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NÚMERO 18 • juny-juliol 2001

Arqueologia industrial,
un projecte de futur

2003= +
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NÚMERO 12 • novembre 2000

11 espectacles infantils
33 espectacles musicals
24 espectacles teatrals
9 exposicions
17 conferències
13 sessions de curtmetratges

Ja torna la festa major
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NÚMERO 42 • gener-febrer de 2006
III FESTIVAL BARCELONA
VISUAL SOUND

FASHION FEELING MUSIC
Companyia Somni alTerrat

3

6
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NÚMERO 19 • setembre 2001

La ciutat de les fàbriques
a La Farinera

Ara fa dos anys, quatre
equipaments municipals (Casal
d'Associacions Juvenils de
Barcelona, Centre Garcilaso,
Espai Jove Boca Nord i Centre
Cultural La Farinera del Clot),
amb el suport de la Regidoria
de Joventut, van posar en comú
les seves experiències pioneres
de promoció de treballs
audiovisuals juvenils a la ciutat.
L'any passat, es van afegir a la
iniciativa dos equipamentsmés:
Punt Multimèdia-Casa del Mig
i Golferichs-Eines Multimèdia.

Rei mag per un dia

Una tragicomèdia amb música,
que ens convida a prendre
consciència de la crueltat i la
hipocresia que impregnen
salvatgement la societat
contemporània.
FASHION FEELING MUSIC, una
passarel·la que se’ns presenta
com una metàfora punyent
d’algunes de les epidèmies
socials d’avui: l’esclavitud de
la fama, l’obsessió pel sexe, el
virus de la intolerància,
l’explotació mediàtica dels
sentiments, la precarietat
laboral, el menyspreu pels
marginats i la solitud dels qui
fracassen.

4

Un any més, la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa, amb la col·laboració del
Centre de Serveis Socials del
Clot, posem en marxar la
campanya de recollida de
joguines i regals amb l’objectiu
que els reis passin per totes
les cases.

FESTES DE PRIMAVERA
IV Mercat Solidari del Clot-Camp de l'Arpa

GOSSOS
Presenta el seu darrer treball
“8”

6
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Les majorettes
donen la benvinguda a l’any 2001
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NÚMERO 43 • març-abril de 2006
8 de març
dia de la dona
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NÚMERO 32 • setembre-octubre de 2003
XINO-XANO
associació de lleure
FA 10 ANYS

VISUALSOUND
festival audiovisual
de creació jove

3

Xino-Xano Associació de Lleure
és una entitat infantil i juvenil
dedicada a l'oferta del lleure
com a eina pedagògica.
Persones vinculades al món del
lleure, preocupadesper la minsa
oferta d'activitats
ludicopedagògiques en els
mesos d'estiu, vam decidir posar
en marxa la realització de
colònies d'estiu.

INDEPENDENTS

cicle de música d’arrels a La Farinera

7

Diuen que la gent jove devora
imatges cada cop a més
velocitat. Ara ja no sols es
consumeix sinó que també és
més fàcil poder crear imatges
pròpies,capturaridees i inventar
històries. Avui fer un
curtmetratge pot ser tan fàcil
com es vulgui i alhora tan
complex com sempre, no té res
a veure amb ser curt de mires
ni anar just d'idees, però sí
sovint vol dir poder gaudir d’una
sèrie de mitjans i recursos.

7

Aliv, un jove aventurer magrebí,
ens explica una història del
desert. Quan Sasif, el
protagonista d’aquesta història
es disposa a dormir sota les
estrelles, un Djin, un geni de la
nit se li acosta per assabentarlo que una bruixa, anomenada
Jaravulà, ha fet un encanteri a
la seva neboda. Sasif emprèn
un llarg viatge pel desert on
coneixerà personatgesfantàstics
que l’ajudaran en la seva
aventura per desfer l’encanteri
de Jaravulà.

Companyia Jazztà be de Teatre
JAZZ AL DREAMLAND
6

New Orleans, Chicago, Nova
York… Escenaris d’un conte de
jazz... amor i èxit.
L’espectacle recrea la vida de
la dona del “millor trompetista
de jazz de tots els temps”.

clot informatiu cultural

NÚMERO 14 • febrer 2001

SASIF I LA BRUIXA JARAVULÀ
Companyia Fanatik Visual

3

El 8 de març s’ha convertit en
un símbol per a les dones de
tot el món, malgrat les
desigualtats, la violència i les
injustícies envers les dones
continua present cada dia, i en
qualsevol racó del món, sigui
ric o pobre.
La celebració no es basa en el
record d’uns esdeveniments
concrets, ni tampoc ha tingut
sempre el mateix sentit. La
història canvia, és dinàmica, i
el sentit dels símbols i
significats també. La veu de les
dones cada dia és mes present
al món, cada dia és més
escoltada, més recolzada.

Música jazz amb
LLIBERT FORTUNY QUINTET
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“Nus plata”
nova exposició a la Farinera
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Fa més de 10 anys que
l’Associació Sant Martí amb el
Sàhara va començar els
projectes de solidaritat amb els
campaments de refugiats
saharauis a Tinduf,
concretament a Argub del
campament de Dajla situat a
Argelia.

