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La Farinera ofereix el 3r
Cicle d’humor i d’estiu
amb tres vespres que
alternaran el clown, la
màgia i la música de la
mà de Dudú Arnalot,
Anna Montserrat i Mali
Vanili.
pàg. 3

L’EAMP
CELEBRA 5 ANYS!

L’EAMP està d’aniversari i
no és per menys… aquest
2013 compleix 5 anys!! i
ho vol celebrar amb tot el
barri.
pàg. 3

LA REVETLLA DE
SANT PERE TORNA A
LA FARINERA

La Karaoke Band serà
la protagonista musical
de la nit del 28 de juny,
precedida per una mostra
dels tallers de dansa del
Centre Cultural.
pàg. 3
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Al Clic 79, 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, l’Espai Antoni Miró
Peris i fins i tot les d’un gran nombre d’entitats del
barri. Una guia d’oci que heu de tenir a mà durant
els mesos de maig, juny i juliol; repleta de propostes
de qualitat i que us resultarà de gran utilitat per a
gaudir del vostre temps lliure sense haver de sortir
del barri.
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 part de tots els organitzadors que,
sense cap mena de dubte, es veu recompensat per la
bona acollida que any rere any tenen entre el veïnat.

CCFC
Dilluns de 9 h a 22 h
Dimarts i dijous de 9.30 h a 24 h
Dimecres i divendres de 9 h a 24 h
Dissabte de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Serveis
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Sala d’exposicions
Sala d’actes/teatre
Sala de suport a les entitats de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Tallers i sales de reunions
Servei de cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Entitats
Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa
Associació Teatral el Partiquí
Mestres per Bòsnia
Sant Martí amb el Sàhara
Asociación para Vencer el Autismo
Dones i Comunitat - Banc del Temps

El programa de les Festes de Primavera, que trobareu detallat a l’interior, és el plat fort del mes de
maig. Engloba activitats que ja són un clàssic com el
Mercat Solidari i l’Emmaketam; altres que es comencen a consolidar com la Cercavila de Cultura Popular
i altres de noves com la presentació de la Coordinadora Infantil i Juvenil del barri amb activitats per la
canalla. Un marc, que ens sembla idoni per la realització del primer acte de celebració del 5è aniversari de l’EAMP i que serà el tret de sortida d’altres
propostes que es portaran a terme durant la tardor.
Al juny, per donar la benvinguda a l’estiu com es
mereix, se celebren les tradicionals revetlles: la de
Sant Joan i la de Sant Pere. Segons marca la tradició,
no faltarà ni el foc, ni la música, fent d’aquestes dates
tant assenyalades per nosaltres una gran festassa.
I al juliol, acomiadem la temporada amb la tercera 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
ànim almenys durant una bona estona.
Us hi esperem, no hi falteu!

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Dimecres de 10,30 h a 13,30 h
De dilluns a divendres de 16,30 h a 21,00 h
Serveis
Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i Internet (horaris subjectes a programació)
Servei de WI-FI
Taller i sala de reunions
Espai expositiu
Antena jove del Clot (dimarts de 16.30 h a 20.30 h)
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Grups
Les Blogueres de Sant Martí
EL CCFC I L’ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS SÓN GESTIONATS PER LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA A TRAVÉS D’UN MODEL DE GESTIÓ CIUTADANA.

CCFC
Gran Via de les Corts Catalanes 837 | 93 291 80 80
informacio@farinera.org | www.farinera.org

Plç Carme Monturiol, 10 | 93 450 70 13
eamp@farinera.org | www.farinera.org

CRÈDITS
Han col·laborat en aquest número:
Estel Barbé, Teresa Comabella,
Margarida Guinart, Jordi Morell,
Elvira Cardos, Gisela Moya
i Roser Navarri
Coordinació tècnica: Roser Navarri
Coordinació: Elvira Cardos

El Clic no es responsabilitza del
contingut dels articles
Disseny i maquetació
karmentxu.cat
Impressió
Impressions Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
3.000 exemplars
informacio@farinera.org
www.farinera.org
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12A EDICIÓ DEL

FOTOCLOT

3r Cicle d’humor i d’estiu
a la terrassa de la Farinera

Un tribut a l’hormona de l’alegria en format de
cicle d’humor a la fresca.
El Centre Cultural la Farinera del Clot presenta
aquest juliol un total de tres vespres que s’alternaran
entre el clown, la màgia i la música per oferir-nos una
programació on l’humor és la clau.
Una bona oportunitat per relaxar-nos de la calor,
riure i gaudir dels tres primers vespres de dijous del
mes de juliol en companyia de reconeguts clowns
com Dudu Arnalot, la maga Anna Montserrat i el
duet inclassificable Mali Vanili.

ELS DIJOUS DE JULIOL:
TRIO ENDORFINES

La programació d’Endorfines té un punt d’inici
potent amb la presentació, el dijous 4 de juliol a les
20h, del nou espectacle del conegut clown Dudu
Arnalot. Després d’haver estat gairebé un any fora
amb l’espectacle Alegria de la companyia Cirque
du Soleil, torna a casa amb El Niu. Una proposta
de carrer on, acompanyat d’una pianista, en Dudu
continuarà amb les trifulgues aquesta vegada d’un
nou personatge amb ànima d’ocell.
El segon dia d’Endorfines convida a la clown i
maga Anna Montserrat, àlies la Xicana, a fer-nos un
recorregut per un seguit de situacions quotidianes i
en ocasions força properes, que seran resoltes de
forma màgica i còmica.
El tercer i darrer dijous serà el torn dels Mali

LA REVETLLA
DE SANT PERE

TORNA A LA FARINERA
La Karaoke Band serà la protagonista musical de
la nit del 28 de juny
El Centre Cultural i la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa us conviden a celebrar la Revetlla de
Sant Pere un any més, a l’esplanada de la Farinera la
nit del 28 de juny.
Aquesta tradicional vetllada s’ha perdut en la
majoria de barris de Barcelona, on antigament se
celebrava i servia, entre d’altres, per acabar d’esgotar

L’EAMP CELEBRA

5 ANYS!

L’EAMP està d’aniversari i no és per menys…
aquest 2013 compleix 5 anys!! i ho vol celebrar
amb tot el barri.
Era l’any 2008 quan l’Espai Antoni Miró Peris
(EAMP) obria les portes al barri del Clot-Camp de
l’Arpa. Llavors començava com un annex del Centre
Cultural la Farinera del Clot també gestionat per
la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa. La
Federació i moltes entitats del barri guanyaven un
nou espai de trobada i de treball, i el barri guanyava
un nou centre de cultura de proximitat.
Han estat anys d’esforços per referenciar-se
al barri; un espai complex, una ubicació difícil i un
pressupost limitat, han estat alguns dels entrebancs
que ha calgut superar. Per això, després de 5 anys,

