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INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA
exemplar gratuït

ENDORFINES

6è Cicle d’humor i d’estiu a la Fresca
Del 30 de juny al 21 de juliol
(pàg. 3)

UNA ALTRA MÚSICA
CONTEMPORÀNIA

El dissabte 7 de maig
la Farinera acull l’UltraLocal Sessions Vol.4
amb els concerts J.G.G.,
Carles Viarnès i CrO2
amb Srta “Y”. Ampliem
espais i propostes. Els
artistes seleccionats són
una bona mostra de la
música contemporània i
experimental a nivell local.
Pàg. 3

ESPAI JOCS: PER A
TOTES LES EDATS

L’Espai Jocs ja és una
realitat a l’EAMP. El
projecte vol apropar els
jocs i la lectura com a
espai de convivència,
de socialització i
d’aprenentatge.
En definitiva un nou
recurs al nostre barri.
Pàg. 3

L’ATENEU DEL CLOT
A LA RECERCA D’UN
LOCAL DEFINITIU.

#NoDesapareixerem!
L’Ateneu del Clot busca
una seu definitiva davant
de la possibilitat de
quedar-se sense local de nou.
Des del seu naixement
l’any 1977 ha canviat
quatre cops de seu i
sempre amb promeses
polítiques.
Pàg. 4
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Al clic 94, el que teniu a les mans, hi trobareu la
informació més destacada de les activitats culturals que es duran a terme al Clot-Camp de l’Arpa:
les del Centre Cultural la Farinera del Clot, les del
Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris i també les
d’un gran nombre d’entitats i equipaments. Una
guia completa d’oci que heu de tenir a la tauleta
de nit durant els mesos de maig, juny i juliol.
Repleta de propostes de qualitat, us resultarà de
gran utilitat per estar ben informats de l’oferta
d’activitats, espectacles i concerts per gaudir al
costat de casa.
Amb l’arribada del bon temps, moltes d’aquestes
activitats surten dels equipaments i locals al carrer,
facilitant la seva visibilitat i la participació de tothom.
Un esforç extra per a tots els organitzadors que, sens
cap mena de dubte, es veu recompensat per la bona
acollida que any rere any tenen entre el veïnat.
El programa de les Festes de Primavera, que
trobareu detallat a l’interior, és el plat fort del mes de
maig. Tres caps de setmana consecutius que engloben activitats que ja són un clàssic, com el Mercat
Solidari i l’Emmaketam; altres que es consoliden com
la Cercavila de Cultura Popular i algunes de noves
com els actes d’aniversari del Casal de Joves la traca i
dels esplais SCV i Kasperle.
Cap a finals de juny, per donar la benvinguda a
l’estiu com es mereix, es celebren les tradicionals revetlles: la de Sant Joan i la de Sant Pere. Segons marca
la tradició, no faltarà ni el foc, ni la coca, ni la música,
fent d’aquestes dates tant assenyalades per nosaltres
una gran festassa.
I al juliol, acomiadem la temporada, com no podia
ser d’un altra manera amb la sisena edició del cicle
Endorfines, on el sentit de l’humor i les ganes de
passar-ho bé són els protagonistes. Altes dosis de
bon rotllo per contribuir a pujar el nostre estat d’ànim
almenys durant una bona estona.
Us hi esperem, no hi falteu!

Jordi Gumí l’any 1992,
Autoretrat

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
Consultar horaris extraordinaris d’estiu (a partir del 23 de juny)
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
Festes d’aniversari dinamitzades per a infants
Grups al EAMP
Les Blogueres de Sant Martí
EL CCFC I L’ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS SÓN
GESTIONATS PER LA FEDERACIÓ D’ENTITATS
Esplai Kasperle
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 racó

del Taller d’Història

JORDI GUMÍ I CARDONA
FOTÒGRAF
El Clot, 28 d’abril de 1931 – Barcelona, 18 de setembre de 2013
Nascut al carrer de Muntanya, va ser alumne de l’Acadèmia Vila. Es va dedicar
professionalment a la fotografia des del 1957. Es va especialitzar en fotografia
científica aplicada a la il·lustració editorial. L’any 1968 va guanyar el premi de
l’Institut d’Estudis Catalans per un estudi pinacològic d’investigació artística
sobre el pintor Isidre Nonell. El 1978 li va ser atorgat el títol de Maître Photographe Europeen. El seu treball, El Llibre de les Bèsties, va ser guardonat pel Ministerio de Cultura, per ser el llibre més ben editat de l’any 1984 en la categoria
d’il·lustració.
La seva activitat dominant va ser la il·lustració de publicacions, especialment
per a llibres sobre Catalunya, amb imatges de temàtica d’art, cultura, geografia, documentació popular i recerca de tradicions. Va ser l’autor gràfic de més
d’una trentena de llibres.
Des del 1969 va dedicar-se a la docència com a professor de fotografia a l’Escola Massana de Barcelona. Al 1973 el van nomenar sots-director de l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. En la doble vessant de químic i fotògraf, va
escriure sobre temes de fotografia i investigació científica d’obres d’art.
El 2010 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi “Per la seva tasca difusora de
la imatge de Catalunya, en la il·lustració de nombrosos volums, i destacat per l’
activitat docent”.
|||Eugeni Renom Cucurella
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa
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TORNA
L’ENDORFINES
6è Cicle d’humor i d’estiu amb quatre
sessions còmiques a la fresca
Torna per 6è any consecutiu el millor cicle
d’humor a la fresca: l’Endorfines. El Centre
Cultural la Farinera del Clot presenta a
finals de juny i durant tot juliol un total de
quatre dijous al vespre amb espectacles
que ens oferiran una programació on
l’humor de qualitat serà la clau.
L’any passat, l’increment d’una sessió
al cicle va ser determinant per la seva
consolidació. Enguany podem anunciar
un increment en la inversió de recursos
dedicats a aquest projecte, que sens dubte significa una empenta vital per tal de

poder oferir una proposta més atractiva
encara i de més qualitat.
El dijous 30 de juny a les 20h donarà
el tret de sortida a les primeres rialles un
espectacle de José Luis Redondo anomenat Ricky, el professor de tenis. El segon
espectacle serà La Kermesse, a càrrec d’Ale
Risorio, que donarà vida a ErnestoR, un
personatge fanàtic dels jocs i de les fires
que viatja amb el seu carro de kermesse
ambulant. El cicle continuarà el dijous
14 de juliol amb El negro y el Flaco i el
seu espectacle Alquímia, on una parella
de clowns mesclaran teatre i circ fins a
crear moments sorprenents. Tancarà el
cicle Only brother, dels Panettone Brothers. Serà el dijous 21 de juliol quan Mr.
Panettone s’infiltrarà entre la gent, amb el
seu barret, la seva gavardina i una maleta
negra. Tindrà només una missió: crear
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Torna el millor cicle d’humor a la fresca, una bona
oportunitat per relaxar-nos de la calor, riure i gaudir
dels vespres. Tot plegat obert a tothom i gratuït.

una dimensió paral·lela on tot és possible.
És doncs, una bona oportunitat per
relaxar-nos de la calor, riure i gaudir dels
vespres a la terrassa del Cafè Farinera.
Tot plegat obert a tothom i gratuït. Una
combinació ideal per incrementar les
endorfines estivals.

d dijous 30 de juny i dijous 7, 14 i 21 de juliol
d 20h
d Terrassa del Cafè la Farinera del CCFC

(en cas de pluja l’activitat es traslladarà a
l’interior del Cafè la Farinera)
d Entrada gratuïta

OBRIM
CONVOCATÒRIES
D’ARTS
ESCÈNIQUES,
FOTOGRAFIA I
DISSENY
Dissenyes, actues o fas fotografies? Sí
és així, pot ser que alguna d’aquestes
convocatòries t’interessi.

