Casal de barri
Espai Antoni iró Peris

Programació
cultural
i tallers
Octubre, novembre i
desembre 2017

FEDERACIÓ D’ENTITATS
CLOT-CAMP DE L’ARPA
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EXPOSICIONS

De lo casual en el arte
Del 2 al 31 d’octubre
Inauguració:
dilluns 2 d’octubre, 18.30h
A càrrec d’Anna Mª Cullell, Isabel
Coll, Socorro Bellido, Ángels
Cerqueda i Ana García Júpiter
(Alumnes del taller de Pintura
per a tothom del Centre Cultural
la Farinera del Clot. Comissariat
a càrrec de Montserrat Pérez)
Aquesta exposició pretén posar de
manifest quant hi ha de casual a l’art.

Violència masclista en
la parella:
desmuntem mites?

Art efímer urbà

A càrrec del Centre per a la
Igualtat i Recursos per a les
Dones (CIRD)
Aquesta exposició proposa la revisió
d’alguns mites associats a l’amor
romàntic i a la violència masclista i,
alhora, ofereix idees per transformarlos i avançar cap a unes relacions
lliures d’aquesta violència.

A càrrec de Víctor Casanovas
“Vicat”
Desprès d’un llarg parèntesi artístic, Víctor Casanovas s’endinsa
en una de les seves passions: la
fotografia. L’artista cerca motius
urbans, racons i espais que li
cridin l’atenció.

Del 6 al 29 de novembre
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De l’1 al 22 de desembre
Inauguració:
dilluns 4 de desembre, 19h

MEDI AMBIENT

Taller jardinera
sostenible. Bulbs al balcó

Taller de
desmaterialització

Divendres 20 d’octubre,
de les 18h a les 19.30h

Divendres 27 d’octubre,
de les 18h a les 20.30h

A càrrec de La Fàbrica del Sol
Aquest taller ens ensenyarà a
plantar un bulb autòcton per
poder guarnir el nostre balcó,
així com el maneig i cures necessàries dels bulbs.

A càrrec de
Reparat millor que nou
L’excés de residus a la nostra societat ens obliga a pensar noves
formes de produir, de
consumir i de relacionar-nos per
a generar menys impacte al medi.
En aquest taller coneixerem el
concepte de desmaterialització i
com ha anat integrant-se en les
nostres vides.

Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org o presencialment

Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org o presencialment
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Renova la teva roba
Recollida de roba: del 2 al 8 de
novembre en horari d’obertura de
l’EAMP.
Espai d’intercanvi (mercadillo):
Divendres 10 de novembre,
de 16.30 a 19.00h
Podràs portar les teves peces de
roba i intercanviar-les per qualsevol altra peça en qualsevol altre
punt de la ciutat.
ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA FESTA
MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

MEDI AMBIENT

VERMUT I BON PROFIT!
Dissabte 4 de novembre, 12h
El VERMUT DE LA NEVERA
SOLIDÀRIA
A càrrec de l’EAMP i grup de
consum ecològic del Clot-Camp
de l’Arpa
Vine a conèixer la nevera solidària tot
prenent un vermut a la plaça i disfrutant de l’espectacle “bon profit”.
BON PROFIT!
A càrrec de Tanaka teatre
Un espectacle sobre alimentació
saludable protagonitzat per la Xef
Tomassa, un personatge que ens
convida a conèixer la seva cuina i les
històries màgiques dels aliments que
l’acompanyen en forma de titelles!

Taller d’hort ecològic
L’hort vertical
Divendres 17 de novembre,
de les 18h a les 19.30h
A càrrec de La Fàbrica del Sol
Crear un petit hort vertical i penjar-lo de la paret pot ser una bona
solució per a poder plantar alguna
hortalissa a casa nostra.

Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp o presencialment
ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA FESTA
MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA FESTA
MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
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Plantada a la plaça:
enverdim la plaça
Carme Montoriol

Dissabte 18 de novembre, 11h
A càrrec de l’EAMP i hort
comunitari del Clot
Vine a “enverdir” la plaça Carme
Montoriol. Posarem plantes
aromàtiques als escocells que hi
ha davant de l’EAMP per millorar
la plaça i la biodiversitat del barri.
ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA FESTA
MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

MEDI AMBIENT

Taller de bijuteria i
complements
Divendres 24 de novembre,
de les 18h a les 20.30h
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 als residus domèstics
de difícil reciclatge.
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org o presencialment.