Vanili, un duet molt especial, de la mà dels actors
Miquel Malirach (Mali) i Jofre Borràs (Vanili). Dos
freakies entranyables que no se sap ben bé perquè,
ni com, aniran calant dins nostre fins a crear una
relació simbiòtica de benestar i felicitat que ens farà
tornar a casa amb un somriure d’orella a orella i
entonant alguna de les seves melodies enganxoses.
Tot plegat, un trio ideal per desconnectar de la
calor i incrementar les endorfines estivals.
> EL NIU
A càrrec de la cia Dudu Arnalot
Gènere: Clown i mim
Dijous 4 de juliol, 20h
Terrassa del Centre Cultural
Gratuït
> TOC-TOC MÀGIC
A càrrec de la cia Xicana
Gènere: Màgia còmica
Dijous 11 de juliol, 20h
Terrassa del Centre Cultural
Gratuïta
> MALI VANILI
A càrrec de Mali Vanili
Gènere: Humor Musical
Dijous 18 de juliol, 20h
Terrassa del Centre Cultural
Gratuïta
els petards que encara quedaven de la nit de Sant Joan.
Enguany, la Revetlla de Sant Pere començarà a
les 20h a l’esplanada amb una mostra dels cursos
de danses del Centre Cultural on es comptarà amb
una actuació de Bollywood, una de Burlesque i una
mostra de Tribal Fusió. El plat fort de la nit arribarà
just després amb el retorn al barri de La Karaoke
Band. Un concert on les persones protagonistes són,
justament, el públic assistent. Una llista de cançons
i una banda de luxe per acompanyar a tota aquella
persona que s’animi i s’atreveixi a pujar a l’escenari
per demostrar a tot el barri l’artista que du a dins.
MOSTRA DE DANSES DEL CENTRE CULTURAL
CONCERT AMB LA KARAOKE BAND
Divendres 28 de juny, a partir de les 20h
Esplanada del CCFC

avui es pot celebrar que el barri del Clot-Camp de
l’Arpa té en l’EAMP un centre consolidat per l’activitat
veïnal i pel treball associatiu del barri.
Aquest 2013, per decisió del Districte de Sant
Martí, l’EAMP ha passat a ser un Casal de Barri,
aquest canvi de tipologia ha suposat canvis a nivell
intern i una reducció horària del centre. Tanmateix,
s’ha fet una gran tasca per poder mantenir el nivell
de programació i de serveis que l’EAMP ha estat
oferint fins ara.
Tot i les dificultats de l’espai, el canvi de tipologia i
les retallades, l’EAMP segueix al barri, i després de 5
anys, amb més força que mai per seguir-ne celebrant
molts més! I perquè l’ocasió s’ho mereix, aquí us fem
cinc cèntims de la primera activitat d’aniversari que
es farà aquest mes de maig:
ESPECTACLE DE CLOWN I MÀGIA
PER A PÚBLIC FAMILIAR
A càrrec de Xicana de la Cia.Xicana
Dijous 9 de maig, 17.30h
Plaça de Carme Monturiol
Gratuïta

Un any més torna la Mostra Fotogràfica del
Clot-Camp de l’Arpa, el Fotoclot. Enguany se
celebra la 12a edició d’una activitat amb un
objectiu molt clar: fer arribar la fotografia a
tothom i oferir també a tothom l’oportunitat de
mostrar al públic les seves imatges. És a dir que
qualsevol persona amb interès per la fotografia,
aficionats, estudiants o professionals hi poden
participar aportant tres imatges. Totes les obres
recollides seran exposades del 14 de juny al 5
de juliol a l’Ateneu la Farinera del Clot i al Centre
Cultura la Farinera del Clot. L’acte inaugural en
aquesta ocasió se celebrarà el mateix divendres
14 de juny a l’Ateneu la Farinera del Clot a partir
de les 19.30h.
Tots els interessats a participar al Fotoclot
podran presentar un màxim de 3 imatges del 14 de
maig al 5 de juliol a la recepció del Centre Cultural la
Farinera del Clot.
A les bases (www.farinera.org) es poden
consultar tots els requisits i les condicions per a
formar part de la Mostra.

BASES DEL
FOTOCLOT 2013

> Participants
Podran presentar la seva obra fotogràfica
tots els aficionats i estudiants de fotografia.
> Modalitats
S’admeten tot tipus de processos tècnics
(virats, digitals, etc.) sempre que les
fotografies es presentin sobre qualsevol
tipus de paper fotogràfic.
> Tema
Lliure.
> Obres
Es presentaran un màxim de tres obres per autor.
> Format i presentació
Les fotografies es presentaran muntades
sobre un paspartú (gruix màxim 4 mm.) de
40 x 50 cm (preferible en format vertical)
mida mínima fotogràfica 20 x 30 cm.
> Admissió
Les fotografies es lliuraran del 14 al 31 de
maig, degudament protegides, al Centre
Cultural la Farinera del Clot, Gran Via de les
Corts Catalanes, 837.
> Identificació
Al dors del paspartú es farà constar:
títol de l’obra, nom complet de l’autor,
adreça, població, telèfon, adreça de correu
electrònic i DNI.
> Selecció
La selecció la farà un representant de cada
entitat organitzadora: La Farinera, Ateneu del
Clot i el Centre Cultural la Farinera del Clot.
> Exposició
Les fotografies seran exposades a les
següents entitats:
La Farinera, Ateneu del Clot
Del 14 de juny al 5 de juliol, inauguració
divendres 14 de juny a les 19,30h
c/ Muntanya, 16 bis
93 232 99 08
Centre Cultural la Farinera del Clot
Del 14 de juny al 5 de juliol
Gran Via de les Corts Catalanes, 837
93 291 80 80
> Retorn de les obres
Les fotografies es podran recollir del 15 al 25
de juliol al Centre Cultural la Farinera del Clot,
presentant el DNI. L’organització no se’n farà
responsable a partir d’aquesta data.
> Observacions
En recollir les fotografies es donarà a cada
participant un tríptic d’una mostra de les
fotografies presentades.
El fet de participar implica l’acceptació de
les bases d’aquesta exposició.
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FESTES DE
PRIMAVERA
DEL 4 AL 18 DE MAIG
El barri celebra com cada any l’arribada del bon temps amb
activitats a l’aire lliure. Aquest 2013 les dates escollides són
del 4 al 18 de maig, dies en els que les entitats i veïns i veïnes
es bolcaran per oferir un programa d’actes ben divers.
El dia 4 de maig es donarà el tret de sortida amb una novetat, la presentació de la Coordinadora Infantil i Juvenil del ClotCamp de l’Arpa (COMICC). Després d’uns anys de la creació de
l’organisme, s’han reactivat de nou per dinamitzar el sector de
les entitats dedicades al lleure dels més petits. Per donar-se a
conèixer oferiran una activitat per als adolescents al matí, una
per als infants a la tarda i conclouran la jornada amb un sopar
de germanor. El mateix dia, al vespre, l’entitat Mestres x Bòsnia celebrarà l’acte de dissolució de l’entitat amb activitats i un
concert al Centre Cultural la Farinera del Clot.
A més a més, no ens podem oblidar de les activitats ja consolidades que any rere any protagonitzen les Festes de Primavera. El divendres 10 se celebrarà la final de l’Emmaketa’m,
concurs de maquetes joves del barri; el dissabte 11 per la tarda tindrà lloc el tercer Cercavila de Cultura Popular; i el dissabte 18 de maig es durà a terme la segona edició de l’Skate Day,
així com el Concert Jove al Parc del Clot.