UNA ALTRA
MÚSICA
CONTEMPORÀNIA
Ultra-Local Sessions Vol.4 amb J.G.G.,
Carles Viarnès i CrO2 amb Srta “Y”
Tornen les Ultra-Local Sessions a La
Farinera. La quarta edició del cicle de concerts que organitza la botiga de discos del
Poblenou tindrà lloc el dissabte 7 de maig.
Per aquesta ocasió ampliem espais i propostes. Els artistes seleccionats són una
bona mostra de la música contemporània
i experimental a nivell local. El músic Jordi
Gegé (J.G.G.) n’és un clar exemple. Amb el
seu collage de samplers i micromelodies
desquiciades ens teletransportaran a una
mena de guateque marcià a base de petits
tastets d’hedonisme i raresa. En J.G.G.

porta temps formant part de les bandes
més efervescents del sotabosc com Corte
Moderno, Kana Kapila o juntament amb
en Germán Carrascosa. Música servida en
càpsula hoi-poi des del barri del Clot.
La jornada continuarà amb una
oportunitat única de veure en concert a
Carles Viarnès, un dels millor pianistes i
compositors del moment, que aconsegueix posar-nos la pell de gallina amb
les tecles al servei de la sensibilitat i el
minimalisme. Amb un bagatge musical
que comença amb la formació clàssica i
arrossega l’esperit de la improvisació més
continguda, l’artista d’Igualada ha arribat
a adaptar, juntament amb Pep Massana
al violí, el cançoner del llibre Vermell de
Montserrat; poc després de treure un dels
millors discos instrumentals fets a casa
nostra, Urban Tactus.
Per acabar, CrO2 amb Srta “Y” ens

ESPAI JOCS: PER A
TOTES LES EDATS
El dia 30 de març es va inaugurar
l’espai jocs a l’EAMP. Un projecte que
vol apropar els jocs i la lectura com a
espai de convivència, de socialització
i d’aprenentatge. En definitiva una
novetat al nostre barri.
En aquest projecte hi ha col·laborat Metges
del Món, l’Ajuntament de Barcelona,
Rejuega i Oh!contes, així com un grup de
voluntàries de l’EAMP que han fet possible
el disseny d’aquest nou recurs.
L’espai jocs ofereix diferents espais
i recursos per a totes les edats. A la sala
gran del Casal, sempre que no hi hagi cap
altre activitat programada, s’ha habilitat
un espai de jocs simbòlics per a tota
la família: jocs de construcció, cuineta,

faran reviure el passat més immediat a
partir de les mostres sonores gravades al
moment i modificades en directe. CrO2 és
un projecte format a l’any 2006 entre Jordi
Farreras i Andreu Latorre. Actualment en
Jordi està immers en una gira per celebrar
els 10 anys d’aquest experiment sonor
que fa de mirall a partir de l’experiència
personal de cada espectador. En aquesta
ocasió l’acompanyarà la Srta “Y”. Estranya i misteriosa criatura capaç de captar,
mitjançant una gravadora, la quotidianitat
més espontània i transformar-la en reflexió i concepte.
Els concerts tindran lloc en tres espais diferents del Centre Cíultural de La
Farinera del Clot, esdevenint així l’espai,
com una manifestació artística més i acollint-nos en aquest indret de Sant Martí de
la manera més acurada possible.

trens, cotxes i una pissarra per fer volar
la imaginació. En aquest espai també hi
trobareu un racó de lectura amb llibres
especialment seleccionats per obrir la ment
de bat a bat.
El magatzem és un armari de 4 portes
ple de jocs! Pots agafar jocs i sortir amb
ells a la plaça: cordes, baldufes, tricicles,
sacs, bitlles... Però també pots descobrir
i redescobrir un ampli ventall de jocs de
taula pensats per a totes les edats. Des
dels clàssics Rummikub i Scrablle; a d’altres que aspiren a convertir-se en els teus
jocs preferits com Ubongo, Story cubes,
Queridor, Dobble i molts més.
L’Espai Jocs està a la vostra disposició
en l’horari habitual del Casal, excepte la
sala gran, que pot romandre tancada per
programació d’altres activitats. A l’EAMP
rebràs tota la informació d’aquest nou
servei, així com pots rebre consell sobre
els jocs i llibres disponibles. T’hi esperem!

El Centre Cultural la Farinera del Clot treballa
contínuament per obrir els seus espais a la
creació artística. Fer accessibles els centres a
la gestació i/o a l’exhibició de projectes i obres
culturals és un dels principals objectius que
perseguim. Durant els mesos de maig, juny i
juliol s’obren tres convocatòries per facilitar
que actors i actrius, fotògrafs/es i dissenyadors/es puguin compartir les seves obres.

convocatòries
obertes
RESIDÈNCIES ESCÈNIQUES
Oferim a totes les companyies de teatre (tant
amateurs com professionals) tres mesos d’assaig a les sales del Centre i l’estrena absoluta
de l’espectacle al Teatre Jesús Concernau.
d Dates d’entrega de projectes: del 12 de maig

a l’1 de juny
d Mesos d’assaig: juny, juliol, setembre i octubre
d Bases de la convocatòria:

www.farinera.org/arts-esceniques

FOTOCLOT
Mostra fotogràfica del Clot-Camp de l’Arpa
El Fotoclot és una exhibició oberta de fotografies de totes les temàtiques. Hi poden participar tant fotògrafs amateurs com professionals que vulguin aportar les seves imatges.
d Dates d’entrega de fotografies: l’1 al 15 de juny
d Dates de l’exposició: de l’1 al 23 de juliol
d Bases de la convocatòria:

www.farinera.org/noticies

CONCURS DE CARTELLS
DE FESTA MAJOR
Deixem a les vostres mans el disseny del
cartell de la Festa Major del Clot-Camp de
l’Arpa. Presenteu la vostra proposta i si sou
l’escollida, podeu guanyar 300€ i veure com el
vostre disseny és converteix en la imatge de
les Festes del barri d’aquest 2016.
d Dates d’entrega de propostes: del 27 de juny

al 12 de setembre
d Bases de la convocatòria:

www.farinera.org/noticies

CASAL DE JOVES
EL CASAL DE JOVES DEL CLOT CELEBRA EL 2n ANIVERSARI

Els inicis del Casal de Joves del Clot
es remunten al 2007 quan un grup
de joves del barri van decidir formar
La Pinya. Aquesta es va crear amb la
intenció de coordinar el moviment
juvenil del barri i crear espais d’oci
alternatius. No va ser fins al 2012

quan aquest grup va començar a
demanar per activa i per passiva un
espai de trobada per a tots aquells
joves que volien dur a terme projectes propis.
Finalment al juny del 2014 les
obres per adequar el soterrani del

Centre Cultural la Farinera del Clot
van acabar i van donar pas al tan
desitjat Casal de Joves del Clot. És
per això que aquest pròxim juny el
Casal es guarnirà amb les millors
gales i es prepararà per celebrar el
seu 2n any de vida.
En 2 anys l’entitat s’ha establert
com un referent del barri pel que
fa activitats, tallers, cicles i concerts,
tots ells gestionats per i per a joves.
Cal esmentar els grups estables de
teles, hip hop, warhammer, cine,
boxa xinesa, els bucs d’assaig i el
recent grup de teatre. Citar a Insomnia i els Bastoners del Clot per fer ús
de l’espai i col·laborar amb el Casal
tan activament i destacar, d’entre les
moltes activitats dutes a terme en
aquest període de temps, el festival
de música i cultura llatinoamericana, Que no cúmbia el pánico. En
definitiva, el Casal està més viu que
mai i avança a bon ritme, només
cal que entre tots i totes el fem més
visible i més gran.
Des de l’assemblea gestora us
convidem a què els proper 4 de
juny us deixeu caure per l’espai per
gaudir del 2n aniversari de l’entitat.