VII mercat solidari
Clot-Camp de l’Arpa

4

Els dies 6 i 7 de maig, dins el
marc de les Festes de Primavera
del barri del Clot-Camp de
l’Arpa, es celebrarà el "VII
Mercat Solidari", organitzat per
les entitats solidàries d’aquest.
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BARCELONA
VISUALSOUND 2007
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NÚMERO 46 • novembre-desembre de 2006
LES TRES GRÀCIES
Companyia LesTres Gràcies

2

El festival es celebrarà del 22
de febrer al 14 de març de
2007 en diferents equipament
de la ciutat, cadascundels quals
acollirà les diferents seccions
de competició.

Entre nosaltres
els infants sahrauís

6

Aglaia representa la sexualitat,
Euphrosyne l'estima i Thalia la
virginitat.

EL VIATGE DE WASAHALI
Companyia Fanatik-Visual

7

PRUSTAAR
Músiques del Nepal

25 ANYS
de la festa de la fil·loxera

7

El Nepal no solament acull els
cims més alts del planeta,
també algunes de les músiques
més belles de tot l'Orient. La
tradició musical nepalesa està
fortament emparentada amb la
de l'Índia del Nord.
L’illa del tresor, o tres pirates
en busca d’autor

4

7

Música, més de vint personatges
diferents, interactivitat, una
escenografia original,
participació directe dels
espectadors,contingut didàctic,
cançons...

Un any més, i ja en són 10, han
vingut a passar l’estiu entre
nosaltres un grup de nens i
nenes sahrauís. Amb la seva
arribada, al Clot-Camp de l’Arpa
ha tornat a ser present la realitat
d’un poble oblidat, el sahrauí.

DANIEL HIGIÉNICO
Presentant KANZIONZIYAS

7

Exposició fotogràficaa càrrec de
Tona Romeu i Jaume Figueras.
Des del 1981, Sant Sadurní
d’Anoia recorda amb la Festa
de la Fil·loxeraun episodi cabdal
de la seva història, la plaga de
fil·loxera que a partir del 1887
va arrasar les vinyes del
municipi.
PROGRAMA
Festa Major 2006

5

A càrrec de la companyia La
Paparra. La novel·la de R. L.
Stevenson “L’Illa del Tresor”
acaba abandonant dins de l’Illa
a 3 pirates a la seva sort.
El primer brindis de Festa Major
PER EN QUIM SISÓ

6

4
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Nascuts el 2001, entre les
fàbriques del “laburante” barri
del Poble Nou, venien carrer
amunt, carrer avall de la mateixa
zona geogràfica, i en aquest
punt de trobada el reggae, la
rumba, l’ska, el funk, el latin i
el drum ‘n’ bass van començar
a socialitzar i, afavorida la
promiscuïtat musical, la cosa
va acabar en una orgia basada
en la fusió d’estils calents i del
carrer, i el mestissatge de la
paraula (castellà, català,
francès, anglès…), oferint una
proposta enèrgica i personal
entre els ritmes llatins i les
tendències modernes.

Gira Mentider
MARC PARROT

clot informatiu cultural
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NÚMERO 45 • setembre-octubre de 2006
Revetlla de Sant Pere
amb RAPAH

3
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Centre cultural
a Argub

Camàlics en concert
a La Farinera

Festa Major 2001
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Ja en portem quatre i sembla
que aquest darrer Mercat
Solidari ha tornat a despertar
un xic més, la sensibilitat del
nostre estimat barri envers les
mancances dels altres. Cada
cop hi ha més gent que creu
que un món millor és possible,
però per arribar-hi ens hi hem
d’esforçar, no girar el cap a les
desgràcies i mirar als ulls a la
gent que ens necessita.

6
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NÚMERO 33 • novembre-desembre de 2003

NÚMERO 34 • abril-juny de 2004

PROJECTE DE MESTRES PER
BÒSNIA. Pla per un retorn en
clau de reconciliació
3

ANTONIO RABINAD
Pregoner de la Festa Major del
Clot-Camp de l’Arpa 2003 4

FESTA DEL 5è ANIVERSARI
del Centre Cultural
La Farinera del Clot
2

Sota aquest epígraf
s’aixopluguen un conjunt
d’accions que la nostra ONG
està portant a terme a Bòsnia i
Herzegovina i que tenen com a
objectiu estimular la
reconciliació i el retrobament
entre mestres de les dues
entitats en les quals ha quedat
dividit el país a conseqüència
dels acords de Dayton.

Aquest any el pregó de la Festa
Major tindrà un caire nostàlgic
i entranyable. Segurament la
gent més gran recordarà llocs i
moments viscuts en el barri fa
molts anys, en canvi la gent
més jove en descobrirà una altra
fesomia, més senzilla, més
innocent.
El pregoner d’aquest any serà
l’escriptor Antonio Rabinad que
va nèixer al Clot, a la casa
Aguyé, el gener de 1927.

El proper dia 8 de maig, farà
cinc anys que es va inaugural
el Centre Cultural La Farinera
del Clot, un espai cultural pel
barri i per la ciutat.