El 14è Mercat Solidari continua
treballant per als infants del Clot-Camp de l’Arpa

L’ESPLAI XINO XANO
CELEBRA EL
DESÈ ANIVERSARI
Són joves. Només 10 anys d’història, però en aquest període han aconseguit fer una gran feina i educar en el temps
de lleure a centenars d’infants del Clot-Camp de l’Arpa.
L’esplai Xino Xano celebra aquest any el desè aniversari
amb totes les persones que l’han fet possible.
L’Associació de lleure Xino Xano va néixer el 1994 arrel de
la necessitat de l’escola la Farigola del Clot i de la seva AMPA
de trobar un equip de persones que gestionessin les estones
de lleure que el centre no cobria. Així doncs, es va crear una
associació sense ànim de lucre dedicada a la gestió de serveis educatius en les estones de menjador i dels casals de
tarda, d’estiu i de Nadal.
En aquest entorn i gràcies a la inquietud dels i les joves
monitores es va crear l’esplai Xino Xano. L’any 2001 l’equip
de l’associació va començar a veure la necessitat d’obrir-se
al barri, d’oferir un servei més enllà de la Farigola i complementar la seva tasca de forma voluntària en l’educació del
lleure no formal. Va ser aleshores quan ho van començar a

provar oferint algun campament i el setembre de 2002 es
van constituir com a esplai oferint colònies i activitats tots els
dissabtes a la tarda de 16.30 a 19h.
Des d’aleshores no han cessat l’activitat. Actualment són
pràcticament 60 infants de 4 a 17 anys i més de 10 monitors/es que dediquen els seus esforços de forma voluntària
a educar en el temps de lleure, a més d’oferir als nens i nenes
del barri espais on es desenvolupin més enllà de l’escola.
Els infants són la prioritat del l’esplai del Xino Xano però
a més treballen activament en la dinamització del Clot-Camp
de l’Arpa. L’entitat col·labora i participa de les activitats del
territori com la Festa Major, les Festes de Primavera o la Fira
Boja i formen part de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa i de la Comissió Infantil i Juvenil del Clot-Camp de l’Arpa
(COMICC).
El dissabte 11 de maig volen celebrar el desè aniversari
amb totes les persones que han fet possible l’esplai. Per ferho organitzaran un sopar a la seu de l’entitat, l’escola la Farigola, amb tots els grups de joves que han estat de l’entitat:
monitors i monitores, infants, pares i mares. Volen fer una
gala de retrobament on s’hi passaran imatges dels 10 anys
d’història i a més s’entregaran uns premis molt especials fruit
de les votacions que es duran a terme un mes abans per escollir les millors anècdotes, imatges, records...
http://xino-xanoesplai.blogspot.com.es/
http://xino-xano.org/esplai.html

Les cooperatives de consum han ocupat un lloc clau en la història
del Clot-Camp de l’Arpa. Solament en sobreviuen tres com a entitats de lleure: l’Antiga del Camp de l’Arpa, la Formiga Martinenca
i l’Amistat.
El 1912, l’Obrera Martinenca es va fusionar amb la cooperativa
poblenovina La Flor de Maig tot aportant el seu patrimoni. L’edifici
del carrer de la Muntanya núm. 62 va esdevenir la sucursal núm.
4 i l’any 1914 van comprar la finca veïna per ampliar l’edifici.
La Flor de Maig va desaparèixer als inicis dels anys cinquanta i
l’edifici que tenien al barri va ser adquirit per la Casa de Cuenca a
inicis dels seixanta.
El Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa està treballant en la
recuperació de la memòria d’aquestes entitats i demana la col·
laboració dels veïns i veïnes aportant les seves vivències.
Jordi Morell i Núñez
membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

Foto de L. Roisin

LA SUCURSAL NÚM. 4 DE LA FLOR DE MAIG

Sucursal núm. 4 de La Flor de maig anys 20

del Clot-Camp de l'Arpa

del Taller d'Història

EL RACÓ

Una de les activitats estrella de les Festes de Primavera és
el Mercat Solidari. Enguany arriba a la 14a edició, i com l’any
passat i davant de la situació econòmica de moltes famílies
amb infants, es treballarà per ajudar als nens i nenes de casa.
Gràcies a la coordinació de 6 AMPA’s i els Serveis Socials del
Districte, sota el paraigües de la Federació d’Entitats, l’any passat van ser 99 els infants que van gaudir d’accés a llibres, de la
participació en activitats de lleure extraescolar o de quedar-se
al menjador de l’escola.
L’objectiu és que els infants propers a nosaltres puguin seguir creixent sense sentir-se exclosos per una maleïda crisi, de
la qual ells (ni molts de nosaltres) no en són culpables. És per
això que des de l’organització s’anima a tothom a donar suport,
formar part de l’equip de treball i de participar de l’activitat els
dies 11 i 12 de maig, sota el lema “al Camp de l’Arpa i al Clot,
per la canalla fem de tot”.

TALLERS INTENSIUS

4 de Maig - 19 de maig

CENTRE CULTURAL
LA FARINERA DEL CLOT

ESPAI ANTONI
MIRÓ PERIS

INSCRIPCIONS
Del 10 al 25 de juny

INSCRIPCIONS
Del 10 al 25 de juny

juliol 2013
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FESTES DE
PRIMAVERA

CLOT-CAMP DE L’ARPA
DISSABTE 4 DE MAIG
PRESENTACIÓ DE LA
COORDINADORA INFANTIL I
JUVENIL DEL CLOT CAMP DE
L’ARPA (COMICC)
Gimcana digital per als grups
de joves d’esplais i caus
11.00h
Plaça de Carme Monturiol
(EAMP)
Activitats per a infants dels
esplais i caus
Activitats obertes al barri
17.00h
Parc del Cot
Tancament musical de la
COMICC: Dj’s i Embastida
23.00h
Esplanada del Centre Cultural la
Farinera del Clot
Organitza: La COMICC: Esplai Sant
Josep de Calassanç, Esplai Kasperle,
Xino-Xano Esplai, AEIG Ruyard Kipling,
AE Terra Nova, AE K2, Esplai SCV el
Clot, Esplai Joan Suñol i la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

DIJOUS 9 DE MAIG
CELEBREM 5 ANYS D’EAMP
Espectacle de clown i màgia
per a públic familiar a càrrec de
Xicana de la cia. Xicana.
17.30h
Plaça de Carme Monturiol
Organitza: Espai Antoni Miró Peris

DIVENDRES 10 DE MAIG
EMMAKETA’M
Concert per decidir el grup
guanyador del Concurs de
Maquetes Joves del Clot-Camp
de l’Arpa 2013.
21.00h
Esplanada del Centre Cultural La
Farinera del Clot
Organitza: La Pinya: Coordinadora
de Joves del Clot-Camp de l’Arpa i el
Centre Cultural la Farinera del Clot

III CERCAVILA DE CULTURA
POPULAR DEL CLOT CAMP DE
L’ARPA
Amb la participació de:
Castellers de Barcelona, Diables
del Clot i Tolc la Bèstia del Clot,
Esbart Sant Martí, Gegants del
Clot, Ball de Bastons del Clot,
Falcons de Barcelona, Esbart
Sant Jordi, Capgrossos del
Foment Martinenc, Gegants i
Capgrossos de Sant Josep de
Calassanç i colles convidades.
Recorregut: Inici a la plaça de
Can Robacols, es seguirà pels
carrers de Historiador Maians,
Rogent, Sèquia Comtal, Clot,
Flandes, Rossend Nobas i es
finalitzarà a la plaça del Mercat
del Clot.
17.30h
Plaça de Can Robacols
Organitza: Comissió de cultura
popular de la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa

CONCERT DE PRIMAVERA
A càrrec de la Coral El Micalet
de València i l’Orfeó Martinenc.
19:00h
Auditori de l’Orfeó Martinenc
(av. Meridiana, 97)
Organitza: Orfeó Martinenc

DIUMENGE 12 DE MAIG
Mercat Solidari
TÓMBOLA, ESPECTACLES,
PARADES DE 1a I 2a MÀ,
TALLERS INFANTILS I TASTET
De 10.00 a 14.00h
Parc del Clot
Organitza: Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa

Festival de Danses del Món
IV FOLK-CLOT
Amb la participació de quatre
grups de danses d’arreu del
món.
18.00h
Cruïlla de l’av. de Meridiana amb
c. de Corunya.
Organitza: Orfeó Martinenc

DISSABTE 11 DE MAIG
EXHIBICIÓ 12 HORES DE
BILLAR
De 9.00 a 21.00h
Foment Martinenc (c. Provença, 591)
Organitza: Secció de Billar Foment
Martinenc

Mercat Solidari
TÓMBOLA SOLIDÀRIA I
ESPECTACLE INFANTIL
De 10.00 a 14.00h
Plaça del Mercat del Clot
Organitza: Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa

ENGANXA’T AL FOMENT...
Mostra d’activitats de totes
les seccions de l’associació:
xocolatada, taller d’esbart
infantil, actuació del cor de
gospel, animació infantil,
rocòdrom, venda solidària,
partides ràpides d’escacs,
tennis taula al carrer, pintura de
cares...
De 10.00 a 14.00h
Cruïlla dels carrers de Rogent i
de Provença
Organitza: Foment Martinenc

DIMARTS 14 DE MAIG
JOCS DE TAULA
De 18.00 a 20.30h
Espai Obert al Barri (plaça de
Joan Casanelles, 2)
Organitza: La Pinya: Coordinadora de
Joves del Clot-Camp de l’Arpa

DISSABTE 18 DE MAIG
DIADA SKATE CLOT
Skatepark, música i premis pel
dia de l’skate.
D’11.00 a 20.00h
Fossar del Parc del Clot
Organitza: La Pinya (Coordinadora de
Joves del Clot-Camp de l’Arpa)

MOSTRA DE DONES
CREADORES DEL BARRI
De 10.00 a 14.00h
Plç. de l’Oca
Organitza: Dones i Comunitat
CONCERT JOVE
21.00h: Cercavila a la plaça del
Mercat del Clot amb un grup de
batucada.
22.00h: Inici del concert amb
G Band i Retret i Mr.K.
Fossar del Parc del Clot
Organitza: La Pinya (Coordinadora de
Joves del Clot-Camp de l’Arpa)

DIUMENGE 19 DE MAIG
HAVANERES I RON CREMAT
Havaneres amb el Grup Boira.
18.00h
Foment Martinenc
(c. de Provença, 591)
Organitza: Foment Martinenc

> Les inscripcions són presencials (Gran
Via de les Corts Catalanes, 837) de
dilluns a divendres de 10 a 22h.
> El pagament s’ha d’efectuar amb
targeta de crèdit.
> No es podran matricular persones
menors de 16 anys.
> Un cop matriculat al taller no es
retornaran els diners en cap cas.

CÀPSULES
MASTERCLASS DE GAC
A càrrec d’Adelina Agustí
El sistema d’entrenament GAC prové de
la unió de tres paraules que defineixen
exactament de què es tracta: Glutis,
Abdominals i Cames.
Practicar GAC és realitzar un conjunt
d’exercicis dedicats a enfortir i a tonificar
aquestes tres zones del cos que moltes
vegades són les més afectades per la vida
sedentària.
Dilluns 1 de juliol, de 20 a 21.30h
(1,30 hores) 7,50 euros
BIJUTERIA AMB CÀPSULES DE CAFÈ
A càrrec de Mercè Elias
Ara que arriba la calor posa’t guapa de
manera fàcil, senzilla i econòmica. Aprèn
a fer anells, arracades, fermalls, penjolls
o les nostres pròpies creacions amb
càpsules de cafè reciclades.
Dimarts 2 de juliol, de 19 a 22h
(3 hores) 15 euros
MASTERCLASS LINDY HOP – parelles
A càrrec de Mireia Hoyos i Eugeni Sánchez
Apunta’t al ball de moda i disfruta d’una
masterclass d’iniciació.
El Lindy Hop és un estil de ball en parelles
amb música swing que es va popularitzar
a Nova York cap als anys 1920, com a una
derivació del Xarleston.
Dimarts 2 de juliol, de 20 a 22h
(2 hores) 10 euros
TAST DE MOJITOS
A càrrec de Mauri Jiménez
Converteix-te en la reina o en el rei del
mojito a través d’una sessió divertida en
què coneixeràs algunes de les maneres de
preparar aquest còctel.
Dimecres 3 de juliol, de 19 a 22h
(3 hores) 15 euros
+ 8 euros de suplement de material
MASTERCLASS DE BOLLYWOOD
A càrrec de Polly Casson
Belluga’t com ho fan a les pel·lícules de
Bombay. T’agradaria aprendre a ballar les
danses de l’Índia a l’estil de les famoses
pel·lícules del cine popular? Treballarem
les seves coreografies al mateix temps
que coneixerem la seva cultura amb una
sessió molt moguda i divertida.
Dimecres 3 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
IOGA
A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica mil·lenària i
beneficiosa pel teu cos i ment. I si no n’has
fet mai, prova els moviments d’aquesta
tècnica en una sola sessió.
GRUP A
Dimecres 3 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores)
GRUP B
Dilluns 8 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
FOTOGRAFIA DE VIATGES
A càrrec de Sergi Reboredo
Aprèn tècniques per perfeccionar i
treballar les fotografies dels teus viatges
per les properes vacances.
Dimecres 3 de juliol, de 19 a 22h
(3 hores) 15 euros
TAI TXI – TXI KUNG
A càrrec d’Alícia López
Sessió intensiva de Tai Txi i Txi Kung amb
moviments suaus i exercicis de respiració.
Dijous 4 de juliol, de 20 a 21.30h
(1,30 hores) 7,50 euros