#NoDesapareixerem!
L’ATENEU DEL CLOT A LA RECERCA D’UN LOCAL DEFINITIU
Fa uns mesos l’Ateneu va rebre
una mala notícia, una superfície
comercial s’instal·laria a les naus
veïnes amb la intenció d’acabar
ocupant, també, els locals de
l’entitat. Passada la sorpresa
inicial, l’Ateneu es va posar mans
a l’obra per aconseguir un local
que garantís el projecte sociocultural de l’entitat que dia a dia
dinamitza a molts veïns i veïnes
del Clot-Camp de l’Arpa.
No és el primer cop que l’Ateneu afronta aquesta situació, des
del seu naixement l’any 1977 ha
canviat quatre cops de seu, cap
d’elles definitiva i sempre amb
les promeses polítiques d’acabar
donant una estabilitat.
Ara, el perill de quedar-se
sense seu ha tornat, però per
sort no és immediat. Tot i així,
l’Ateneu coneix el perjudici que
suposa no disposar d’un local i el
fet de cercar un espai adequat al

Clot, condicionar-lo i fer el trasllat
de tota l’activitat no és un procés
fàcil ni ràpid. Per aquesta raó
l’Ateneu ha engegat una sèrie
d’iniciatives per tal de garantir
la seva continuïtat i per donar a
conèixer la problemàtica. Fruit
d’aquestes, el passat 2 de març
el Consell del Districte va aprovar
per unanimitat dotar a l’Ateneu
d’un local municipal definitiu. En
paral·lel, i dins de la campanya
#DecidimBarcelona, la proposta de dotar l’Ateneu d’un local
definitiu és la primera en suports
ciutadans a l’àmbit del Districte
de Sant Martí.
No és el primer gran repte
que afronta l’Ateneu, i segur que
no serà l’últim, però entre tots i
totes ho farem possible i tirarem
endavant l’Ateneu i els projectes
que aquest acull.

“EL MOU-TE”, ES MOU!
EN MARXA EL PROGRAMA D’ACTIVITATS GRATUÏTES D’ESTIU PER A ADOLESCENTS I JOVES
Un any més, s’ha posat en
marxa l’organització del programa d’activitats gratuïtes d’estiu
per a adolescents i joves “A
l’estiu, Mou-te pel Clot i Camp
de l’Arpa. Activitats Joves per
la Convivència”. Aquesta iniciativa, impulsada des del Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural, s’organitza des d’una
comissió formada per diferents
agents del territori i també
compta amb la col·laboració del
teixit associatiu i dels serveis
socioeducatius del barri.
En aquests moments, s’està
acabant d’elaborar la programació d’activitats que es realitzarà
entre el 27 de juny i el 15 de

juliol en diversos espais i equipaments. Us podem avançar,
que comptarem amb diferents
tipus de propostes per a tots els
gustos i interessos, com ara activitats esportives, tallers artístics,
de foment del voluntariat, … que
esperem que us resultin engrescadores i us animin a participar.
D’altra banda, si sou una
entitat o projecte del barri que
treballeu amb joves i us voleu
sumar a la comissió, incorporar
alguna proposta al programa i/o
venir amb el vostre grup a participar d’alguna de les activitats,
no ho dubteu i contacteu amb
nosaltres.
En tots els casos, podreu

trobar més informació sobre
l’edició d’enguany en el blog del
Mou-te: https://moutepelclotcampdelarpa.wordpress.com/
que-es/ o bé a través del mail
iciclot@surt.org.
|||La Comissió
Organitzadora del “Mou-te”
som:
Casal de Joves La Traca, XinoXano Associació de Lleure,
Educadors “A Partir del Carrer”,
PIJ Sant Martí, Projecte JIP,
Programa Reagrupament
Familiar Sant Martí, Projecte ICI
Clot i Camp de l’Arpa.

CLIC ENTITAT
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PROJECTE PICI
EL PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
INTERCULTURAL DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA INICIA EL
PROCÉS D’AVALUACIÓ
L’any 2010 l’Obra Social la Caixa va promoure la creació d’un
projecte d’intervenció comunitària al Districte de Sant Martí.
L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb la Fundació Surt,
van proposar portar-ho a terme al Clot; un territori que gaudia
d’un gran potencial gràcies al seu fort teixit associatiu.
Així doncs, Surt i el Districte de Sant Martí van crear el
Projecte d’Intervenció Comunitària del Clot (Projecte Ici) i van
començar a actuar al barri, fent-ho extensiu, dos anys més
tard, al Camp de l’Arpa per demanda expressa de la gent del
territori. L’objectiu amb el que van començar a treballar era el
de dinamitzar un procés comunitari per afavorir la millora de la
cohesió social i la convivència intercultural, promovent el treball
cooperatiu entre els diferents protagonistes de la comunitat.
Aquests protagonistes eren l’administració pública, els recursos
tècnics de serveis, equipaments o treballadors del Clot-Camp de
l’Arpa i la ciutadania organitzada o no organitzada. Amb l’objectiu
clar, calia treballar de manera col·lectiva i participativa amb tots
els agents, plantejant quines eren les necessitats i interessos
per millorar-hi la convivència. El paper que jugava el Projecte ICI
era precisament el d’acompanyar i dinamitzar tot el procés, tot
facilitant la coneixença i la relació entre tots ells.
El Projecte ha constat de 3 fases. En primer lloc van començar
per establir relacions i fer una diagnosi objectiva de la realitat
del Clot-Camp de l’Arpa. Amb aquesta intenció i compartint
la percepció de tots els actors, es va elaborar la monografia
comunitària. Ja amb coneixement de causa van impulsar diferents
taules de treball per diagnosticar les necessitats i problemes
de la comunitat. Amb les conclusions a la mà i sempre amb
tallers participatius van extreure’n les accions que van acabar
configurant la programació comunitària intercultural en dues
branques principals: la convivència ciutadana intercultural i
participació i l’acció social.
La segona fase va consistir en posar a la pràctica l’establert.
Van treballar per una banda amb projectes ja existents com el
projecte Escales o Radars i d’altra banda, impulsant-ne de nous
com tallers de menjars saludables interculturals per a gent
gran, un programa de ràdio creat i locutat per joves, el Sant
Jordi intercultural o el Mou-te, escola oberta d’estiu per a joves.
En totes les accions sempre s’ha posat especial èmfasis en el
component intercultural.
Actualment es troben a la tercera fase del procés: la
consolidació i sostenibilitat del que s’ha generat. La premissa
és procurar que els projectes i accions es mantinguin actuant
al territori i continuïn funcionant de forma autònoma un cop es
retiri la intervenció del Projecte Ici.
El següent pas serà el procés d’avaluació. Tenen previst dur a
terme una part objectiva per plasmar com ha estat la intervenció
i una de més subjectiva per conèixer, mitjançant uns col·loquis, el
que pensen les persones actives al procés. Tot plegat permetrà
extreure quins són els errors i les potencialitats per seguir-hi
treballant. Les conclusions es presentaran el mes de juliol a la 4a
Trobada Comunitària del Clot-Camp de l’Arpa.
Aquests 6 anys han servit per reactivar el barri en alguns
aspectes oblidats, per repensar situacions i sobretot millorar la
convivència de tots els veïns i veïnes. Les dinàmiques i taules
de treball han servit per apropar diferents agents del territori i
sobretot establir vies de comunicació que enriqueixen el teixit
social del Clot-Camp de l’Arpa.
|||Roser Navarri

