part de
tothom.
Tota la programació a
www.mostrademuntanya.
cat i a www.farinera.org
d Audiovisuals: del 5 al
19 de març, de dilluns a
divendres de 19 a 22 h
d Exposició: del 5 al 19
de març, de dilluns a
divendres de 10 a 22 h i
dissabtes de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h
d Inauguració: dissabte 5
de març, 18:30 h
d Cloenda: cloenda dissabte 19 de març a les
18:30h
d CCFC
d Entrada gratuïta

5x20 VOLUM IV
LECTURA OBERTA DE
POEMES PRÈVIA A LA
DIADA DE SANT JORDI
Dirigit per l’AT El Partiquí

Quart volum d’aquesta
vetllada prèvia a la diada
de Sant Jordi; com cada
any gaudirem amb les
lectures de poesies dels
millors autors. Si voleu
recitar algun poema
poseu-vos en contacte
amb el CCFC.
d Divendres 22 d’abril, 21 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada gratuïta

Festival

SANT JORDI
INTERCULTURAL

Impulsat pel Projecte
d’Intervenció Comunitària
del Clot
Participen diversos
col·lectius i entitats del
barri

d Entrada gratuïta

19a MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA DE SANT
MARTÍ

Lectura

(Ciutadella 1980), 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

CROMÀTIC

A càrrec de la cia. Com
Sona

A partir del color, la llum
i la cultura urbana neix
l’espectacle musical
Cromàtic, on els músics
juguen a imaginar sense
límits, jugant com nens.
Un animal es converteix
en una cançó, un tamboret
en un cotxe i una barra de
pa en un instrument! Aquí
tot és possible!
(Edat: de 0 a 6 anys)
d Diumenge 3 d’abril, 12 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 4,50 €

ITINERARI PER
L’ANTIGA FARINERA
SANT JAUME

A càrrec del Grup Jove de
l’AT el Partiquí
Text de Gabriel Janer
Manila

El Centre Cultural La
Farinera del Clot està
emplaçat en un dels
edificis de l’Antiga Farinera
Sant Jaume. Tot i la
rehabilitació com a espai
cultural, hi queden vestigis
de part de la maquinària
emprada en el procés de
fabricació de la farina i
d’altres derivats del gra.
Es farà un recorregut per
les diferents plantes de
l’edifici.
d Dissabte 16 d’abril, 11 h
d CCFC

Rondalla d’una princesa
embruixada, amb el cap
d’ase, un rei desolat, un
majordom atabalat, una
cort que sembla moguda
per fils, perquè tots fan el
mateix i diuen el mateix,
i sobretot estan molt
preocupats per no dir o fer
res que pugui augmentar
la pena del rei. Finalment
un joglar entre poruc i
espavilat resol la situació.
(Edat: + 4 anys)
(Espectacle creat en
residència escènica a la
Farinera)
d Dissabte 16 d’abril, 18 h i
diumenge 17 d’abril, 12 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

d 3 € (inscripció setmana anterior

d 4,50 €

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

932918080 o informacio@farinera.org)

4a edició del Sant Jordi
Intercultural, aquesta
vegada a la plaça del
Mercat del Clot, amb
activitats gratuïtes per a
totes les edats.
d Dissabte 23 d’abril, a
partir de les 11 h
d plaça del Mercat del Clot
d Entrada gratuïta