Renova les teves joguines
Espai d’intercanvi (mercadillo):
Dijous 14 de des. de 16.30 a 20h
Recollida de joguines:
de l’1 al 13 de desembre
en horari d’obertura de l’EAMP

Porta les teves joguines i intercanvia-les, a l’EAMP o en qualsevol altre punt de la ciutat.

Taller: per nadal,
menys residus 2

Divendres 15 de desembre,
de les 18h a les 20:30h
A càrrec de Reparat millor que nou
Ensenyarem tècniques d’embolcallament de regals i postals de
Nadal amb materials reutilitzats.

Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp o presencialment
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Recollida joguines
campanya reis i
taller reparació
Recollida de joguines: del 11 al 21
desembre.
Taller: 21 de desembre
de 16.30 a 19h
Participem en la recollida de
joguines NOVES i regals per la
gent gran per la campanya de
reis del barri. A més, hi haurà un
taller de revisió i reparació de les
joguines aportades i descartades
per la campanya de reis per no
ser noves.

XERRADES

La Catalana: una
institució sobre rodes
entre el Clot i el Poblenou
Dilluns 9 d’octubre, 19h
A càrrec de Ricard Fernández
Valentí, historiador i documentalista. Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Des de finals del segle XIX va
existir un interès per connectar el
Clot amb el Poblenou. Per raons
administratives i per facilitar el
trasllat dels obrers a les fàbriques
es va crear un transport de
passatgers entre ambdós nuclis.
Aquest servei entranyable es va
convertir en “La Catalana”.
Foto de portada: Un dels autobusos de la Catalana dels darrers
anys de servei.

Què passa amb
les pensions?

Presentació llibre:
problemas de Paula

Dilluns 23 d’octubre, 19h

Dilluns 30 d’octubre, 18.30

A càrrec de Domiciano Sandoval i Ferran López de Marea
Pensionista
Xerrada sobre l’afectació de les
pensions actuals i futures arrel
dels decrets de 2011 i 2013.

A càrrec de Yoly Hornes, autora
del llibre
L’última novela de la Yoly Hornes
és una història pensada per
preadolescents. Explica la història
d’una nena d’11 anys per trobar el
seu lloc en el món.
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Hilari Salvadó, alcalde
de Barcelona quan
plovien bombes
Dilluns 13 de novembre, 19 h

A càrrec de Pau Vinyes i Roig, historiador i biògraf. Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Hilari Salvadó, fill d’una família de pescadors de la Barceloneta, va esdevenir
alcalde de Barcelona en plena Guerra
Civil, durant els anys en què els avions
de la Itàlia feixista i l’Alemanya nazi
van bombardejar Barcelona.

Acompanyament
al final de la vida del
malalt oncològic
Dilluns 27 de novembre, 19 h
A càrrec de Jordi Abad Lalanza
(Coordinador Voluntariat Pal·liatius i Domicilis de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer)
Dins de les tasques de l’AECC
(associació Espanyola Contra el
Càncer) hi ha la tasca d’acompanyar en el final de la vida.
L’acció de persones voluntàries
aporta importants beneficis no
només pels malalts i les famílies
sinó que també és una experiència molt satisfactòria pel mateix
voluntariat.

El cicle festiu de nadal
al Clot-Camp de l’Arpa a
través de les fotografies
Dilluns 11 de desembre, 19h

A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Com es celebraven les festes
de Nadal anys enrere? Com ha
canviat la manera de celebrar-ho?
Les fotografies ens permetran
recordar-ho i comptem amb la
vostra col·laboració i aportacions
per tenir-ne més informació.

Hilari Salvadó i Castell (1899-1966), en el moment de pronunciar el discurs com a nou alcalde Barcelona. (Carlos Pérez de Rozas-AFB)

Reis motoritzats pel Vespa Club Sant Martí (Fotògraf: Martí Ferrer).