Del 20 de maig al 5 de juny se celebren les
Festes de Primavera al barri
Enguany arribem a la 17a edició de les Festes de
Primavera del Clot-Camp de l’Arpa. A diferència
d’altres anys aquesta vegada comencen més
tard, concretament el 21 de maig. Seran 3 caps
de setmana plens d’activitats, en els que les
entitats i col·lectius del barri surten al carrer
amb propostes lúdiques per a totes les edats.
En aquesta ocasió comptem amb algunes novetats
com la Trobada de cotxes Citroën d’època, que
tindrà lloc el 21 de maig. També s’incorporen a la
festa els Renova la teva Roba i Renova les teves
Joguines, una bona oportunitat per renovar el teu
armari o les joguines dels infants sense gastar-te
un euro i reaprofitant el que els altres ja no volen.
D’altra banda, la passarel·la de moda organitzada
per Eix Clot s’afegeix a les Festes de Primavera.
Després de la darrera edició que es va dur a terme
durant la Festa Major, ara aprofiten la calor per
mostrar els millors productes de les botigues del
barri.
Cal fer una especial menció a dues entitats
educatives del barri que organitzaran diferents
activitats per celebrar els seus respectius

aniversaris dins del marc de les Festes. Una d’elles
és l’Esplai Kasperle que celebra 40 anys i l’altra,
l’esplai SCV el Clot que en celebra 50.
Com sempre hem de destacar les activitats
que s’han anat consolidant any a any i que van
prenent rellevància. És el cas del Cercavila de
Cultura Popular o l’interessant Concurs Casteller
Interinstitut de Barcelona, que aquest 2016 arriba
a la 2a edició.
Aquestes són només una petita mostra de tot el
que es durà a terme del 20 de maig al 5 de juny.
A la part inferior d’aquesta pàgina podreu trobar
en detall tot el programa d’activitats, ja que no ens
podem oblidar de les fires o mostres d’artesans, els
concerts i activitats que organitzen els joves i del
Mercat Solidari, activitat central de les festes.

MERCAT SOLIDARI DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
El 27 i 28 de maig se celebrarà la 17a edició del
Mercat Solidari, com sempre en el marc de les
Festes de Primavera.
Començaran dissabte 27 de maig amb una
tómbola solidària a la plaça del Mercat del Clot, on
sempre hi ha premi! A primera hora, per animar la
jornada hi haurà activitats d’animació a la tarima.

El dia 28 a les 10h podrem participar de nou a la
tómbola però aquesta vegada al Parc del Clot.
També hi haurà paradetes de plantes, articles de
bricolatge, coses per la llar, robes i joguines de
1a i 2a mà i altres sorpreses. No us perdeu els
tallers i manualitats per als més petits, així com les
actuacions i espectacles per a tots els públics.
Potser us esteu preguntant: i per què s’organitza
tot plegat? O per què hauria d’anar a participar jo
a una tómbola? Doncs perquè tota la recaptació es
destinarà als infants del barri per tal que puguin
tenir material escolar i participar de les sortides i
de les colònies escolars d’enguany.
Aquest és el cinquè any que les Ampes participen
en l’organització del Mercat Solidari, una comissió
de la Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa,
on es treballa conjuntament amb altres persones i
agents socials.
Després de 17 anys de Mercat Solidari,
l’experiència continua sent positiva i enriquidora
per a tothom que hi participa, donant la possibilitat
que persones individuals, Ampes, associacions,
comerciants i l’administració treballin plegades per
un objectiu comú sota l’aixopluc de la Federació
d’Entitats.
I ja ho sabeu, si voleu col·laborar-hi... Al Camp de
l’Arpa i el Clot per la Canalla fem de tot!

Programa
Divendres 20 de maig
EMMAKETA’M 10
Gran final del Concurs de
Maquetes Joves del Clot-Camp de
l’Arpa amb els 4 grups finalistes:
Lookmamnohands, Rachola,
Albert Bombí i els Nadius i
Psychotropic Swamp.
d Des de les 21.00
d Esplanada del Centre CCFC
d Casal de Joves del Clot, la Traca i CCFC

Dissabte 21 de maig
TROBADA DE COL·LECCIONISTES
I BROCANTERS
d De les 8.00 a les 20.00h
d Pl. del Mercat del Clot i pl. de
Font i Sagué
d Organitza La Formiga Martinenca
TROBADA DE COTXES CITROËN
D’ÈPOCA
d De les 10.00 a les 14.00h
d Passadís lateral del Mercat del Clot
d Organitza Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
d Col·labora Bicilindre i
Concessionaris del Mercat del Clot
ENGANXA’T AL FOMENT
Mostra de les activitats de les
seccions i grups del Foment
Martinenc amb actuacions, tallers
i xocolatada infantil.
d De les 10.00 a les 14.00h
d C. de Rogent / c. de Provença
d Organitza Foment Martinenc
FESTA DEL 40è ANIVERSARI DE
L’ESPLAI KASPERLE
L’Esplai Kasperle compleix 40 anys
i volen celebrar-ho amb tothom i
al carrer!
Rua amb tabalers cap al Parc del
Clot, dinar popular amb bingo,
tallers per a infants i per a adults
i concert final amb Bosonaya i M
de Medina (Pd).
(Hi haurà barra autogestionada
per l’esplai durant tots els actes.)

d De les 12.00 a les 2.00h
d Parc del Clot
d Organitza Esplai Kasperle
BALLS DE RAMS DE SANT MARTÍ
Dansa per parelles que simula un
galanteig. Les balladores porten
un ventall i els balladors un ram
de flors que ofereixen al final.
Dansa creada per tal que la pugui
ballar tothom.
d 13.00h
d C. de Provença, 591
d Organitza Foment Martinenc

Diumenge 22 de maig
MOSTRA DE COMERÇ DE L’EIX CLOT
Som un comerç de barri fet per a
la gent del barri.
Promocions especials, tallers infantils,
concerts, degustació de productes,
animacions infantils, sortejos de
vals de compra i molt més.
d De les 10.00 a les 17.00h
d Av. de la Meridiana / c. de
Rogent
d Organitza Eix Clot

Dijous 26 de maig
CINEMA A LA FRESCA
Activitat emmarcada en els actes
de celebració del 50è aniversari de
l’esplai SCV El Clot.
d De les 20.00 a les 23.30h
d Pl. de Font i Sagué
d Organitza Esplai SCV el Clot

Divendres 27 de maig
RENOVA LA TEVA ROBA i
RENOVA LES TEVES JOGUINES
Participa en aquesta activitat, que
es promou per tota la ciutat, en la
que podràs portar les teves peces
de roba i joguines i intercanviarles per qualsevol altra peça en
qualsevol altre punt de la ciutat.
(Més informació a www.farinera.org)

d De les 17.00 a les 20.30h
d Pl. de Carme Monturiol, 10
d Organitza Casal de Barri Espai
Antoni Miró Peris
FESTA DE PRIMAVERA JOVE
Concerts dels grups Son da Rua
(22.30h) i Clotildes (23.45h).
d De les 22.30 a les 01.00h
d Esplanada del CCFC
d Organitza Comissió de
Barraques del Casal de Joves del
Clot, la Traca