Concert coral

GENTLEMAN

A càrrec del Barcelona Gay
Men’s Chorus

Gentleman és un
espectacle amb molts
contrasts. Presenta els
més de quaranta cantants
del Barcelona Gay Men’s
Chorus amb una posada
en escena molt solemne,
vestits d’etiqueta i amb
una actitud ferma i
rigorosa però a la vegada
tendra i càlida.
d Divendres 29 d’abril, 22 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d5€

d5€

Sessió de DJ’s

MARUJA’S SOUND
SYSTEM

d Divendres 29 d’abril,

23.59 h

d Cafè la Farinera del CCFC
d Entrada gratuïta

Música

MARUJA LIMÓN

Per Maruja Limón la seva
música és un estat d’ànim,
una conversa sobre la vida
impossible de contenir. El
seu espectacle es presenta
com un trànsit que va des
del “cante jondo” fins a la
rumba més enganxosa,
prenent el pols al seu
públic que acaba essent
un component més de la
formació. Aquesta és la
veritable essència del seu
espectacle: el present,
l’emoció, el ball que no es
pot contenir, les palmes
que ressonen des del
fons de la sala, els “jaleos”
inesperats…
d Dijous 17 de març, 21.30 h
d Cafè la Farinera del CCFC
d Entrada gratuïta

Exposició

L’INTERIOR

A càrrec de la Rabera Eclèctica

A través de fotografies dels pobles de l’interior, realitzades per Carlos Ripollés,
i texts inspirats en les imatges, escrits per Susanna Sebastià, l’exposició
ens mostrarà com el territori i el seu paisatge físic i humà es fan evidents.
Sobrepassaran la visió estereotipada i tòpica del territori i del seu paisatge que
de vegades se’ns ofereix des dels nuclis urbans.
d Inauguració dijous 31 de març, 19.30 h
d (del 31 de març al 23 d’abril)
d sala d’exposicions Joan Alsina 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.

març-abril 2016 * CLIC 93 PROGRAMACIÓ

6

Altres
Exposició

PLANTES
AROMÀTIQUES I
MEDICINALS DEL MÓN
A càrrec de Maria Casas

La naturalesa ens rodeja,
té cura de nosaltres i
ens ofereix el seu savi
coneixement. Omple de
bellesa els espais i els
nostres records visuals,
tàctils i olfactius. Els nostre
treball des de fa vint-ivuit anys ha estat sempre
posar a disposició de
tothom, i fer conèixer els
beneficis de les plantes
medicinals. Amb aquesta
mostra fotogràfica fem
un recorregut des de
les plantes medicinals
i aromàtiques més
properes, a espècies que
podem trobar a altres
països.
d Inauguració dilluns 7 de
març, 19 h
d (del 7 al 31 de març)
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

VENS A JUGAR? DE 0 A
99 ANYS
A càrrec de les Blogueres
de Sant Martí

En motiu del setè
aniversari de les Blogueres
de Sant Martí, el grup
ha preparat una jornada
de “Jocs de paraules i +”.
Una estona per passar-ho
bé, jugar amb les lletres i
presentar-nos el seu nou
projecte: Literatura en veu
alta.
d Divendres 18 de març,
de les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Càpsula

FENGSHUI: EL
DORMITORI UN ESPAI
PER MILLORAR LES
NOSTRES RELACIONS
A càrrec d’Eva Lledó

Altres

INAUGURACIÓ ESPAI JOCS
Vine a conèixer i a provar
els jocs que estaran
disponibles a l’Espai
jocs. Una jornada de
descoberta i per passar-ho
bé entre tots i totes.
d Dimecres 30 de març, 18 h
d Espai Antoni Miró Peris

Porta el plànol del teu
dormitori i aprèn, de la mà
del Feng Shui, les eines
per aconseguir una vida
més harmoniosa. Com van
les teves relacions? Tens
parella? Dorms bé per les
nits?
d Dimecres 6 d’abril, de les
18 a les 21 h
d Inscripcions: del 14 al 30
de març presencialment
o on-line a
www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d 14,05 €

d Entrada gratuïta

Altres

RECITAL LÍRIC

A càrrec de Joan Oms
Presenta i declama Presen
Samaniedo

Recital líric a càrrec del
tenor Joan Oms, presentat
i declamat per Presen
Samaniego.
d Divendres 11 de març,
19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada

COM ES CREEN ELS
MITES RELIGIOSOS: EL
CAS DEL MIRACLE DEL
COIX DE CALANDA

A càrrec de Reparat, Millor
que Nou

Aprèn els procediments
per reparar els petits
electrodomèstics de
casa teva. És necessari
que les persones
participants portin
petits electrodomèstics
que vulguin arreglar o
desmuntar per saber com
funcionen.
Inscripció prèvia: a eamp@
farinera.org, per telèfon 93
450 70 13 o personalment
a l’EAMP
d Dijous 31 de març, de les
18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

A càrrec d’Antonio Gascón
Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa

La pueril mentida d’un
murri, els interessos d’un
capellà processat per la
Inquisició, els interessos
del Pilar i els propis de
l’Ajuntament de Saragossa
i de Calanda, la Guerra de
Secessió de 1640-1652, la
visió mística d’una monja,
al suposat petó de Felip
IV, la imaginària marca de

Exposició

INFÀNCIA

A càrrec del Col·lectiu Art
sense fronteres
Comissari: Magnolito
Priego

Artistes: Gladys Figueras,
Javier Felipe, Eva
Sergeeva, Sara Garrote,
Lidia Barbara, Rose

d 14,05 € (suplement de 3
€ en material a pagar el
primer de la càpsula)

Intercanvi de llibres

PER SANT JORDI:
LLIBRES AL CARRER!

A càrrec del Casal de Barri
Espai Antoni Miró Peris

A la vigília de Sant Jordi,
traurem els llibres del
punt d’intercanvi al carrer.
Podràs agafar el que més
t’interessi, només cal que
en deixis un altre a canvi.
d Divendres 22 d’abril, de
les 16.30 a les 20.30 h
d exterior de l’Espai Antoni
Miró Peris

JOAN AMADES. LA
MEMÒRIA DEL POBLE
Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa
A càrrec d’Amadeu Carbó,
codirector del programa
de ràdio Fes ta Festa a
www.festafesta.net i
membre de l’Associació
Cultural Joan Amades

Joan Amades i Gelats
(Barcelona 1890-1959 ) és
el folklorista més prolífic
dels Països Catalans. La
seva obra és enorme i la
seva vida apassionant i
apassionada per la cultura
popular i tradicional.
Aquesta conferència vol
fer una aproximació al
personatge, a l’obra i la
seva transcendència.
d Dilluns 11 d’abril, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

Repassarem i
aprofundirem els elements
i mecanismes de la llengua
per entendre la normativa
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
març (el divendres 25 de
març no hi haurà classe)
i abril, de les 17 a les 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

PLANTES MEDICINALS

A càrrec de Marta Dubreuil

Coneixerem les plantes
medicinals, les seves
propietats i els diferents
preparats que es poden
fer. Preparem macerats
d’oli i alcohol pels remeis.
d Dilluns 25 d’abril, de les
18 a les 21 h
d Inscripcions: del 14 de
març al 18 d’abril presencialment o on-line a
www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d 14,05 € (suplement de 3€ en
material a pagar el primer
de la càpsula)

A càrrec de Reparat, Millor
que Nou

Ensenyarem a fer senzills
manteniments preventius
a alguns electrodomèstics
per aconseguir que
consumeixin menys i durin
més: rentadora, frigorífic,
rentaplats o microones. No
és un taller de reparació ni
s’obrirà cap aparell.
Inscripció prèvia: a eamp@
farinera.org, per telèfon 93
450 70 13 o personalment
a l’EAMP
d Divendres 29 d’abril, de
les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

ACTIVITATS
OBERTES
PRACTICA EL TEU
ANGLÈS

A càrrec de l’Espai Antoni
Miró Peris

Càpsula

Els grups de conversa
en anglès gratuïts ja han
començat però encara
teniu l’oportunitat
d’apuntar-vos. Us oferim 4
grups de dos nivells per tal
que us pugueu incorporar
al que millor s’adapti als