MASTERCLASS DE BURLESQUE
A càrrec de Noemí Castell
Potencia el teu costat més sensual
i atrevit com en els antics cabarets.
Converteix-te en una diva dels anys 50
i diverteix-te sense vergonya a través
d’aquesta masterclass.
Dijous 4 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
PILATES
A càrrec de Georgina Nieto
Entrenament físic i estiraments seguint el
mètode Pilates a través d’una sola sessió
on podràs aprendre’n els exercicis bàsics
GRUP A
Divendres 5 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
GRUP B
Divendres 12 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
MASTERCLASS DE DANSA DEL VENTRE
A càrrec de Noemí Castell
Tasta la màgia de les danses àrabs i
dels seus moviments i inicia’t en aquests
moviments que durant generacions s’han
ballat al llarg de la Mediterrània.
Dimarts 9 de juliol, de 17 a 19h
(2 hores) 10 euros
MASTERCLASS DE BLUES DANCE SOLO
A càrrec de Noemí Castell
Si t’agrada la música blues de tots els
estils però no saps com ballar-la, aprèn-ne
amb aquesta masterclass. Ball individual
tant d’homes com de dones.
Dimarts 9 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
TAST DE GINTÒNICS
A càrrec de Mauri Jiménez
Aprèn a preparar cinc receptes diferents
per gaudir del plaer d’un bon Gintònic.
Dimecres 10 de juliol, de 19 a 22h
(3 hores) 15 euros
+ 8 euros de suplement de material
STREET PHOTO
A càrrec de Sergi Reboredo
Si t’agrada la fotografia urbana i vols aprendre
els aspectes tècnics i artístics que l’envolten,
aquesta és una sessió intensiva ideal.
Dimecres 10 de juliol, de 19 a 22h
(3 hores) 15 euros
MASTERCLASS DE BOLLYWOOD FUSIÓ
A càrrec de Polly Casson
El reconegut ball de l’Índia amb un toc més
modern. Si t’agraden les danses de Bollywood,
prova aquesta combinació d’energia i alegria
incloent ritmes llatins, àrabs, hip hop i molt més.
Dimecres 10 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
MASSATGE ANTIESTRÈS
A càrrec d’Alícia López
Aprèn algunes de les tècniques per
alleujar les conseqüències d’una situació
d’estrès aconseguint alliberar una gran
part de les tensions acumulades.
Dijous 11 de juliol, de 20 a 21.30h
(1,30 hores) 7,50 euros
MASTERCLASS DE TRIBAL FUSIÓ
A càrrec de Noemí Castell
T’agrada la fusió? Masterclass de dues
hores d’aquesta fusió de dansa del ventre
amb elements de hip hop i de danses
folklòriques d’arreu del món.
Dijous 11 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
MASTERCLASS DE COUNTRY
A càrrec d’Amics del Country de
Barcelona
Vine a disfrutar dels primers passos
d’aquest popular estil musical sorgit als
anys 20 del s. XX a les regions rurals del
sud dels Estats Units i a les províncies
marítimes del Canadà. Aprèn-ne les
nocions bàsiques per disfrutar a la pista.
Dimarts 16 de juliol, de 19 a 21h
(2 hores) 10 euros
MASTERCLASS DE SALSA - parelles
A càrrec d’Adelina Agustí
Vine a aprendre el primers passos
d’aquest ball afrocaribeny que neix de
l’encontre de modalitats diferents de
música ballable pròpies de l’Amèrica
Llatina amb el jazz.
Dijous 18 de juliol, de 20 a 21.30h
(1,30 hores) 7,5 euros

(CASAL DE BARRI)

> Les inscripcions són presencials
(Plç. de Carme Monturiol, 10)
dimecres de 10.30 a 13.30h i de dilluns
a divendres de 16.30 a 21.00h
> El pagament s’ha d’efectuar amb
targeta de crèdit.
> No es podran matricular persones
menors de 16 anys.
> Un cop matriculat al taller no es
retornaran els diners en cap cas.

CURSOS INTENSIUS D’ANGLÈS
Perquè no perdis la pràctica durant l’estiu.
ANGLÈS DE MICA EN MICA
A càrrec de Ramon Codina
Dimecres 3, 10 i 17 de juliol
de 12.00 a 13.30h
(4,30 hores) 23 euros
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
A càrrec de Ramon Codina
Dimecres 3, 10 i 17 de juliol
de 10.30 a 12.00h
(4,30 hores) 23 euros
CONVERSA EN ANGLÈS
A càrrec de Pol Bantí
Dilluns 1, 8 i 15 de juliol
de 16.30 a 18.00h
(4,30 hores) 23 euros

MONOGRÀFICS
XARXES SOCIALS
A càrrec d’Àgueda Bañón
Descobreix el funcionament i com obrir
un perfil a les dues xarxes socials més
famoses: Facebook i Twitter. Aprèn a
fer publicacions, crear esdeveniments,
configurar la privacitat dels continguts, i
en definitiva, a compartir informació.
Dimarts 2, 9 i 16 de juliol
de les 18.30 a les 20.30h
(6 hores) 30 euros
EDUCACIÓ CANINA
A càrrec d’Ingrid Ramon
Adquireix les eines per compenetrar-te
millor amb la teva mascota.
Cada dia de l’1 al 4 de juliol
de les 19 a les 20.30h
(6 hores) 30 euros
VÍDEO-CURRÍCULUM
A càrrec de DocuMentalidades
Aprèn a fer el teu propi vídeo-currículum.
Si estàs a l’atur o no has treballat mai i
vols presentar el teu currículum d’una
forma diferent i innovadora, no t’ho perdis!
Dimecres 3, 10 i 17 de juliol
de les 18.30 a les 20.30h
(6 hores) 30 euros
FES LA TEVA TOTE BAG
A càrrec de Pepa España
Si vols tenir una bossa única i com a tu
t’agrada, apunta’t a aquest monogràfic.
Aprèn a fer una bossa de tela, amb
complements i fins i tot reversible! No
calen coneixements ni de costura ni de
patronatge.
Dijous 4, 11 i 18 de juliol
de les 18.30 a les 20.30h
(6 hores) 30 euros
ENQUADERNACIÓ JAPONESA
A càrrec de Yolanda Grosso
Coneix els secrets de l’enquadernació
japonesa i crea els teus propis quaderns
amb tapa flexible i tapa dura, aprenent
diferents tipus de costures i fent servir fils
naturals i papers artesanals
Dimarts 2, 9 i 16 de juliol
de les 18.30 a les 20.30h
(6 hores) 30 euros
CREA EL TEU POUF AMB GANXET XXL I TRAPILLO

A càrrec d’Ingrid Valls
Si saps fer punt alt i punt baix amb ganxet,
llençat a la creativitat i aprèn a fer un pouf!
En aquest taller faràs el teu propi pouf
amb ganxet XXL i trapillo.
Dimecres 3, 10 i 17 de juliol
de les 18.30 a les 20.30h
(6 hores) 30 euros
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)
MÚSICA

ARTS ESCÈNIQUES

EXPOSICIONS

CLOENDA DE TEMPORADA
DE GÈRMINANS

JAMES ON THE ROCKS

DESNONATS, INSTAL·LACIÓ
ARTÍSTICO-SOLIDÀRIA

A càrrec de l’Associació Gèrminans

A càrrec de la cia. Trotam Teatre
Un despietat multimilionari, Slotty Banks, està construint
immobles de luxe només per als homes més rics del planeta;
els únics que sobreviuran al desastre apocalíptic que està a
punt de patir la humanitat a mans de Banks. El que desconeix
el malvat milionari és que algú li va al darrere: en James,
l’Agent 010.
Divendres 17 de maig, 22h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros

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

UNA CIUTAT BRILLANT
De Conor Mc Pherson
A càrrec de l’AT el Partiquí
Concert amb obres d’estils i autors diferents per a orquestra de corda. Concert final de la temporada 2012-13 de
Gèrminans i emmarcat dins del Festival Barcelona Ciutat
Concert.
Dissabte 15 de juny, 19h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Desnonats és la instal·lació artística i solidària de l’Associació
d’Artistes del barri. Una iniciativa work in progress en què
treballaran a la sala d’exposicions com si ho fessin als seus
tallers; amb la diferència que els usuaris els podran veure en acció.
Del 25 d’abril al 16 de maig
Inauguració: Dijous 9 de maig, 19.30h
Sala Joan Alsina del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

REVETLLA DE SANT PERE

A càrrec del Centre Cultural la Farinera del Clot
La Revetlla de Sant Pere torna al barri amb La Karaoke
Band, que oferirà una llista de cançons i una banda preparada per seguir a les persones solistes que s’atreveixin a pujar
a l’escenari.
El vespre començarà amb les actuacions de dansa dels
diversos tallers en marxa al Centre Cultural.
Dijous 28 de juny, 20h
Esplanada del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Festa d’estiu amb PD’s del barri

CLOT’S ISLAND

A càrrec dels i les PD’s del Clot

EL SO I LA FORMA
Thriller psicològic de personatges desplaçats, obsessionats
pel que podia haver estat i per la possibilitat del que podria
ser. Hi veiem sempre l’ombra de la culpa i la reconstrucció
de les vides destrossades, d’on tot va començar a sortir
malament.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Divendres 24 de maig, 21.30h i dissabte 25 de maig, 18h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros (6,50 euros persones sòcies de l’AT el Partiquí)

COMPLOT

FOTOCLOT XII MOSTRA FOTOGRÀFICA

Divendres 7 de juny, 22h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros

A càrrec de la Farinera, Ateneu del Clot i del CCFC
El FOTOCLOT torna a instal·lar-se al Centre Cultural i a
l’Ateneu La Farinera. Una mostra de tots els treballs de les
persones aficionades i estudiants de fotografia que participin
amb les seves obres fotogràfiques.
Del 14 de juny al 5 de juliol
(Inauguració a l’Ateneu la Farinera del Clot div. 14 de juny, 19.30h)
Sala d’exposicions del Centre Cultural la Farinera del Clot i
Ateneu, la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

BELLE RÊVE

ALLÒ QUE ENS FA GRANS

A càrrec de la Cia de Persones
Un complot… Un grup organitzat... Un segrest... Stewie: l’implacable; Bip bip: l’ingeniós; Baloo: el pacient; Mudito: l’ajudant
perfecte i Pink Panther: el cervell. Tips de com funciona el
món actual troben que ja ha arribat el moment d’actuar!
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Què millor per acomiadar la temporada que una nit d’estiu
amb els i les millors PD’s del Clot? Una llista, un combat i
festa que s’allargarà.
Divendres 19 de juliol, 22h
Bar Farinera, bar del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

A càrrec de l’Escola Pau Gargallo
Els i les alumnes de l’Escola Pau Gargallo han creat peces
escultòriques i ceràmiques amb una referència sonora. Han
recuperat sons antics, actuals, extingits, originals o oblidats i
els han personalitzat mitjançant intervencions volumètriques.
Inauguració dijous 23 de maig, 19.30h
Del 23 de maig al 8 de juny
Sala Joan Alsina del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

A càrrec de la cia. Delikatessen
Comèdia musical a capella sobre quatre dones que organitzen la Revetlla de Sant Joan. Projecten en la festa grans
expectatives i tots els elements hi són presents: la musica,
el ball, els vestits, però els convidats no arribaran. A partir
d’aquí, serà qüestió de deixar enrere les disfresses i a través
de les cançons, mostrar-se tal i com són.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Divendres 21 de juny, 22h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
7 euros

De Pedro José Rodríguez Álvarez
Pedro J. Rodríguez fa una reflexió vers l’actitud de les persones a
la societat i una crida per retornar a l’humanisme i a les actituds
que ens fan fer camí col·lectivament. L’escultor emet aquests
valors mitjançant formes primitives i materials que transmeten
per mitjà de la seva duresa, simplicitat i força interior.
L’exposició s’inaugurarà a les 19:30h amb la conferència Art i
societat a càrrec de Núria Sabaté i posterior visita comentada.
Divendres 12 de juliol, 19.30h
Sala d’exposicions Joan Alsina del CCFC
Gratuït

FESTIVALS

COMIAT DE MESTRES X BÒSNIA

A càrrec de Mestres x Bòsnia
Després de 20 anys d’ajudar a crear ponts de col·laboració entre les diferents entitats a Bòsnia a través de l’educació, posen
punt i final a l’activitat de l’entitat amb un acte de clausura.
> 19h
Petita mostra de les activitats realitzades i una taula rodona.
> 20h
Música balcànica.
Dissabte 4 de maig, 19h
Auditori del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

EMMAKETA’M 13

Organitza la Pinya, Coordinadora de Joves del Clot-Camp de
l’Arpa i el Centre Cultural la Farinera del Clot
El concurs de maquetes joves celebra el concert final per disputar la plaça del Concert Jove de Festa Major del barri.
Els guanyadors són:
Triskel (ska/punk,celta)
The Wutts (rock, indie)
Land of Coconuts (soul/rock)
Bit ‘Em Up
Divendres 10 de maig, 21h
Esplanada del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

AMPLIFICA’T

Xarxa Musical Jove de Sant Martí
SULFURCIDE + WILD FREEDOM + REACH + VIOLENT FLAMES

Un clown amb ànima d’ocell que captiva per la seva ingenuïtat i
perspicàcia i que, acompanyat de sons i músiques, transforma
el carrer en un escenari improvisat i ple de vida.
Dijous 4 de juliol, 20h
Terrassa del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Màgia còmica TOC-TOC
A càrrec del Centres Cívics de Sant Martí
El projecte de Xarxa Musical Jove de Sant Martí conclou l’Amplifica’t amb aquest concert amb els grups: Sulfurcide (trash metal), Wild Freedom (rock), Reach (rock) i Violent Flames (rock).
Divendres 14 de juny, 20h
Esplanada del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta
Tercer cicle d’humor i d’estiu a la Farinera

ENDORFINES

A càrrec del Centre Cutural la Farinera del Clot
Del 4 al 18 de juliol

Clown i mim EL NIU

A càrrec de la cia. Dudu Arnalot
El Niu és un espectacle sense paraules, sense regles i on el joc constant amb el públic va dibuixant nous camins cap a la imaginació.