Dissabte 28 de maig
XVII MERCAT SOLIDARI
Tómbola solidària i animació.
d De les 10.00 a les 14.00h
d Pl. del Mercat del Clot
d Organitza Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
II CONCURS DE CASTELLS
INTERINSTITUTS DE
BARCELONA
Concurs de castells entre els
instituts adscrits al projecte
“Nascuts per fer pinya”.
d De les 11.00 a les 13.30h
d Fossar del parc del Clot
d Organitza Castellers de Barcelona
CERCAVILA DE CULTURA POPULAR
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
Amb la participació de: Castellers
de Barcelona, Ball de bastons del
Clot, Moixiganga de Barcelona,
Gegants del Clot, Gegants de Sant
Josep de Calassanç, Diables del
Clot, Tolc i el Pork del Clot.
d De les 18.00 a les 20.00h
d Recorregut: inici a la pl. de Can
Robacols, es seguirà pels carrers
de Historiador Maians, Rogent i
Sèquia Comtal. Finalitzarà a la pl.
de Font i Sagué.
d Organitza Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa

VI FOLK CLOT
6a edició del festival de danses
del món amb la participació de
l’associació armènia Hayordiq,
la murga argentina Flipando en
colores, Inti Tusuy Runa (Perú) i
La Cruz del Sur (Argentina).
d De les 18.00 a les 20.00h
d Av. de la Meridiana / c. de
Consell de Cent
d Organitza Danzas Folclóricas
Argentinas la Cruz del Sur de
l’Orfeó Martinenc
NIT DE CONCURS + PDs
Concurs estil Party and co. i tot
seguit diferents PDs del barri
animaran la nit.
d De les 21.30 a les 02.00h
d Esplanada del CCFC
d Organitza comissió de Barraques
del Casal de Joves del Clot, la Traca

Diumenge 29 de maig
XVII MERCAT SOLIDARI
Tómbola solidària, animacions,
tallers infantils, espectacles, venda
de flors i d’articles de segona mà.
d De les 10.00 a les 14.00h
d Parc del Clot
d Organitza Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
BITLLES CATALANES
Torneig de primavera amb la
participació de 8 equips.
d De les 10.00 a les 13.30h
d Parc del Camp de l’Arpa (c. de
Degà Bahí, al costat de l’EBM El
Petit Príncep)
d Organitza Club de Bitlles
Catalanes Camp de l’Arpa

Divendres 3 de juny
EL PETIT COMERÇ SURT AL
CARRER
Fira artesana i inflables per als
infants.
d De les 10.00 a les 21.00h
d C. de la Indústria / pg. de
Maragall / c. de Guinardó
d Organitza Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa
PASSAREL·LA DE MODA AL CARRER
La millor moda dels millors
comerços de proximitat del barri
del Clot-Camp de l’Arpa.
Les botigues de moda, perruqueries,
joieries, òptiques, etc. de l’Eix Clot us
ensenyaran les noves tendències de
la moda del 2016.
d De les 21.00 a les 22.30h
d Av. de la Meridiana / c. de Rogent
d Organitza Eix Clot

Dissabte 4 de juny
EL PETIT COMERÇ SURT AL CARRER
Fira artesana i inflables per als infants.
d De les 10.00 a les 21.00h
d C. de la Indústria / pg. de
Maragall / c. de Guinardó
d Organitza Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa
2n ANIVERSARI DEL CASAL DE
JOVES DEL CLOT
El Casal de Joves surt al carrer
amb una mostra del que fan
portes endins. Vermut, inflables,
torneig de ping-pong, torneig
de 21, fideuà, bingo, sopar de
germanor i concerts dels grups
dels bucs d’assaig i d’altres per
confirmar.
d De les 12.00 a les 02.00h
d Esplanada del Casal de Joves
d Organitza Casal de Joves del Clot,
la Traca
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CURSOS I TALLERS
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Exposició

d Inauguració dijous 26 de

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

d Del 26 de maig al 23 de juny
d Sala d’exposicions Joan

LES EMOCIONS

Els membres de
l’Associació d’Artistes
del Clot-Camp de l’Arpa,
ens hem posat d’acord
per fer-vos arribar (a
vosaltres espectadors
imprescindibles) amb
aquesta exposició
els missatges de les
manifestacions visuals que
comporten les emocions,
totalment arrelades als
sentiments.
El nostre repte és, que
amb la performance i
amb música de fons,
escoltem les exclamacions
d’admiració dels visitants,
afegits a les imatges de la sala.
d Inauguració dijous 5 de
maig, 19.30 h
d Del 5 al 21 de maig
d Sala d’exposicions Joan
Alsina del CCFC
d Entrada gratuïta

maig, 19.30 h

Revetlla de Sant Pere

Alsina del CCFC

ELÊCTRIC GOZARELA

d Entrada gratuïta

Arts escèniques

MADAME BOVARY

Espectacle d’Àngel Alonso
Amb Belén Fabra

Madame Bovary és un
relat realista, feroç i
elegant de la condició
socio-sexual de la dona
en una societat hipòcrita,
cínica i cristiana de la
França del s. XIX. L’autor,
Gustave Flaubert, hi
aborda els aspectes més
íntims, ignorats i censurats
de l’ànima femenina:
amor, sexe, fantasies, por
o frustracions; tot amb
una lucidesa sorprenent.
d Divendres 13 de maig, 22 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d5€

Arts escèniques

PRESENTACIÓ
L’ABANS

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

L’editorial Efados i el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa presenten la
finalització del llibre
L’Abans del Clot - Camp
de l’Arpa que recull els
fascicles publicats des de
l’abril del 2015. Aquesta
obra ha comptat amb la
col·laboració d’uns 200
cedents que han aportat
material gràfic.
d Dijous 19 de maig, 19 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrada gratuïta

Música
Festival

ULTRA-LOCAL SESSIONS VOL.4
A càrrec de Ultra Local Records

Tornen les Ultra-Local Sessions a La Farinera. Quarta
edició del cicle de concerts que organitza la botiga de
discos del Poblenou. Per aquesta ocasió ampliem espais
i propostes. Els artistes seleccionats són una bona
mostra de la música contemporània i experimental a
nivell local, bon exemple d’això és el músic J.G.G. amb el
seu collage de samplers i micromelodíes desquiciades.
Oportunitat, també, de veure en concert a Carles Viarnés,
un dels millor pianistes i compositors del moment, qui
aconsegueix posar-nos la pell de gallina amb les tecles
al servei de la sensibilitat i el minimalisme. Per acabar,
CrO2 amb Srta “Y” ens faran reviure el passat més
immediat a partir de les mostres sonores gravades al
moment i modificades en directe.
d Dissabte 7 de maig, a partir de les 19 h

J.G.G.
d 19 h
d Terrassa del Cafè la
Farinera
d Entrada gratuïta

Carles Viarnés
d 20 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

EMMAKETA’M

Final de la 10a edició del
Concurs de Maquetes Joves
del Clot-Camp de l’Arpa
A càrrec del Casal de joves
la Traca i del CCFC

Gran final de la 10a
edició de l’Emmaketa’m,
el Concurs de Maquetes
Joves del Clot-Camp de
l’Arpa. Els 4 grups finalistes
són Lookmamnohands,
Rachola, Albert Bombí i
els Nadius i Psychotropic
Swamp. Tots ells ens
oferiran un concert en
el que entre el públic i el
jurat s’escollirà el grup
guanyador i el segon
classificat.
d Divendres 20 de maig, 21 h
d Esplanada del CCFC (en
cas de pluja l’activitat es
traslladarà al teatre Jesús
Concernau del Centre)
d Entrada gratuïta

d 5€

CrO2 amb Srta “Y”
d 21 h
d Cafè la Farinera
d Entrada gratuïta

LA CEL·LA

Conferència

Exposició

LA FICCIÓ DE
L’OBJECTE

A càrrec de Julia Calvo i
José C. Izquierdo

La proposta pretén
construir una narrativa
artística sobre el concepte
d’acumulació i la unicitat
de l’obra d’art. Elements
lleument modificats i
alterats convertiran la sala
en un espai lumínic fràgil i
imaginari.