A càrrec de Marta Dubreuil

Coneixerem les plantes
que podem utilitzar per
la pell i elaborarem olis
per massatges, cremes
hidratants, pasta de dents,

CATALÀ AVANÇAT

Càpsula

d Entrada gratuïta

COSMÈTICA NATURAL

d 3 € en concepte de material

A càrrec de Jordi
Comabella

ELS GRANS
ELECTRODOMÈSTICS:
MANTENIMENT
PREVENTIU I ESTALVI
Xerrada

vostres coneixements i
necessitats. Amb aquesta
intenció us oferim el nivell
bàsic o l’avançat, ideal per
mantenir el vostre nivell
i continuar millorant-lo a
través de la parla.
GRUP BÀSIC:
d Dilluns de 17 a 18h del
15 de febrer al 30 de
maig
d Dimecres de 18 a 19h
del 17 de febrer al 25 de
maig
GRUP AVANÇAT
d Dilluns de 18 a 19h del
15 de febrer al 30 de
maig
d Dimecres de 17 a 18h
del 17 de febrer al 25 de
maig
d Truca’ns al 934507013 o
envia’ns un mail a eamp@
farinera.org i t’informarem
d Espai Antoni Miró Peris

d Entrada gratuïta

Taller Millor que Nou
Reparat

Taller Millor que Nou
Reparat

ELS PETITS
ELECTRODOMÈSTICS:
COM CUIDAR-LOS I
FER-NE REPARACIONS
SENZILLES

desodorants, colònies,
mascaretes, tònics facials…
d Dilluns 18 d’abril, de les
18 a les 21 h
d Inscripcions: del 14 de
març a l’11 d’abril presencialment o on-line a
www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris

d Entrada gratuïta

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 4 de març, 17 h
d Divendres 1 d’abril, 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 4 de març, 19 h
d Divendres 1 d’abril, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

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 9 i 30 de març,
de les 19 a les 20.30 h
d Dimecres 13 i 27 d’abril,
de les 19 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
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d Entrada gratuïta

Cuellar, Manoli Tapias, Shi
Minhao, Milene Borisova,
Mariangel González,
Mariana Mahe, Carmen
Ruiz, Maria Cinta Subirats,
Severino Busto, Montse
Jaimejuan, Mari Comas,
Vita Betsa, Alicia Rivero,
Mihaela Mihailovici i
Magnolito.
Una selecció d’artistes
del col·lectiu Art sense
fronteres ens mostren
les seves particulars
mirades i sensacions sobre
la infància. El principal
objectiu moral de la nostra
societat adulta hauria de
ser deixar en herència als
infants el millor dels mons
possibles.
d Inauguració dilluns 4
d’abril, 19 h
d (del 4 al 28 d’abril)
d Espai Antoni Miró Peris

d Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que entre tots i totes
crearem.
d Dimecres 16 de març,
19.30 h
d Dimecres 20 d’abril,
19.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

LITERATURA EN VEU
ALTA

A càrrec de les Blogueres
de Sant Martí

Activitat oberta i
participativa, on llegirem
i comentarem diferents
lectures.
d Dimarts 29 de març, de
les 10.30 a les 12.30 h
d Dimarts 26 d’abril, de les
10.30 a les 12.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

GRUP DE CONVERSA
EN CATALÀ BÀSIC
A càrrec del Consorci
per a la Normalització
Lingüística

Grup de conversa de català
per a persones que vulguin
començar a perdre la por a
parlar la llengua catalana.
d Tots els dimecres de les
12.15 a les 13.15 h
d (del 6 d’abril al 8 de juny)
d Inscripcions: durant el
mes de març al Consorci
per a la Normalització
Lingüística de Sant Martí
(Gran Via de les Corts
Corts Catalanes, 866, 2n
A – Tel. 933522414)
d Espai Antoni Miró Peris
d 17,29 € (reducció d’un 50%
per a família nombrosa
i jubilats; i del 70% per a
persones a l’atur)