EDUARD CANIMAS
Presenta el seu disc
“Canimas i rebentes”

seminari sobre
LA DEMOCRÀCIA
PARTICIPATIVA (ATTAC el Clot)

ESPAÑA
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Vivim temps on la participació
ciutadana a la vida política ha
disminuït. Existeix un creixent
escepticisme popular en relació
amb la política i els polítics. La
nostra "democràcia
representativa" està sotmesa a
grups de pressió econòmics i
limitada per òrgans de caràcter
permanent, no electes.
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PROGRAMA OFICIAL
festa major del Clot-Camp
de l’Arpa 2003
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NÚMERO 25 • abril-maig de 2002

6

Festes de primavera:
Fira de Sant Ponç
i Mercat Solidari

4

El dia 18 de març passat es va
constituïrel Consell de la Ciutat,
el màxim òrgan consultiu i de
representació de l’Ajuntament
de Barcelona, en el qual els
representants de la ciutadania
i de l’Ajuntamentdebaten sobre
els principals afers de la ciutat.

6

Eduard Canimas ha triat el
Centre Cultural per presentar el
seu disc a Barcelona. Tenim
una oportunitat històrica de
descobrir un talent musical
acompanyat de tres músics
exel·lents com són el Xavi
Montfort,en Marc Clos i el David
Ibáñez que l’acompanyaran a
l’escenari. En el disc han
col·laborat també en Sisa i en
Pau Riba, que ens podrien donar
la sorpresa d’aparèixer durant
el concert.

4

LE PETIT RAMON

Le Petit Ramon (Ramon Faura,
excantant d’Azucarillokings) reinventa la cançó d’autor en
català recuperant així la tradició
de mestres galàctics com Pau
Riba o Jaume Sisa , però sonant
extraodinàriament novedós.

aniversari

La Federació d’Entitats del
Clot forma part
del Consell de Ciutat
3

LA CACATUA VERDA
D’Arthur Schnitzler
Companyia el Partiquí

exemplar gratuït

En una taverna situada prop del
mercat de "Les Halles" i en un
soterrani poc airejat, el taverner
Pròsper, antic director de teatre
representa per a distracció
d’aristòcrates, successos
terribles i fets criminals...

5
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Des del dia 7 fins al 16 de maig
es faran al Clot les tradicionals
Festes de Primavera, una
manera de celebrar l’arribada
del bon temps. Durant aquests
dies, tindrem una programació
d’activitats molt variada, com
cada any, però també amb actes
que han esdevingut ja
tradicionals com la Fira de Sant
Ponç que durant tot el dia 11
de maig tindran les seves
parades a la plaça del Mercat
del Clot o el Mercat Solidari que
se celebrarà els dies 15 i 16.

6

CARAVANA
D’AJUT HUMANITARI

Roses de Foc

CAMPANYA DE REIS
CLOT- CAMP DE L’ARPA
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NÚMERO 35 • setembre-octubre de 2004
FESTA DEL 5è ANIVERSARI
del Centre Cultural
La Farinera del Clot
2

Daniel Higiénico presenta
el seu nou disc
EL HOMBRE DEL TIEMPO 6
Després d’alguns anys oferint
la seva faceta més teatral, editar
un llibre i ser pare, Daniel
Higiénico torna amb més força
que mai, amb una nova banda
i un nou disc, el vuitè El hombre
del tiempo, produït per Jordi
Mena (Jarabe de Palo) i amb la
col·laboració especial de Lichis
(la Cabra Mecánica).

El passat dia 8 de maig es va
celebrar el cinquè aniversari del
Centre Cultural La Farinera del
Clot amb un dinar on van
participar representants de les
associacions del Clot i del
Districte de Sant Martí.

EL MATEIX PAISATGE
de Montserrat Roig
Companyia EL PARTIQUÍ

Un any més, la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa, amb la col·laboració del
Centre de Serveis Socials del
Clot, posem en marxa la
campanya de recollida de
joguines i regals amb l’objectiu
que els reis passin per totes les
cases.
La finalitat d’aquesta campanya
és que els regals arribin a les
llars on visquin nenes i nens, i
on per determinades
circumstàncies els Reis Mags
no hi poden arribar.

6

Carmen Garcia i el Petit Ramon,
protagonistes de l’escena
musical de La Farinera
3
Carmen Garcia i el Petit Ramon
van omplir l’escenari del Centre
Cultural amb la seva música
amb dos magnífics concerts.
V Mercat Solidari
Clot-Camp de l’Arpa
15 i 16 de maig 2004

Aquesta obra, situada a la
Barcelona dels anys 60, explica
la història de dos personatges
que han tingut unes vides molt
tristes. Dos personatgesmarcats
per una infantesa destrossada
per una guerra civil que no feia
amb ells, però les
circumstànciesfamiliars els van
arrossegar a participar-hi.