A càrrec de la cia. Ras Teatre

Arts escèniques

TARTUF, O
L’IMPOSTOR De JeanBaptiste Poquelin,
“Molière”

A càrrec de l’AT el Partiquí

Molière escriu aquesta obra
per denunciar la hipocresia
i la manipulació sobre els
innocents devots per part
dels homes de l’església,
que es presenten sota
l’aparença de persones amb
forts valors cristians i que
amaguen altres interessos.
El personatge Tartuf teixeix
una xarxa en la que es
veuen atrapats els membres
d’una família benestant de
París, al segle XVII.
El pensament i l’art de
Molière, que parteix
d’esquemes dramàtics
preexistents, es mostren
capaços de definir un nou
univers moral. És potser,
la creació més aguda i
complexa de la tipologia
del dramaturg.
d Divendres 3 i dissabte 4
de juny, 21 h; diumenge
5 de juny, 18 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d 7 € (6 € socis del Partiquí)

No us tinc por. Em sentiu?
Ja no us tinc por! Perquè
he entès que sou vosaltres
els que teniu por de
nosaltres! Us carregueu
a tots els que no podeu
controlar perquè la gent és
imbècil i ho permet! Som
tots imbècils amb benes
als ulls! Tots! Perquè ens
deixem controlar sense
pensar! Sense queixar-nos!
d Divendres 17 de juny, 22 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC

Elêctric Gozarela és una
banda descarada i plena
d’energia, formada per
músics de llarga trajectòria
que uneixen amistat
i talent per oferir-nos
un repertori divers de
bogaloo i latin funk.
d Dimarts 28 de juny, 22 h
d Exterior del CCFC
d Entrada gratuïta

d5€

6è Cicle d’Humor i d’Estiu a la Fresca

ENDORFINES

A càrrec del CCFC
d Del dijous 30 de juny al dijous 21 de juliol
d terrassa del CCFC
d Entrada gratuïta

RICKY, EL
PROFESSOR DE
TENIS
Música

20è ANIVERSARI DE
“ENLACE FUNK”

A càrrec de José Luis
Redondo
d Dijous 30 de juny, 20 h
d terrassa del CCFC
d Entrada gratuïta

A càrrec d’Enlace Funk

La revista Enlace Funk
compleix 20 anys de vida.
La revista pionera en la
difusió de la música negra
celebra dues dècades
d’història impresa, per on
han passat des de grups
llegendaris fins a noves
promeses de l’escena.
El cartell del concert estarà
encapçalat per Marco
Fonktana que presenta
el seu flamant nou disc,
les noies de LeFreakOlé,
Blanquito Smith,
Juno&Darrell, Hombres
Bala i Sholo Truth.
A més a més, es presentarà
oficialment el nou número
de la revista Enlace Funk.
d Dissabte 11 de juny, 20 h
d Teatre Jesús Concernau
del CCFC
d Entrades anticipades: 12€ a
www.entradium.com

d Entrades a taquilla: 15€

LA KERMESSE

A càrrec d’Ale Risorio
d Dijous 7 de juliol, 20 h
d terrassa del CCFC
d Entrada gratuïta

ALQUÍMIA

A càrrec de El Negro y
el Flaco
d Dijous 14 de juliol, 20 h
d Terrassa del CCFC
d Entrada gratuïta

ONLY BROTHER

A càrrec dels
Panettone Brothers
d Dijous 21 de juliol, 20 h
d Terrassa 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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d Entrada gratuïta

RENOVA
LES TEVES JOGUINES

Aconseguim joguines a canvi
de donar-ne unes altres
que els nostres infants ja
no fan servir. Participa en
l’intercanvi de jocs i joguines,
i afegeix-li valor ambiental i
social a aquestes.
d Recollida de joguines:
del 9 al 23 de maig
d Espai intercanvi (mercadillo): divendres 27
de maig, de les 17 a les
20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Xerrada

TXERNÒBIL, UNA
CATÀSTROFE
NUCLEAR EN L’ERA
GORBATXOV

A càrrec de Llibert Ferri

El periodista Llibert Ferri,
ex-corresponsal de TV3
a Moscou, ens explicarà
com era aquell país,
on hi va arribar un any
després de l’accident
nuclear de Txernòbil
i que estava en ple
procés de la Perestroika
i d’esfondrament dels
règims comunistes.
d Dilluns 9 de maig, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

d Entrada gratuïta

Tallers
Reparat Millor Que Nou

COSTURA CREATIVA
A càrrec de Reparat,
Millor que Nou

Ensenyarem tècniques de
transformació de roba per
convertir-les en d’altres de
diferents. És convenient
que els/les assistents
portin peces de roba per
fer els arranjaments.
d Dilluns 23 de maig, de
les 18 a les 20.30 h
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Espai Antoni Miró Peris

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.
d Dilluns 30 de maig, de
les 18 a les 21 h
d Inscripcions: del 14 de
març al 23 de maig presencialment o on-line a
www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris

De Josep Grimalt

Atret per la geometria i
pel color, Josep Grimalt
presenta aquesta mostra
d’“objectes cromàtics” de
petit format, realitzats amb
pintura acrílica sobre fusta
i amb la tècnica del collage,
sorgida per reflexionar
sobre la superfície
quadrada al voltant de

ELS INICIS DEL
MOVIMENT VEÏNAL
AL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
A càrrec de Jordi Morell

Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa
Al final de la dictadura
franquista els veïns del
Clot-Camp de l’Arpa es
van organitzar per lluitar
i aconseguir les millores
necessàries pel barri.
d Dilluns 13 de juny, 19 h
d Espai Antoni Miró Peris

Exposició

GRÈCIA, LA PORTA A
UNA ALTRA VIDA?
D’Oriol Bablé

La crisi europea dels
refugiats és l’èxode humà
més importat des de la
Segona Guerra Mundial.
En poc més d’un any, més
d’un milió de persones han
arribat al vell continent
a través de Grècia. Una
migració complexa i amb
múltiples causes. Una
odissea amb diverses
cares i diferents orígens,
però amb un mateix fi:
Europa i la cerca d’una
vida millor. Grècia, la
porta a una altra vida? és
un recull d’imatges que
intenta explicar el periple
d’aquestes persones en
terres gregues. Les seves
esperances i els seus
desenganys. Un relat
visual que s’inicia a l’illa
de Lesbos i s’acaba al
pas fronterer d’Idomeni;
passant per camps de
refugiats, el port del Pireu
o els carrers d’Atenes.
d Inauguració dilluns 4 de
juliol, 19 h
d Del 4 al 21 de juliol
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