SHOGI

A càrrec de l’Associació
Shogi en espanyol

Taller obert i gratuït per
aprendre a jugar al shogi
(escacs japonesos). Un
joc per a dos jugadors,
d’estratègia i tàctica,
de més de 700 anys
d’antiguitat i practicat
per més de 20 milions de
persones.
d Divendres 15 d’abril, de
les 18 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació març - abril

trasplantament i la oportuna
publicitat, els factors
determinants del mite.
d Dilluns 14 de març, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

BARCELONA GAY
MEN’S CHORUS,
UNA CORAL
AMB ESSÈNCIA

La Barcelona Gay Men’s Chorus porta el seu nou
espectacle, Gentleman, el 29 d’abril al Centre Cultural la
Farinera del Clot
Com per la majoria corals, un dels principals objectius
de la Barcelona Gay Men’s Chorus (BGMC) és la qualitat
artística i vocal dels seus espectacles, però a la BGMC hi

ha un tret diferencial que la converteix en singular. És un
cor format principalment per homes gais o bisexuals, que
pretén donar visibilitat al col·lectiu LGTB i normalitzar
l’homosexualitat a través de la seva tasca. Des d’inicis del
2016 recorren els escenaris amb el seu nou espectacle,
Gentleman, i el 29 d’abril ens el porten al Centre Cultural
la Farinera del Clot, on hi assagen assíduament.
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EL COR
El BGMC és una coral inclusiva que vol mostrar la riquesa vocal
de les veus masculines i donar visibilitat al col·lectiu LGTB.
Durant la tardor del 2014, els 4 fundadors originals, amb experiències en diverses formacions corals, van decidir modelar un
projecte des de zero. Les principals premisses eren prioritzar la
qualitat musical i la vocació social del grup. D’aquesta manera,
en un context predominat per les corals femenines o mixtes,
va néixer una coral de veus masculines. Tot i tenir un fort vincle
i compromís amb el món local, s’emmirallen amb les grans
formacions LGTB anglosaxones, que des de 1978 uneixen
espectacle i la visibilitat del col·lectiu.

CLIC LLETRES

COMPONENTS
Actualment són 50 persones, contant el director musical,
Luc-Olivier Sánchez, i la intèrpret de llengua de signes, Conxita
Paricio, que els acompanya a totes les actuacions. Per entrar
a formar part del grup tots i cada un dels components han
passat per unes audicions, una prova de vocalització d’afinació i una d’interpretació. La majoria dels cantants són homes
gais o bisexuals, però destaquen que això no és en absolut un
tret exclusiu ni determinant. Mai pregunten l’orientació sexual
dels seus cantants, ni exclouen a ningú per no ser-ho. Per la
formació han passat un parell de nois heterosexuals que han
prioritzat el que realment importa al grup, la qualitat del projecte. Es defineixen com un cor gai per donar visibilitat al col·lectiu
i perquè sobre l’escenari no tenen por a cantar a l’amor entre
dos homes, un tema poc freqüent.
Luc-Olivier Sánchez, amb una àmplia trajectòria en la direcció