4

Enguany la recaptacióha arribat
a 5.500 euros que es destinaran
íntegramenta l’acondicionamen
t
del dispensari mèdic de la daira
d’Argub, als campaments de
refugiats sahrauís de Tinduf
(Algèria).
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Per fi, Carnaval

“más vale tarde que nunca”
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Relk presenta nou disc
i Daniel Higiénico
esgota les entrades

4

Gisela Baum i
Guillermo i la seva Tropa
a La Farinera

El passat 1 d’octubre RELK ens
proposava una unió càlida de
la poesia i la música, en un
espectacle anomenat RIERA.
Dies després, el 22 d’octubre,
Daniel Higiénico i la seva Banda
omplien el teatre del Centre
Cultural amb una música molt
enganxosa i un més que
peculiar sentit de l’humor.
ATTAC
i la constitució europea

Gisela Baum es troba
actualment presentant el seu
disc de música tradicional
argentinaRetrato. Un recorregut
profund per diferents ritmes
tradicionals de la música
folklòrica argentina, i que ens
ofereix una varietat rítmica molt
interessant que atorga climes
molt diferents i melodies que
són un desafiamentper a cantar.

3

Amb el títol Jornades sobre el
referèndum del Tractat
Constitucional Europeu, abans
de decidir, informa’t!!! ATTAC
ha organitzat aquesta trobada
per debatre la proposta de text
constitucional europeu davant
el referèndum que s’ha de
celebrar el proper mes de febrer.
Aquest acte que tindrà lloc els
dies 12 i 13 de novembre al
Centre Cultural la Farinera del
Clot mitjançant dos tallers.

El Partiquí
a l’ETP del Clot

Nit africana
amb KAVOCHEVA

Kavocheva està format per un
grup de persones provinents de
diverses ètnies de Costa d’Ivori,
i que s’han reunit per tal de
donar-nos a conèixer una petita
part de la cultura d’aquest país
a través de la dansa i la
percussió.
Kavocheva i el grup Makava ens
conviden a seguir-los en un
viatge fantàstic del qual no
voldrem tornar mai més...

"La cacatua verda", d’Arthur
Schnitzler. Espectacle, d’una
escenografia complexa i una
posta en escena molt agosarada.
PROGRAMA
CARNAVAL CLOT-CAMP
DE L’ARPA 2005

7

La Companyia d’Espectacles La
Tal ens presenta uns espectacles
amb una concepció teatral i
visual ben diferent; han anat
evolucionant la figura clàssica
del pallasso de circ fins a la
creació d’un univers propi en el
qual els personatges, l’estètica
i les situacions es posicionen
decididament en un tipus de
teatre d’humor totalment actual.
Les imatges i les histories amb
el suport puntual de la paraula
confereixenals seus espectacles
l’equilibri ideal per a la
implicaciónecessàriadel públic.

6

5

3

Per segon any, s’ha celebrat a
la ciutat el Festival Visualsoud
d’audiovisuals de creació jove;
un festival impulsat per diversos
equipaments sòcio-culturals de
Barcelona.

PROGRAMA FESTA MAJOR
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
2004
5

UN SEGLE D’ESCOLA A BARCELONA

Acció municipal i popular.
1900-2005
4

4
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Torna
la revetlla de Sant Pere

3

Estiuàs
de Sant Martí

5

La revetlla de Sant Joan torna
a donar el tret de sortida de
l’Estiuàs de Sant Martí, un
conjunt d’activitats lúdiques
per cloure el curs al barri
proposant activitats per a totes
les edats.

Revetlla de Sant Pere amb
GERTRUDIS
El passat 30 d’abril es va cloure
l’exposició 100 anys d’escolaa
Barcelona una exposició de gran
format que ens ha permès veure
l’evolució del fet educatiu a la
ciutat en el darrer segle, un
temps en que l’escola a
Barcelonaha sofert grans canvis,
bons i dolents, però que en cap
cas ens deixaven indiferents.

clot informatiu cultural

VI mercat solidari
Clot-Camp de l’Arpa

4

Els dies 7 i 8 de maig, dins el
marc de les Festes de Primavera
del barri del Clot Camp de
l’Arpa, es celebrarà
el "VI Mercat Solidari".

Ja és primavera
fotogràfica

a La Farinera del Clot

Programa de les
festes de primavera 2005

6

exemplar gratuït
Des de la Garriga, el grup
Gertrudis amb un disc (Teta) i
més de 150 concerts, s’ha
convertit en un del referents del
mestissatge world music més
importants de Catalunya.
El secret està en la fusió de la
rumba catalana amb altres estils
com el reggae, la salsa, l’ska,
les cumbies… i influenciats per
grups com Dusminguet, Mano
Negra o Sargento Garcia.

NÚMERO 40 • setembre-octubre de 2005
Titot i Marc Parrot,
a la Farinera

EL QUIXOT
Companyia l’Estaquirot

2

6

CON BELISA
Companyia Octubre Teatral

NÚMERO 17 • maig 2001
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Amb Maite Brick, Montse
Morillo i la companyia de titelles
d’Herta Frankel i Pepe Otal
"Espectacle multimèdia
d’actrius,fantotxes,llums i sons.
La poesia de Lorca sobrevola
un món surrealista, d’imatges
inquietants. Un lloc on hi viuen
les ombres de Dalí i de Buñuel".