A càrrec de la cia. Xicana
La vida quotidiana ens porta màgia de la mà de personatges que a
tots ens resulten familiars. Màgia còmica a través d’un puzzle de personatges, de la mà de la reconeguda clown i maga Anna Montserrat.
Dijous 11 de juliol, 20h
Terrassa del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Humor musical MALI VANILI

A càrrec de Mali Vanili
Mali Vanili és un duet còmico-musical que ens explica la seva
història i que, single rere single, va creant una discografia
única, plena de matisos i diversa en estils de música. A través
de lletres enginyoses, jocs de paraules, relacions fonètiques
impossibles i enormes dosis d’humor, creen una atmosfera en la
què el públic queda atrapat de principi a fi.
Dijous 18 de juliol, 20h
Terrassa del Centre Cultural la Farinera del Clot
Entrada gratuïta
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ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
EXPOSICIONS

Horari de visita de les exposicions: dimecres i dijous de
16:30 a 17:30 h i dimarts i divendres de 20 a 21 h

175 ANYS DE LES CASES BAIXES DEL CLOT

A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Fotografies i plànols de la zona on s’alcen les cases baixes
del Clot, dels voltants i de la vida dels seus ocupants, des de
finals de s. XIX. L’exposició pretén celebrar el 175è aniversari
d’aquest element arquitectònic característic del barri.
Durant la inauguració s’oferirà una xerrada sobre els darrers
descobriments en relació als primers propietaris dels terrenys.
Inauguració + xerrada 175 anys de les cases baixes del Clot,
noves troballes dilluns 6 de maig, 19.30h
Del 6 al 28 de maig
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

IMMERSIÓ EN ELS CLÀSSICS

A partir de les portades d’Antonio Bernal per a la col·lecció
Joyas Literarias Juveniles de la Bruguera, fem repàs d’alguns
dels bons escriptors, clàssics i universals, considerats al llarg
del temps com a més propis dels joves, és a dir, els més apropiats a les seves ganes d’aventura i formació.
Comissari: Joaquim Noguero. Textos dels clàssics: Lluís Serrasolses. Textos

TALLERS OBERTS

COSTURA I MANUALITATS

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. Recorda portar una peça de roba que vulguis arreglar,
fil, agulla i tot el que necessitis per la costura, ganxet o mitja.
Maig – Divendres 3, 17h / Juny – Divendres 7, 17h
Juliol – Divendres 5, 17h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

(Casal de Barri)

signats: Pep Brocal, Pepe Gálvez, Vicenç Pagès. Textos de presentació, Bernal i cine: J. N. Vídeo: Bàrbara Raubert. Producció: Biblioteques de Barcelona

CELEBREM 5 ANYS D’EAMP!

Inauguració dilluns 3 de juny amb visita comentada de Joaquim Noguero, 19.30h
Del 3 al 21 de juny
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

ESPECTACLE DE CLOWN I
MÀGIA PER A PÚBLIC FAMILIAR

CU-CUT!,
SÀTIRA POLÍTICA EN TEMPS
TRASBALSATS, 1902-1912

A càrrec de l’Arxiu Històric de la Ciutat
Cu-Cut! va ser una revista que va revolucionar el panorama de
la premsa satírica catalana durant la primera dècada del segle
XX, donant a conèixer grans dibuixants com Junceda, Cornet,
Apa o Opisso. La seva existència, sotragada per l’assalt de més
de 300 militars a la redacció durant la tardor de 1905, va
estar plena de suspensions, multes i polèmiques. Més tard, el
1912, desapareix definitivament.
En motiu de l’exposició el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa oferirà el dilluns 8 de juliol la xerrada: Els Fets del Cu-Cut!
Del 3 al 18 de juliol
Dilluns 8 de juliol, 19.30: Xerrada Els Fets del Cu-Cut!
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

TALLERS REPARAT,
MILLOR QUE NOU

MANTENIMENT I
OPTIMITZACIÓ DELS
SISTEMES OPERATIUS

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant el programa Reparat,

A càrrec de Xicana de la cia. Xicana
En motiu del 5è aniversari, l’Espai Antoni Miró Peris ofereix un
espectacle infantil per divertir a petits i grans. Un espectacle de
clown i màgia a càrrec de Xicana de la Cia. Xicana
Dijous 9 de maig, 17.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

MONOGRÀFICS

NÚVOLS A INTERNET O CLOUD COMPUTING
A càrrec d’Águeda Bañón
Coneix i aprèn a treure el màxim partit dels serveis gratuïts
que hi ha a Internet per emmagatzemar o compartir continguts com el dropbox, titan-pad, google-docs, etc.
Inscripcions del dilluns 29 d’abril al divendres 10 de maig.
Cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.
Dimarts 14, 21 i 28 de maig de les 18 a les 20 h
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

VÍDEO-CURRÍCULUM

A càrrec de Documentalidades
Si estàs a l’atur o no has treballat mai i vols presentar el teu
currículum de forma diferent i innovadora, no t’ho perdis!
Inscripcions el dilluns 29 d’abril al dimarts 14 de maig. Cal
venir a l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.
Dijous 16, 23 i 30 de maig de les 17.30 a les 19.30 h
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

RETOC D’IMATGES AMB GIMP

A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.
Maig – Divendres 3, 19h / Juny – Divendres 7, 19h
Juliol – Divendres 5, 19h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Millor que nou
Aprèn a solucionar els problemes relacionats amb una mala
gestió del sistema operatiu, així com les eines per mantenir-lo en òptimes condicions. Es parlarà de conceptes com
les particions i de les opcions que existeixen a l’hora d’escollir
un sistema operatiu.
Inscripcions del dilluns 6 al divendres 24 de maig. Al mail:
eamp@farinera.org, per telèfon al: 934507013 o personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 31 de maig, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

ESPAI PER MANTENIR
LA MENT EN CALMA

APROFITAMENT ALIMENTARI:
A LA CUINA, NO LLENCEM RES!

XERRADES

REIKI PER A TOTHOM

A càrrec de Paquita Marsal
Es destinarà un temps a fer meditació i un altre a fer una
breu lectura, de Bucay o d’un altre autor, que després
comentarem entre tots i totes.
Maig – Dijous 16, 19.30h / Juny – Dijous 13, 19.30h
Juliol – Dijous 11, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

CLUB DE LECTURA

A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai on compartir l’experiència lectora. Llegirem i comentarem tot un seguit de llibres per gaudir de les històries i
compartir impressions. Per saber les lectures que comentarem, consulteu el bloc: https://conevaenelcafe.blogspot.
com o a l’EAMP trucant al 93 450 70 13
Maig – Dimecres 8 i 22, de les 19 a les 20.30h
Juny – Dimecres 12 i 26, de les 19 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

CÀPSULES

BIJUTERIA EN PAPER

A càrrec de Dorotea Pazos de Carvalho
Apropa’t a l’art del modelatge en paper per construir joies,
polseres, collarets i fins i tot anells!
Inscripcions del dijous 2 al dijous 23 de maig, cal venir a
l’EAMP i fer un abonament de 15 euros.
Dilluns 27 de maig de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
15 euros

CUINA AMB PAPILLOTE

A càrrec de Lola Vidal
Aprèn a cuinar primers plats, segons plats i postres amb aquesta
tècnica culinària sana i dietètica, provinent de França, el papillote.
Inscripcions del dilluns 27 de maig al divendres 14 de
juny. Cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 15 euros (hi
haurà un plus de 2 euros en concepte d’aliments).
Dilluns 17 de juny de les 18 a les 21h
Espai Antoni Miró Peris
15 euros

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant
el programa Reparat, Millor que nou
El taller consta d’un part teòrica per parlar del malbaratament
alimentari i la importància d’una bona planificació. La segona
part, més extensa, se centrarà en les bones pràctiques a
l’hora de cuinar i en la conservació d’aliments. La cuinera elaborarà vàries receptes d’aprofitament, senzilles i pràctiques
Inscripcions del dilluns 3 al divendres 21 de juny. Al mail:
eamp@farinera.org, per telefon al: 934507013 o personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 28 de juny, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