i la composició, així com a docent, ha estat al capdavant del
projecte des del principi, aconseguint vertebrar amb èxit aquest
cor tan jove.
VALORS I OBJECTIUS
La BGMC es caracteritza per ser més que una coral gai. Mostra
d’això són els 5 valors que marquen com a prioritaris. És evident
que un d’ells és la visibilitat del col·lectiu gay, procurant
trencar barreres sobre temàtiques amb el seu repertori, jugant
alhora amb una posada en escena en la que banalitzen els
mites i tòpics que en moltes ocasions envolten el concepte gai i
de masculinitat.
Un altre dels valors amb el que treballen des dels inicis és la
qualitat artística oferint un espectacle musical amb un repertori
modern. Això ja ens deixa entreveure un dels altres aspectes que
persegueixen: el seu compromís i implicació amb l’activitat
cultural.
Però més enllà de tot plegat destaquen per la seva voluntat
d’oferir espectacles accessibles. Perquè volen ser un cor inclusiu amb les persones sordes, incorporen en tots els seus actes
una intèrpret de la llengua de signes catalana, la Conxita Paricio,
o la cantant amb les mans com ells la defineixen. D’aquesta
manera permeten que els assistents sords puguin gaudir de la
posada en escena i entendre alhora el que s’hi diu. El col·lectiu
de persones sordes ha rebut amb molta alegria i interès el cor,
ja que els motiva la idea de gaudir d’una major oferta cultural al
seu abast, sobretot musical.
Finalment, destaquen que la seva activitat és sense ànim de
lucre, i a part de destinar els beneficis que generen a la pròpia

Duració: 572 min
País: EEUU
COSMOS: UNA ODISEA EN EL ESPACIO-TIEMPO
Directors: Ann Druyan, Brannon Braga, Bill Pope
Presentador: Neil deGrasse Tyson
Trenta anys després de l’èxit de la sèrie Cosmos: Un Viatge
Personal, l’astrofísic Neil de Grasse Tyson recupera l’esperit
divulgador de l’astrònom Carl Sagan i ens presenta Cosmos:
Una Odissea de l’Espai-Temps. La sèrie, que repeteix el
format de 13 capítols d’una hora de duració, vol explicar les
grans fites de la ciència de forma amena i rigorosa. Pujats a
la “nau de la imaginació”, on no existeixen límits espai-temporals, farem un viatge a l’origen de l’univers i la vida,
l’evolució, la relativitat o a descobrir les exòtiques formes
de vida que tenen lloc en una gota de rosada. Visualment
magnífica, l’espectador s’endinsarà en allò desconegut per
descobrir i meravellar-se amb els grans misteris de l’univers. Una sèrie que no només ens parla de ciència, sinó de
la nostra història com a espècie; amb un sentit de la meravella que Carl Sagan va saber expressar a tota una generació, i
que ara recuperem de la mà de Neil deGrasse Tyson.
|||Marina Martínez-Iglesias
Biblioteca El Clot-Josep Benet

autogestió, també els reverteixen a causes socials. Han participat i organitzat espectacles solidaris, per recolzar causes com la
lluita contra el VIH o en campanyes de recollida de joguines per
a infants de famílies en exclusió social.
PRODUCTE
El BGMC ofereix espectacles amb una finalitat narrativa i artística
diferent en cada ocasió. Canten peces de grans musicals autòctons i internacionals, himnes pop i rock de tots els temps i en
diferents idiomes. Els seus espectacles a més compten amb una
posada en escena dinàmica i coreografiada quan la cançó ho requereix o solemne i de cor clàssic quan cal. A més a més, integren
elements interpretatius i guionitzats propis del teatre musical.
Tot plegat ofereix a l’espectador un espectacle de qualitat i
coherència argumental, musical i estilística on cançons molt
diferents teixeixen un conjunt que no deixa indiferent.
TRAJECTORIA I VISIÓ DE FUTUR
El cor va començar interpretant Survivor, un espectacle amb una
primera part organitzada al més pur estil del teatre musical i
una segona en format concert. Ara estan presentant el seu segon espectacle, Gentleman, on combinen la vessant clàssica d’un
repertori elegant amb moments més seductors i juganers.
De cara al futur el BGMC vol continuar amb la coherència
musical i artística que porten seguint fins ara. Una activitat autofinançada i que pugui ser decisiva en l’escena coral local però
també internacional. Alhora volen mantenir l’espai d’agermanament i formatiu per als seus socis i no deixar de participar de
projectes socials que ajudin a millorar el seu entorn.

Gran Via de les Corts Catalanes, 837. T 932 324 423