XERRADES

DOCUMENTALMENT CICLE DE DOCUMENTALS DE L’EAMP

El parlar dels
passos perduts
Dilluns 16 d’octubre, 19h
Col·loqui a càrrec de Coralie Martin
Què fer del temps que passa
quan s’està tancat a fora?
Thérèse, Bakhta i Sayda es veuen
obligades a reinventar cada dia
una manera de cobrir les hores
que se’ls hi escapen, esperant
les 19 h per poder franquejar les
portes de la llar d’acollida que les
alberga durant la nit. (V.O.SUBT.CATALÀ)

Ferides

Las edades del sida

Dilluns 20 de novembre, 19h

Dilluns 18 de desembre, 19h

De Susanna Barranco
A càrrec de PIAD Sant Martí
Ferides és el resultat d’un treball
de camp amb dones i persones
transsexuals al voltant de la
violència de gènere. Amb aquest
projecte audiovisual, es vol fer
veure que la violència masclista
ataca tot allò que considera
inferior, tot el que és, de fet, una
representació de la feminitat.

A càrrec d’Stop SIDA
A l’estat espanyol cada any es
diagnostiquen 4000 casos nous
de VIH. Els nous tractaments i
la cronificació de la malaltia han
provocat un relaxament en la prevenció. Aquest documental ens
mostra la necessitat de no baixar
la guàrdia.
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ALTRES

Recital líric

Munt de mots

Dau als barris

Dimecres 4 d’octubre, 19.30h

Dimecres 18 d’octubre, 19.30h

RecitaL líric a càrrec del tenor
Joan Oms. Presenta i declama
Presen Samaniego

A càrrec de Narrin Narran
Torna a l’EAMP el festival de
narració oral de Barcelona.

Dimarts 21 de novembre,
de 18 a 21h

Mostra de tallers de l’EAMP
i del Centre Cultural
Dilluns 6 de novembre, 17.30 h
Tarima del carrer Rogent
En el marc de la Festa Major,
l’EAMP i el Centre Cultural organitzen una mostra dels tallers trimestrals en marxa. Dansa, esport
i i molt més a la tarima instal·lada
al carrer Rogent.
ACTIVITAT EMMARCADA DINS LA FESTA
MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
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A càrrec de Dau Barcelona
L’EAMP participa com equipament de districte en la presentació simultània del Dau Barcelona,
festival del joc. Vine a jugar i
descobreix jocs de taula!

ALTRES

Encesa d’espelmes
contra la violència
masclista
Divendres 24 de nov. 20h
A càrrec de les Blogueres de
Sant Martí i de l’EAMP
En motiu del 25N recordarem
totes les dones mortes durant el
2017 amb una encesa d’espelmes
i una lectura a la plaça Carme
Montoriol.

HIP-HOP + BANKSY
-ART EFÍMER URBÀ

ELS SUPERHEROIS
TAMBÉ VEUEN LLET

Dilluns 4 de desembre, 18h

Dimecres 25 d’octubre, 17.30h

A càrrec de Bad Candy, Casal
de Joves La Traca i EAMP
Vine a disfrutar de la cultura hiphop en totes les seves branques
de la mà de Bad Candy, el grup
del Casal de Joves La Traca. I
aprofita per formar part d’un grafiti
de Banksy. Sigues un #BanksyClot

Dins del projecte “drets humans, família i barri” de la Organización para
las Naciones Unidas en España i
amb el suport de l’Ajuntament de
Barcelona, aquesta obra de teatre
recorre l’univers dels més petits dins
del seu marc de convivència amb
una visió d’actualitat i realisme, poc
comú en la dramatúrgia per infants.
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ACTIVITATS OBERTES

Costura i manualitats

Reiki per a tothom

Club de lectura

Divendres 6 (arracades de
fantasia) i 20 d’octubre (ABC de
costura), 17 h
Divendres 3 (Posa a mida la teva
roba: estrenyir) i 17 de novembre
(Iniciat al patchwork), 17 h
Divendres 1 i 15 desembre, 17 h

Divendres 6 d’octubre, 19 h
Divendres 3 de novembre, 19 h
Divendres 1 de desembre, 19 h

Dimecres 11 i 25 d’octubre, de les
19 a les 20.30 h
Dimecres 8 i 22 de novembre, de
les 19 a les 20.30 h
Dimecres 13 de desembre,
de les 19 a les 20.30 h

A càrrec de Paquita Marsal
Vine a donar i rebre Reiki de
forma gratuïta.