Càpsula
Tallers
Reparat Millor Que Nou

REPARACIÓ DE
BICICLETA I

A càrrec de Reparat,
Millor que Nou

A càrrec de Sergi Garcia,
de Bendhora

VISTES

d Entrada gratuïta

3 € en concepte de material

MARXA NÒRDICA

Exposició

És una mala època
per ser jove: l’atur, la
manca d’oportunitats
i la precarietat laboral
amenacen el present i el
futur de la generació més
ben formada. Aquesta
realitat tan actual és la
que retrata l’obra . Es
necessita... Es busca...
Ja et trucarem! És una
càustica reflexió sobre
les vicissituds que ha
d’afrontar la joventut
d’avui en dia per trobar
feina.
d Divendres 10 de juny, de
les 19 a les 20 h
d Espai Antoni Miró Peris

d 14,05 € (3 h) + suplement de

Monogràfics

d 28,10 € (6 h)

A càrrec de la cia. Enredats

Xerrada
Càpsula

Tallers Reparat Millor
Que Nou

ES NECESSITA...
ES BUSCA... JA ET
TRUCAREM

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

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.
d Dilluns 9, 23 i 30 de
maig, de les 19 a les 21 h
d Sessions: 3
d Inscripcions: del 14 de
març al 2 de maig presencialment o on-line a
www.farinera.org

Arts escèniques

Exposició

ROSTROS MAYAS
De Daniel Bustos

Rostros Mayas és una
proposta que sorgeix de la
iniciativa d’artistes visuals
i escènics per enfortir,
enriquir i difondre la
cultura contemporània
Maya de l’Estat de
Quintana Roo, Mèxic.
Fonent en una sola obra
la fotografia, l’escultura i
la pintura, es van realitzar
6 quadres principals
que mostren de manera
particular els rostres dels
habitants de diversos
pobles de la península de
Yucatán a l’actualitat.
d Del 6 al 30 de juny
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Ensenyarem a fer petites
reparacions a la bicicleta:
com regular la bicicleta a la
nostra mida i que cal tenir
en compte per intentar
que no ens robin la bici.
Porta la teva bicicleta.
d Divendres 17 de juny, de
les 18 a les 20.30 h
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Espai Antoni Miró Peris

COCTELERIA EN
FAMÍLIA

Vols treballar i reforçar
els lligams amb el teu fill,
nebot, net? I gaudir d’ells
amb còctels sense alcohol
ben refrescants. Infants a
partir de 8 anys.
d Dimecres 6 de juliol, de
les 17.30 a les 20 h
d Inscripcions: de l’1 de
juny a l’1 de juliol presencialment o on-line a
www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d 16,09 € inclou infant i adult
(2,30 h) + suplement de 4 €
en concepte de material

Càpsula

A càrrec del Projecte ICI
En el marc del programa
d’activitats d’estiu per
a adolescents i joves, A
l’estiu, MOU-TE pel Clot i
Camp de l’Arpa, s’ofereix
una tarda de jocs d’arreu
del món. Vine a descobrirlos i a passar una bona
estona!
d Dilluns 4 de juliol, de les
17 a les 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

A càrrec de Reparat,
Millor que Nou

S’ensenyarà a fer
peces de bijuteria
senzilles com arracades,
penjolls, fermalls i altres
complements, per tal
de donar un segon ús a
residus domèstics de difícil
reciclatge.
d Dimecres 12 de juliol, de
les 18 a les 20.30 h
d Inscripció prèvia: a
eamp@farinera.org, per
telèfon 93 450 70 13 o
personalment a l’EAMP
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

CATA DE GINTÒNICS
A càrrec de Jordi Pedro

Des de que els anglesos
van arribar a l’Índia
aquesta beguda ha
estat sempre de moda.
Aprendrem a fer les
millors combinacions.
d Dijous 14 de juliol, de les
18 a les 21 h
d Inscripcions: de l’1 de
juny al 8 de juliol presencialment o on-line a
www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d 14,05€ (3 h) + suplement de
4 € en concepte de material

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 6 de maig, 17 h
d Divendres 3 de juny, 17 h
d Divendres 1 de juliol, 17 h
d Espai Antoni Miró Peris
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d Entrada gratuïta

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal

Monogràfic

ANGLÈS PER VIATJAR
A càrrec de Beatriz Benet

Taller per persones amb
un nivell bàsic d’anglès que
vulguin apendre i practicar
vocabulari i expressions
per fer-se entendre
quan viatgen. Cada dia
es treballarà un tema:
mobilitat, alimentació i
allotjament.
d Dimecres 6, 13 i 20 de juliol, de les 10.30 a les 12h
d Inscripcions: de l’1 de
juny a l’1 de juliol presencialment o on-line a
www.farinera.org
d Espai Antoni Miró Peris
d 21,07 € (4,30 h)

A càrrec de Jordi Pedro

d Entrada gratuïta

LUDOTECA
INTERCULTURAL
A L’ESPAI JOCS DE
L’EAMP

BIJUTERIA I
COMPLEMENTS:
OBJECTES
IMAGINATIUS
AMB MATERIALS
REUTILITZATS

COSTURA I
MANUALITATS
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Participem en aquesta
activitat que es promou
per tota la ciutat, en la que
podràs portar les teves
peces de roba i intercanviarles per qualsevol altra peça
en qualsevol altre punt de
la ciutat.
d Recollida de roba: del 9
al 23 de maig
d Espai intercanvi (mercadillo): divendres 27 de maig,
de les 17 a les 20.30 h
d Espai Antoni Miró Peris

la relació entre l’espai
tridimensional i el pla.
d Inauguració divendres
13 de maig, 19 h
d Del 2 al 27 de maig
d Espai Antoni Miró Peris

ACTIVITATS
OBERTES
CATALÀ AVANÇAT
A càrrec de Jordi
Comabella

Repassarem i
aprofundirem els elements
i mecanismes de la llengua
per entendre la normativa
i millorar el nostre nivell de
català. El curs 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 maig,
juny i juliol (fins el 22 de
juliol), de les 17 a les 19 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 6 de maig, 19 h
d Divendres 3 de juny, 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 11 i 25 de
maig, de les 19 a les
20.30 h
d Dimecres 8 i 22 de juny,
de les 19 a les 20.30 h
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 18 de maig,
19.30 h
d Dimecres 15 de juny,
19.30 h
d Dimecres 20 de juliol,
19.30h
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 31 de maig, de
les 10.30 a les 12.30 h
d Dimarts 28 de juny, de
les 10.30 a les 12.30 h
d Espai Antoni Miró Peris
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació maig-juny-juliol

RENOVA
LA TEVA ROBA

LA REVISTA DE MÚSICA
NEGRA, ENLACE FUNK,
CELEBRA 20 ANYS
AMB UN CONCERT
A LA FARINERA

Enlace Funk és una revista exclusivament de música negra.
De fet, podríem dir que és la revista per excel·lència
d’aquest estil musical a Espanya. Des del 1996 recull totes
les novetats o activitats, així com el llançament de nous
grups musicals de jazz, soul, funk, hip hop o música llatina.
Amb el pas dels anys s’ha convertit en tot un referent en la
“black music” i el principal responsable de tot plegat és el
seu director, Miguel A. Sutil.

Aquest 2016 celebren el 20è aniversari de la publicació
amb diferents activitats per tot l’Estat Espanyol. L’11 de
juny ho faran a la Farinera amb un gran festival on hi
aglutinaran concerts d’artistes que han editat discos amb
ells o ho faran en breu.
Enlace Funk s’ha convertit en molt més que una revista.
Com ho defineix Sutil “Enlace Funk és una actitud”.