4

Els passats 7 i 8 de maig va
tenir lloc el VI Mercat Solidari
del Clot-Camp de l’Arpa.
Enguany ha gaudit d’una gran
afluència de públic, fet que
demostra la consolidació de
l’acte, i la conscienciació per
part dels veïns i veïnes del ClotCamp de l’Arpa que els
problemesde les altres persones
no ens han d’ésser aliens, i que
cal treballar valors com la
solidaritat per tal d’aconseguir
un món més just.

El compromís del teatre

6

El que fou el líder de Brams,
Titot Ribera i Marc Parrot han
estat els protagonistes de
l’aparador musical d’estiu del
Centre Cultural. Dijous Paella,
la nova formació d’en Titot, va
triar la Farinera per presentar
el seu primer disc i iniciar la
seva gira per Catalunya,en canvi
Marc Parrot ha tancat la seva
gira al nostre teatre.
VI mercat solidari
Clot-Camp de l’Arpa

NÚMERO 8 • maig 2000

7

Seguint la línea de celebrar els
400 anys del Quixot,
l’Estaquirot teatre ens ofereix
una nova versió per a tots els
públics de la famosa obra
cervantina.

5

Concert amb MARC PARROT,
presentant el CD "Dos Maletas"
Divendres 10 de juny a les 22h

Exposició A L’OMBRA DE L’ARARAT
Sala d’exposicions Joan Alsina CCFC
Acte d’inauguració:
5 d’octubre a les 19.30 h
Entrada lliure
7

mostra de Cinema Africà
Barcelona 2000
5a edició
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La Farinera del Clot
compleix un any

digital transmission
omple amb música electrònica La Farinera
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EXPOSICIÓ: 1890. EL PRIMER 1 DE MAIG
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Esperant al Tsunami
Sala d’Exposicions CCFC

2

i la reivindicació de la jornada de 8 hores

ESPAÑA
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Un any
perquè arribi l'estiu
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VIII mercat solidari
Clot-Camp de l’Arpa

4
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PETROLEO LOCO
I LUZ VERDE

6

MIRA’M PERÒ ESCOLTA’M
Companyia El Partiquí

6

Què tenen en comú, Medea,
Marta, Glòria, Anna, Britge,
Nora…? Totes són dones, dones
de teatre, dones que
representen la vida en el seu
aspecte més dur; dones que
han protagonitzat moments
crítics, però que els han volgut
superat, malgrat les dificultats.

“Esperant al Tsunami” és una
reflexió sobre la pobresa i els
desastres.
A través de la fotografia,
Farmamundi vol denunciar la
situació d’exclusió social i
econòmica en la que viuen
milions de persones i posar de
manifest que és precisament
aquesta situació la que les fa
vulnerables a sequeres,
inundacions, terratrèmols,
huracanso tsunamis.L’exposició
pretén doncs, desterrar el tòpic
de que són aquests fenòmens
naturals la causa de la pobresa.
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25 anys d’escola
23 anys al barri

4

Fa vint-i-cinc anys, amb
l’immens esforç de disset
famílies que no van voler
renunciar al dret que els seus
fills poguessin ser com tothom,
vam crear la primera escola de
Formació ProfessionalAdaptada
per nois i noies amb retard
intel·lectual.

Els propers 12 i 13 de maig
celebraremel 8è Mercat Solidari
dins del marc de les Festes
de Primavera del Clot-Camp
de l´Arpa.
L’objectiu del Mercat Solidari
és durant un cap de setmana
recaptar fons econòmics i fer
divulgació d’un projecte solidari
amb el tercer món.
Els responsables dels projectes
són associacionsdel nostre barri
(ADIA, Mestres per Bòsnia i
Sant Martí amb el Sàhara),
membres de la Federació
d’entitats del Clot-Camp
de l'Arpa.

La banda Luz Verde es va formar
l’any 1995 i encara es
mantenen tots els seus
integrants originals.
EUREKA!
Companyia Cau de l’Unicorn

7

POR COLOMBIA
un canto a la vida

2

LA VIA LÀCTIA
Cau de l’Unicorn

7

Argos es un planeta ubicat al
centre de LA VIA LÀCTIA i els
seus habitants tenen una
característicamolt curiosa: com
més coses aprenen, mes els
creix el cap... a tots ells, menys
a un: EN KARIM, EL NEN
PROTAGONISTA.

PROGRAMA
FESTA MAJOR
CLOT- CAMP DE L’ARPA 2005

5

El proper dissabte 26 de maig
al Centre Cultural, la Plataforma
cultural “Canto a la Vida”, un
col·lectiuconstituïtper persones
dedicades a l’art i la cultura,
ha organitzat la primera gran
marató artística i musical per
Colòmbia.
EDMOND
Companyia MezzTeatre

Musical de titelles gegants i
actors amb llum negra en el
que, amb clau d’humor tendre,
es convida a l’espectador a
seguir les peripècies d’una nena
(la Tina) i el seu avi.
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100 anys
d’escola a Barcelona
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EN CONCERT
Companyia La Tal

2

L’HOSTALERA
Associació Teatral Partiquí

6

El passat 5 de febrer tot un
munt de personatges reals i de
ficció envaïen el teatre del
Centre Cultural per celebrar el
ball de carnaval al ritme dels
Terroristas del Son i del P.D.
Barrut.