A càrrec de Maria Rosa Cases
Al taller de costura mantenim la
tradició de cosir perquè puguis
aprendre allò més bàsic o ensenyar a fer noves creacions. També
ens aventurem a fer manualitats.
Porta el material necessari per fer
les teves creacions.
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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.

ACTIVITATS OBERTES

Jocs de taula a la plaça!

Narrin narran

Literatura en veu alta

Divendres 6 d’octubre, a les
18.30h
Divendres 10 de novembre,
a les 19h
Divendres 15 de desembre,
a les 18.30h

Dimecres 18 d’octubre, 19.30 h
Dimecres 15 de novembre, 19.30 h
Dimecres 20 de desembre, 19.30 h

Dimarts 31 d’octubre,
de les 10.30 a les 12.30 h
Dimarts 28 de novembre,
de les 10.30 a les 12.30 h
Dimarts 19 de desembre,
de les 10.30 a les 12.30 h

Amb la col·laboració de
Frikigames
Un nou espai per totes les
edats per descobrir nous jocs,
disfrutar-ne dels ja coneguts i
divertir-nos plegats.

Vine a explicar o a gaudir dels
contes per a adults que entre tots
i totes crearem.

A càrrec de les Blogueres de
Sant Martí
Activitat oberta i participativa, on
llegirem i comentarem diferents
lectures.

L’ACTIVITAT DEL 10 DE NOVEMBRE
ESTÀ EMMARCADA DINS LA FESTA
MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

L’ACTIVITAT DEL 15 DE NOVEMBRE
ESTÀ EMMARCADA DINS LA FESTA
MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
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ACTIVITATS OBERTES

Practica el teu anglès

Català nivell D

GRUP CONVERSA BÀSIC
Tots els dilluns
de les 17 a les 18 h

Tots els divendres
de 17 a 18.30h

GRUP CONVERSA AVANÇAT
Tots els dilluns
de les 18 a les 19 h

A càrrec de Jordi Comabella

ACTIVITATS DIVERSES
PER PRACTICAR ANGLÈS
Tots els dijous
Consultar la web

Català - fonologia i
ortografia de les vocals
Tots els divendres
de 18.30 a 20h
excepte el primer divendres de
cada mes.
Inici el 12 de gener
A càrrec de Jordi Comabella
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment.
Inscripció prèvia a partir de l’1
d’octubre

Practica l’anglès amb els grups
de conversa oberts que us ofereix
l’EAMP i noves activitats per totes
les edats. 2 grups de dos nivells
per tal que us pugueu incorporar
al que millor s’adapti als vostres
coneixements i necessitats.
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SERVEIS / GRUPS

Punt d’intercanvi de
llibres i punts de llibres

Taulell d’anuncis laborals

Blogueres de Sant Martí

A l’EAMP compartim cultura. Vine,
escull el llibre que més t’agrada
i emporta-te’l... l’únic requisit és
que en deixis un altre.

Busques feina? A l’EAMP tenim un
taulell que anem actualitzant cada
setmana amb diferents ofertes laborals que poden ser del teu interès.
Acosta’t i dóna-hi un cop d’ull.

Cessió d’espais

Espai de jocs

Si tens ganes de fer-te sentir,
Internet és una bona eina. Aquest
grup de dones ja l’ha
descobert i fan del seu bloc un
portal d’opinió, crítica i reflexió.
Si en vols formar part: cada
dimarts de 10.30 a 12.30h.

Aula taller amb capacitat per a 15
persones i sala d’actes polivalent
amb capacitat per a 50 persones.
Formulari: www.farinera.org/eamp

A l’EAMP t’oferim un espai per
poder jugar. Porta el teu joc o
vine a provar-ne d’altres que hi ha
disponibles a l’Espai.*

Lliure accés i WIFI

Nevera solidària

A l’Espai Antoni Miró Peris t’oferim un
espai per poder estudiar, llegir, consultar internet o fer treballs a l’ordinador.