EVOLUCIÓ
L’evolució de la revista ha anat sempre en paral·lel al número
de col·laboradors que han entrat, aportant el seu coneixement
i idees noves. Això ha fet que la tirada i els continguts hagin
anat creixent amb el pas del temps. Un dels aspectes que els
dóna energia des dels inicis és la reacció dels lectors i el seu
recolzament. De fet, dels propis lectors és d’on surten la majoria
de col·laboradors. És un feedback continu.

de concerts i organitzar sessions musicals de forma periòdica,
conjuntament amb el club Maderfaker de Madrid. Per acabar-ho
d’arrodonir organitzen de forma anual el festival Madrid es Negro
amb bandes locals i que pròximament celebrarà la setena edició.
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NAIXEMENT
La revista sorgeix fa 20 anys quan Miguel A. Sutil realitzava un
programa de ràdio per l’emissora comunitària Rádio Enlace.
La idea va sorgir com un complement escrit del programa i va
crear el que aleshores era un “funzine” de música negra. Van
néixer en una època en la que no existia Internet i proliferaven
les publicacions realitzades en fotocòpies. Aleshores ja existien
altres fanzines d’aquest gènere com Fetén realitzada per Ama
Records o Danzz del col·lectiu Vas Sirope, ambdós van ser un
referent per a ells.
Els inicis van ser més o menys senzills. Sempre han anat creixent
de manera natural i poc a poc es van anar professionalitzant.
LA REVISTA
Quan obrim qualsevol dels números d’Enlace Funk el que
trobem sobretot és passió pel que expliquen. Només parlen
del que els hi agrada i ho poden aconseguir perquè no reben
cap pressió comercial sobre el que han de publicar, ja que són
totalment independents.
La primera prioritat són els continguts de primera línia, nous i originals; mantenint un equilibri d’un 50% amb informacions atemporals.
Amb el pas del temps els ha anat preocupant també el material
fotogràfic, fins al punt que s’ha convertit en una obsessió que
totes les imatges siguin pròpies. De fet el número especial del
20è aniversari és un especial fotogràfic de la història de la revista, dels llocs on han estat i dels seus protagonistes.
Actualment la revista té al voltant de 88 pàgines, que són possibles gràcies a la feina de col·laboradors. Però Sutil sobretot
destaca que no podrien parlar del que els agrada si no existissin
els músics, la matèria prima.
La revista es sustenta gràcies als subscriptors, la base del seu
èxit. Són persones que porten anys renovant la seva fidelitat i
intenten mantenir-hi un tracte personal. Es diferencien d’altres
publicacions perquè es mantenen al marge de continguts publicitaris, però destaquen que no basen el seu finançament només
en una sola font, per aquest motiu organitzen esdeveniments,
editen vinils, tenen una botiga online…

EL LECTOR
El lector d’Enlace Funk és l’essència de la revista. És un públic fidel, entregat i fanàtic d’aquest estil musical. El tipus de persones
que llegeixen la publicació és tan ampli i diferent com la pròpia
música negra: des del jazz al soul o el funk, passant pel hip hop
i la música llatina. En definitiva són un públic inquiet que busca i
està desitjant descobrir coses noves.
MÉS ENLLÀ DEL PAPER
Al voltant de la revista van començar a promoure altres productes per promocionar la música negra més enllà del paper. Un
clar exemple és el single en vinil 7” que editen i distribueixen
amb cada número de la publicació. La idea va sorgir per una
recomanació de Borja (aka Sr. Lobo), responsable del segell
Lovemonk, que els va convèncer d’editar vinils. Fins al moment
només havien fet CDs amb sessions, però els va semblar interessant fer un canvi en la línia que els proposava el Borja. Sutil
veu els vinils com una oportunitat de descobrir nous artistes
nacionals, als que a Enlace Funk els agrada recolzar en el seu
primer llançament.
D’altra banda, com a extensió de la revista setmanalment fan el
programa de ràdio Mundo Jumbo a Rádio Círculo, així com també
tenen un canal de Youtube on hi pengen gravacions de concerts i
alguns reportatges propis. No ens podem oblidar de de la pàgina
web (www.enlacefunk.com) on hi pengen continguts propis com
agenda, recomanacions o sessions de dj’s.
Tot i que pugui semblar que amb tot això no els hi ha de quedar
temps per a res més, encara treuen hores per ser promotors

DE LA MÀ DE LA MÚSICA NEGRA
En els darrers anys la quantitat i qualitat dels grups de música
negra a l’Estat Espanyol ha crescut exponencialment. Tal com
explica Sutil, fa dues dècades era impensable que es poguessin
fer recopilatoris com els actuals Groovadelia o Blackcelona, que
recullen una escena plena de bones idees i en continua efervescència. A Sutil li agrada pensar que la revista ha estat testimoni
i han donat una empenta a l’activitat musical del gènere. Ells
i els artistes estan al mateix tren i es nodreixen i s’alimenten
mútuament. Sutil destaca que el panorama de la música Negra
a Espanya és el més ric dels panorames actuals i considera que
es deu a la proliferació d’idees i de noves bandes.
20è ANIVERSARI
En motiu del 20è aniversari estan recorrent la península fent
presentacions i organitzant esdeveniments especials. Han estat
presents recentment al Record Store Day o a l’edició de Music
& Dealers. També han passat pel festival Slap! de Zaragoza,
estaran al Jazzaldia i Imagina Funk. A més a més, mensualment
organitzen un cap de setmana al Populart Café.
Per celebrar les dues dècades de la revista, el dissabte 11 de
juny, portaran a la Farinera una mostra dels grups que han
editat discos amb ells o que ho faran en breu. D’altra banda,
Marco Fonktana presentarà el seu nou treball. Volen que esdevingui un gran festival amb artistes que tocaran per primera
vegada a Barcelona i alguns invitats que convertiran l’acte en
únic i irrepetible. Finalment, també aprofitaran per presentar
el nou número de la revista. En definitiva, serà una oportunitat
excepcional per gaudir i demostrar quin és l’actual estat de salut
de l’escena de la música negra a l’Estat Espanyol.

CLIC LLETRES

Joseph Conrad
AMB LA CORDA AL COLL
Barcelona: El Cercle de Viena, 2015.
ISBN 978-84-8330-839-4
El capità Whalley, un vell mariner amb molts anys al cap
del seu vaixell, és a punt d’acabar la seva vida professional,
marcada per la rectitud moral i el seu sentit del deure.
L’última giragonsa de la vida l’obliga a vendre’s el seu vaixell
i treballar a compte d’una mala persona capitanejant una
nau de vapor de cabotatge pels mars de les Índies Orientals
Neerlandeses, ajudat per un vell malai. Durant aquests
darrers viatges haurà d’amagar un secret, posant en perill
tota la tripulació, que acabarà amb ell.
Joseph Conrad, d’origen polonès i nacionalitzat britànic, després
de 20 anys de joventut fent de mariner, va començar a escriure
basant-se en la seva experiència a bord. Amb la corda al coll,
publicada al 1902 després d’El negre del Narcís, Lord Jim, Tifó o
la cèlebre El cor de les tenebres, és ideal per endinsar-nos en el
món literari de Conrad, ja que reuneix dos de les constants de
la seva obra primerenca: el mar i el conflicte moral dels personatges; dos temes tan plàcids com destructius.
|||Uri
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