Enguany el barri del Clot
recupera el Ball de Carnaval per
tal de celebrar l’arribada del rei
dels pocasoltes a casa nostra;
i com no pot ser d’una altra
manera, el dissabte a la nit un
cop acabada la rua, i després
de fer un mos a la mateixa
Farinera amb l’entrepà de
Carnaval que ens oferirà el Via
Fora, ens trobarem tots per
ballar amb en Carnestoltes i els
Terroristas del Son i amb alguna
sorpresa més... I pareu atenció!:
hi haurà un concurs de
disfresses!!

El passat 26 de novembre la
cantant Gisela Baum ens
transportava a l’Argentina més
profunda i enigmàtica a través
del seu darrer treball Retrato.
Aquest ens va fer gaudir d’un
folklore argentí d’una varietat
rítmica molt interessant,
allunyat del tango de Buenos
Aires.
Festival
Visualsound 2004

Ball de carnaval
a la Farinera
4
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Ball de Carnaval
Amb l’actuació de
Terroristas del Son

2

La finalitat d'aquesta acció és
la de recollir com en edicions
anteriors material d’higiene
personal per a fer-lo arribar als
campaments de Tinduf (Algèria)
on viuen refugiats 200.000
sahrauís des del 1976.
Gisela Baum ens presenta
el seu darrer treball
RETRATO
6

clic
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XIa Caravana Catalana
per la Pau
al Sàhara Occidental

3
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STÖRUNG música electrònicai experimental
BIZZ CIRCUITS
6
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7

“SI-DonA que pensar” es una
reflexió entorn la problemàtica
de la SIDA a l’Àfrica i, més
concretament,a les zones rurals
de Kenya, que és a on han estat
fetes totes aquestes fotografies
dins del projecte d’educació per
la salut que Psicòlegs Sense
FronteresCatalunyaté en aquest
país.

5
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SI-DoNa QUE PENSAR
fotògraf Sergi Reboredo

4

NÚMERO 26 • juny-juliol de 2002

Un any més Sant Martí amb el
Sàhara s’adhereix a
l’organització de la “Caravana
Catalana d’ajut humanitari per
al poble sahrauí” i fa una crida
a la ciutadania i a les entitats
del Clot-Camp de l’Arpa a
col·laborar-hi.

FELIU VENTURA
Presenta el seu darrer disc
ALFABETS DE FUTUR

7

Carlo Goldoni va estrenar La
locandiera per primera vegada
durant el Carnaval de Venècia
de 1753.
EMMAKETAM’07

7

6

Enguany es va convocar al mes
de març un concurs de
maquetes de cara a donar una
oportunitat als músics novells
del districte de Sant Martí.
Edmond, un gris home de
negocis s’adona de la buidor de
la seva vida quan una vident li
anuncia que no està ocupant
en el món el lloc que li
correspon.

BEKA (PROU!)
Exposició fotogràfica de Josep Anton Pérez
amb la col·laboració d’ADIA
7
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FEM BARRI

RETORNA EL CICLE NORTHERN CLOT
Les subcultures britàniques i els Twisted Wheels
protagonistes de la 4a edició

Des de les bodegues, els pubs i els carrers
del barri, ionquis de les melodies, l’harmonia
i el ritme. El Norhtern Clot més enllà d’un
moviment esdevé una forma de viure el barri
i la cultura que explota uns quants cops l’any.
Un d’aquests moments àlgids es produeix al
Cicle Northern Clot que enguany arriba a la
4a edició el proper dissabte 30 de setembre
amb un cartell de luxe.
DE KINGSTON A BRIXTON DE L’SKA AL
BLUEBEAT
A càrrec de Fernando Muñiz
Seguirem el periple de l’ska, guiats pels seus
pioners jamaicans, fins a arribar a l’efervescent i convulsa Londres de finals de la
dècada dels 70.
MOSTRA AUDIOVISUAL DE LES SUBCULTURES BRITÀNIQUES DEL ‘69
A càrrec de Carlos Cabrera
Pròleg d’un treball fotogràfic de recerca de
caràcter sociològic i antropològic sobre les
subcultures britàniques del 69. Mods, Hard
Mods, Skinheads, Suedeheads i Rude Boys.

Mr Duck Plunkett des de fa més d’una
dècada és un dels tatuadors a la ‘old school’
barcelonina amb més classe i identitat. Il·lustració sempre amb una temàtica relacionada
amb alguna tribu urbana (skinheads, punks,
mods, rockabillys).
CAVA CONCERT AMB SOULBREVALS
Un òrgan Hammond i una bateria formen
aquest duet instrumental. Híbrid de pop,
rhythm & blues, soul i groovy funk que suposa una mescla explosiva.
CONCERT: THE TWISTED WHEELS
The Twisted Wheels és el nom d’aquesta
formació musical autèntica i visceral de
Northern Soul estatal. Un directe contundent
amb un forta instrumentació i veu poderosa.
ALL·NIGHTER · SPECIAL GUEST DJ’S MÁGICO VICTOR & MONTSE HEART AND SOUL