Participa d’aquesta iniciativa comunitària contra el malbaratament
alimentari. Pots fer-te voluntari/a o
simplement utilitzar-la!*

* Més informació a: 93 450 70 13 / eamp@farinera.org / www.farinera.org/eamp 14

Coope clot. Cooperativa de consum ecològic del Clot-Camp de l’Arpa

Associació de consum autogestionada que es posa en contacte
amb els productors ecològics per
poder beneficiar-se de la compra
en grup.
Cada dimecres de 19.30 a 20.30h
https://coopeclot.wordpress.com/

enganxa’m a la nevera

CALENDARI

Dilluns 30-O 18.30h Problemas de Paula

Diven. 24N

18h Bijuteria i complements

OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE

Dimarts 31-O 10.30 Literatura en veu alta

Diven. 24N

20h Contra la violència masclista

Dilluns 2-O 17 i 18h Grups conversa anglès

Dijous 2N		
Practica el teu anglès

Dilluns 27N 17 i 18h Grups conversa anglès

Dilluns 2-O 18.30h De lo casual en el arte

Diven. 3N

17h Costura i manualitats

Dilluns 27N

Dime. 4-O

Diven. 3N

19h Reiki

Dimarts 28N 10.30h Literatura en veu alta

Dijous 5-O		
Practica el teu anglès

Diss. 4N

12h Vermut a la plaça

Dijous 30N		
Practica el teu anglès

Diven. 6-O

Diss. 4N

12h Espectacle infantil-Bon profit

Diven. 6-O
Diven. 6-O

19.30h Recital líric
17h Costura i manualitats
18.30 Jocs de taula
19h Reiki

19h Malalt oncològic

Diven. 1D

17h Costura i manualitats

Dilluns 6N 17 i 18h Grups conversa anglès

Diven. 1D

19h Reiki

Dilluns 6-N

Dilluns 4D 17 i 18h Grups conversa anglès

17.30h Mostra de Tallers

Dilluns 9-O 17 i 18h Grups conversa anglès

Dime. 8N

Dilluns 9-O

19h Xerrada. La Catalana

Dijous 9N

Dime. 11-O

19h Club de lectura

Diven. 10N 16.30h Renova la roba

Dilluns 11D 17 i 18h Grups conversa anglès

Dilluns 9-O 17 i 18h Grups conversa anglès

Diven. 10N

Dilluns 11D

19h Xerrada taller història

Dilluns 16-O

Dilluns 13N 17 i 18h Grups conversa anglès

Dime. 13D

19h Club de lectura

Dime. 18-O 19.30h Munt de mots: Narrin Narran

Dilluns 13N

Dijous 14D 16.30h Renova joguines

Dijous 19-O		
Practica el teu anglès

Dime. 15N

Diven. 20-O

17h Costura i manualitats

Dijous 16N		
Practica el teu anglès

Diven. 15D

Diven. 20-O

18h Bulbs al balcó

Diven. 17N

17h Costura i manualitats

Diven. 15D 18.30h Per nadal fem menys residus

19h El parlar dels passos perduts

19h Club de lectura
Practica el teu anglès
19h Jocs de taula
19h Xerrada: Hilari Salvadó
19.30h Narrin Narran

Dilluns 4D

18h Hip hop + sigues un banksy

Dilluns 4D

19h Art efímer al carrer

Dijous 14D		
Practica el teu anglès
17h Costura i manualitats

Dilluns 23-O 17 i 18h Grups conversa anglès

Diven. 17N

18h Taller jardinera sostenible

Diven. 15D

Dilluns 23-O

Diss. 18N

12h Enverdim lpl. Carme Montoriol

Dilluns 18D 17 i 18h Grups conversa anglès

19h Què passa amb les pensions?

19h Jocs de taula

Dime. 25-O 17.30h Teatre Infantil

Dilluns 20N 17 i 18h Grups conversa anglès

Dilluns 18D

Dime. 25-O

Dilluns 20N

19h Documentalment: Ferides

Dimarts 19D 10.30 Li teratura en veu alta

19h Club de lectura

19h Las edades del sida

Dijous 26-O		
Practica el teu anglès

Dimarts 21N

18h Dau Barcelona

Dime. 20D

Diven. 27-O

Dime. 22N

19h Club de lectura

Dijous 21D		
Practica el teu anglès

18h Desmaterialització

Dilluns 30-O 17 i 18h Grups conversa anglès

Dijous 23N		
Practica el teu anglès

19.30h Narrin Narran

Dijous 21D 18.30h Reparació joguines

T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. 934 507 013
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