4T CICLE NORHTERN CLOT
d
d
d
d

MOSTRA D’IL·LUSTRACIONS DE TRIBUS
URBANES
A càrrec de Mr. Duck Plunkett

REGGAE PER XICS
I TOTI TORONELL
ENCAPÇALEN LA
NOVA TEMPORADA
D’ESPECTACLES
FAMILIARS
MÚSICA, TEATRE
I TITELLES ELS
DIUMENGES A LA
FARINERA

sació de la cia Impro Barcelona i un sabater
amb clients força curiosos de la Companyia
B acabaran de donar forma a aquesta nova
temporada TTP a la Farinera.
d 29 d’octubre, 12h

d

d

d

d

d

La nova temporada d’espectacles familiars
comença amb un plat fort. Després de 5
anys rondant per escenaris de festivals i
teatres, els coneguts The Penguins arriben
a l’esplanada de la Farinera amb ’54-46’
Reggae per Xics Ràdio. Un espectacle
gratuït emmarcat al cicle Say it Loud que
donarà el tret de sortida a la nova temporada d’infantils. El seguirà Libèl·lula, el
muntatge d’una carpa multidisciplinar del
pallasso Toti Toronell, instal·lat també a
l’esplanada el diumenge 12 de novembre,
durant la Festa Major.
A partir d’aquí un ratolí viatger de la mà
dels titellaires veterans Estaquirot Teatre,
la música pop per a tota la família de Les
2princesesbarbudes, l’humor i la improvi-

Dissabte 30 de setembre
A partir de les 18h
Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

’54-46’ REGGAE PER XICS RÀDIO!
A càrrec de The Penguins
12 de novembre, 17:30 i 18:30 h
LIBÈL·LULA
A càrrec de la cia. Toti Toronell
3 de desembre, 12h
EL RATOLÍ VIATGER
A càrrec de la cia. Estaquirot Teatre
21 de gener , 12h
COMANDO IMPRO: OPERACIÓ LLIBRE
A càrrec de la cia. Impro Barcelona
18 de febrer, 12h
SEMPRE DE VACANCES
A càrrec de Les 2princesesbarbudes
18 de març, 12h
EL RÀPID
A càrrec de la cia. Companyia B

EL GRUP
D’ARTISTES
ESTÈSIA INSTAL·LA
UNA EXPOSICIÓ
D’ART ABSTRACTE
DEDICADA A LA
FARINA A LA SALA
JOAN ALSINA
El Centre Cultural acollirà del 7 al 30 de setembre d’aquest any una mostra d’art abstracte dedicada a la farina. El grup d’artistes
Estèsia estan especialitzats en art abstracte
i comptaran amb treballs de Carme Miquel,
com a artista convidada.
La inauguració serà el proper dia 7 de setembre de 2017 a les 19.30 hores, i donarà
el tret de sortida a una exposició temporal col·lectiva, on es podran veure obres

NOVA
CONVOCATÒRIA
D’EXPOSICIONS I
DE RESIDÈNCIES
ESCÈNIQUES
El Centre Cultural obre durant aquesta
tardor dues noves convocatòries.
Convocatòria
d’exposicions Sala Joan Alsina
d Presentació de projectes
el 2 al 30 d’octubre (inclosos)
Convocatòria
de residències escèniques
d Presentació de projectes
del 2 al 16 d’octubre (inclosos)
d Bases, formularis i més informació a:

www.farinera.org

SETMANA DE
LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
A L’EAMP
Dins el marc de la setmana de la mobilitat
sostenible i segura, l’EAMP s’afegeix a la
programació d’actes que es fan a tota la ciutat
amb tres esdeveniments de reflexió sobre la
mobilitat i l’ús de l’espai urbà.
Conjuntament amb l’associació Stop

d’escultura i pintura, amb treballs que
comptaran amb elements relacionats amb
la indústria farinera. Eva718 (718barcelona.
com) acompanyarà l’acte d’inauguració amb
el spoken word específicament creat per a
l’exposició, afegint una dimensió sonora al
treball d’aquests artistes.
El grup ESTÈSIA va néixer a finals de 2013 i
a l’actualitat el formen un total deu artistes,
que han volgut unir-se amb l’objectiu de
difondre l’ofici de l’art abstracte.
Els integrants d’ESTÈSIA són Anna Torres,
Carme Simó, Claudio Rojas, Gaietà Mestieri,
Marta Gregori, Mònica Reche, Nick Bedford,
Nico Bouselles, Rosa Atzur i Xefo Guasch.

ESTÈSIA
d Inauguració
dijous 7 de setembre a les 19.30 hores
d Del 7 al 30 de setembre
d Sala Joan Alsina
d Més informació a: www.estesia.eu

accidents, al setembre es portarà a terme
l’exposició fotogràfica “despertem la societat”,
que es complementarà amb una xerrada el
dijous 21. Ambdues activitats ens mostraran
les principals infraccions que es cometen a la
ciutat de Barcelona i donaran consells per fer
la mobilitat més segura per tothom.
El 14 de setembre es guarnirà la Plaça
Carme Montoriol per generar un espai on
tot el veïnat pugui dir què és el que més li
agrada de la plaça i què milloraria. Un espai
participatiu i obert a tothom per repensar
els espais on convivim.

TALLERS GRATUÏTS
DE JARDINERIA I
HORTICULTURA
L’EAMP fa un pas més per anar consolidant
una programació en temàtica ambiental i
de dinamització comunitària amb diferents
propostes. A la nevera solidària, al grup
obert de costura i treballs manuals i als
tallers de reparat millor que nou, s’afegeix
aquest curs una nova activitat gratuïta al
barri: tallers del programa Sembra natura.
Sembra natura és un programa de
l’Ajuntament de Barcelona per naturalitzar
la nostra ciutat. Són tallers gratuïts, oberts
a tothom, de jardineria i horticultura
sostenible, que es realitzaran a l’EAMP un
cop al mes. Es vol promoure que el ClotCamp de l’Arpa llueixi verd i saludable.
Que tothom pugui apropar-se a la natura
per poc espai que tingui i facilitar el
retrobament amb aquell jardiner/a i
pagès/a que tothom porta a dins.
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SAY IT LOUD

DEL CLOT AL MÓN
EN 10 EDICIONS

El Say it Loud ha arribat finalment a les deu edicions.
El que va començar com un petit cicle des de la
programació de la Farinera que cavalcava entre
juny i juliol i que tenia la voluntat de mostrar una
incipient escena que s’anava consolidant a la ciutat
ha anat creixent de forma escalonada i sòlida fins a
convertir-se en un referent cultural de ciutat. Però

aquest creixement mai hagués estat possible sense
la complicitat i l’impuls d’alguns equipaments de la
ciutat, de la gent interessada per noves propostes i
de l’evolució de moltes de les bandes que formaven
part d’aquella primera edició, grups com Soweto,
Astrio, el Gremio, que encara són presents a molts
escenaris.

La voluntat primera de donar visibilitat a propostes vinculades a la música negra local va deixar pas a la idea d’acostar
bandes d’altres ciutats de l’estat a Barcelona, com The Fire
Eaters, de Madrid o Red Soul Community, de Granada. Uns
anys després van arribar les propostes internacionals amb un
primer concert memorable de l’anglesa Andreya Triana.
De forma natural també van començar a sorgir activitats
que desbordaven la mera proposta musical: projeccions,
debats, teatre, exposicions... contribuint a enriquir l’oferta
cultural fins a anar-la convertint en un referent, no només per
als amants de la música negra, sinó per a qualsevol persona
culturalment inquieta.
Però conjuntament amb l’oferta cultural, l’estructura i el projecte del Say it Loud també va anar agafant musculatura i rellevància. La filosofia del creixement ha estat: “Tan important és el
QUE posem sobre l’escenari com la forma COM ho fem”. A partir
d’aquí, mantenint la Farinera del Clot com espai referencial, les
activitats a poc a poc s’han anat obrint, a la llibreria Pebre Negre,
a l’Ateneu Popular 9 Barris, als Cinemes Girona... i en aquesta

darrera edició acostant-se a Sant Andreu, amb dues activitats,
una a l’Ateneu l’Harmonia i l’altra a la Fàbrica Fabra i Coats.
Així doncs, el Say it Loud s’ha mantingut fidel a la voluntat
de descobrir noves propostes, moltes d’elles internacionals,
i a l’accessibilitat en aquestes propostes, moltes de caràcter
gratuït i d’altres amb entrades ajustades.
El cicle també ha crescut gràcies a moltes mans que
d’una forma o una altra hi han aportat el seu granet de sorra,
fent torns, aportant propostes, activitats, a les barres o als
escenaris, i sobretot compartint la passió per una determinada forma de fer les coses i d’entendre el paper de la cultura.
La materialització final d’aquestes voluntats és l’apropament
del projecte a l’economia social, que aquest any pren especial
rellevància ja que el cicle Say it Loud es liderarà des de la cooperativa Quesoni, a la vegada que s’ubicarà en quatre espais
públics de la ciutat.
El cicle també ha incorporat de forma permanent una àmplia oferta de cervesa artesana, en col·laboració amb algunes
de les cerveseres locals...

Tot plegat defineix un projecte molt particular, des de
l’oferta cultural, als espais, als mètodes de treball, la política
de preus, la renúncia als patrocinis... fet que no ha impedit
que el Say it Loud continuï creixent.
Pel que fa a l’edició d’aquest any, al marge dels nous
espais, volem destacar sobretot l’oferta internacional del cicle,
bandes de Los Angeles, com Jungle Fire o de Nova Orleans
com els celebrats Tank and The Bangas... i propostes de
referència obligada a la Farinera com el Hip Hop eclèctic dels
canadencs Nomadic Massive o un convidat que arriba directe
des de Jamaica, Pad Anthony i que actuarà dins de la cita més
massiva del cicle, les 8 Hours Reggae Run.
En definitiva, el Say it Loud és un projecte que continua
posant l’accent a les propostes obertes i comunitàries com les
citades 8 Hours o la Block Party, que mira d’acostar propostes
internacionals que mai abans hagin trepitjat Barcelona, i que a la
vegada està travessat per la voluntat de donar un paper central i
transformador a la cultura dins de la ciutat i els seus barris.