FEM LLIBRETES APROFITANT
PAPER I CARTRÓ

A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant
el programa Reparat, Millor que nou
Aprèn a confeccionar llibretes pràctiques i atractives amb
materials aprofitats.
Inscripcions del divendres 1 al divendres 12 de juliol. Al
mail: eamp@farinera.org, per telefon al: 934507013 o
personalment a l’Espai Antoni Miró Peris.
Divendres 19 de juliol, de les 18 a les 20.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

ACTIVITATS DE PARAULA

CONTACONTES

Contes per la canalla
Juny – Dijous 6, 17.30h
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona a partir dels 3 anys (adults i canalla)

NARRIN NARRAN

Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults que farem
entre tots i totes.
Maig – Dijous 23, 19.30h
Juny – Dijous 20, 19.30h
Juliol – Dijous 18, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

A càrrec d’Águeda Bañón
Aprèn a utilitzar el programa GIMP (GNU Image Manipulation Program), un programa de retoc d’imatges com el
Photoshop, però lliure i gratuït.
Inscripcions el dilluns 27 de maig al divendres 7 de juny.
Cal venir a l’EAMP i fer un abonament de 30 euros.
Dimarts 11, 18 i 25 de juny de les 18 a les 20 h
Espai Antoni Miró Peris
30 euros

EL COMERÇ AL CLOT-CAMP DE L’ARPA
A càrrec de Rosa Martell
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
100 anys d’història del comerç al barri del Clot-Camp de l’Arpa.
Dilluns 13 de maig, 20h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

VÍCTOR MORA, ENTRE LA NOVEL·LA I ELS TEBEOS

A càrrec de Joaquim Noguero
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
L’escriptor Víctor Mora és tant el creador de moltes sèries de la
Bruguera com de novel·les, contes i moltíssims articles en català.
Repassem la presència de la cultura humanística en el millor de
la cultura popular del segle XX, una herència il·lustrada.
Dilluns 10 de juny, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Xerrada de la Mostra de Tursime Juvenil de BCN 2013

DE VACANCES AMB L’ESPLAI I EL CAU!
A càrrec de l’Esplai Kasperle, Esplai Xino-Xano, Agrupament Escolta i Guia Rudyard Kipling
Organitza l’Antena Jove del Clot-Camp de l’Arpa
Cada estiu, milers de joves aprofiten les vacances per anar
de colònies, campaments, casals d’estiu, rutes o intercanvis
juvenils amb una entitat de lleure educatiu. Coneix com ho
fan, com organitzen les activitats i experiències! Més informació a: www.bcn.cat/mostraturisme
Dimarts 11 de juny, 20h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

SANT ANDREU DEL PALOMAR,
1940 (ELS BENEFICIS DE LA GUERRA)
A càrrec de Josep Mas Martínez
Organitza el Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Ningú fa una guerra, sinó és per obtenir les propietats dels vençuts.
Dilluns 15 de juliol, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
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AGENDA maig

, ,
juny

juliol

CC La Farinera del Clot (CCFC)
Dissabte 15 de juny, 19h
Música
CLOENDA DE TEMPORADA DE
GÈRMINANS
A càrrec de l’Associació Gèrminans
Auditori del CCFC
Entrada gratuïta
Divendres 21 de juny, 22h
Arts escèniques
BELLE RÊVE
A càrrec de la cia. Delikatessen
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA
Auditori del CCFC
7 euros

Del 25 d’abril al 16 de maig
Inici de portes obertes
Dijous 25 d’abril, 19.30h
Inauguració
Dijous 9 de maig, 19.30h
Cloenda
Dijous 16 de maig, 19.30h
Exposició
DESNONATS, INSTAL·LACIÓ
ARTÍSTICO-SOLIDÀRIA
A càrrec d’AACCA, Associació
d’Artistes del Clot-Camp de l’Arpa
Sala Joan Alsina del CCFC
Entrada gratuïta
Divendres 10 de maig, 21h
Festival
EMMAKETA’M 13
Organitza la Pinya, Coordinadora
de Joves del Clot-Camp de l’Arpa
i el CCFC
Esplanada del CCFC
Entrada gratuïta
Divendres 17 de maig, 22h
Arts escèniques
JAMES ON THE ROCKS
A càrrec de la cia. Trotam Teatre
Auditori del CCFC
7 euros
Del 23 de maig al 8 de juny
Inauguració dijous 23 de maig
19.30h
Exposició
EL SO I LA FORMA
A càrrec de l’Escola Pau Gargallo
Entrada gratuïta
Divendres 24 de maig, 21.30h
dissabte 25 de maig, 18h
Arts escèniques
UNA CIUTAT BRILLANT
De Conor Mc Pherson
A càrrec de l’AT el Partiquí

Dijous 28 de juny, 20h
Revetlla de Sant Pere
KARAOKE BAND I UNA MOSTRA
DE TALLERS DE DANSA
A càrrec del CCFC
Esplanada del CCFC
Entrada gratuïta

Divendres 12 de juliol, 19.30h
Exposició
ALLÒ QUE ENS FA GRANS
De Pedro José Rodríguez Álvarez
Sala d’exposicions Joan Alsina del
CCFC
Gratuït

Dijous 4 de juliol, 20h
ENDORFINES, tercer cicle d’humor
i d’estiu a la Farinera
Clown i mim
EL NIU
A càrrec de la cia. Dudu Arnalot
Terrassa del CCFC
Entrada gratuïta

Divendres 19 de juliol, 22h
Festa d’estiu amb PD’s del barri
CLOT’S ISLAND
A càrrec dels i les PD’s del Clot
Bar Farinera, bar del CCFC
Entrada gratuïta

Dijous 11 de juliol, 20h
ENDORFINES, tercer cicle d’humor
i d’estiu a la Farinera
Auditori del CCFC
Màgia còmica
7 euros
(6,50 euros socis de l’AT el Partiquí) TOC-TOC
A càrrec de la cia. Xicana
Terrassa del CCFC
Divendres 7 de juny, 22h
Entrada gratuïta
Arts escèniques
COMPLOT
A càrrec de la Cia de Persones
ESPECTACLE CREAT EN

RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Dijous 18 de juliol, 20h
ENDORFINES, tercer cicle d’humor
i d’estiu a la Farinera
Humor musical
MALI VANILI
A càrrec de Mali Vanili
Terrassa del CCFC
Entrada gratuïta

ESPECTACLE CREAT EN
RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Auditori del CCFC
7 euros
Del 14 de juny al 5 de juliol
Exposició
FOTOCLOT – XII MOSTRA
FOTOGRÀFICA
A càrrec de la Farinera, Ateneu del
Clot i del CCFC
(Inauguració a l’Ateneu la Farinera del
Clot divendres 14 de juny, 19.30h)
Sala d’exposicions del CCFC i Ateneu,
la Farinera del Clot
Entrada gratuïta

Divendres 3 de maig, 17h
Tallers oberts
COSTURA I MANUALITATS
A càrrec de Maria Rosa Cases
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Dijous 16 de maig, 19.30h
Tallers oberts
ESPAI PER MANTENIR LA
MENT EN CALMA
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Dimarts 14, 21 i 28 de
maig de les 18 a les 20 h
Monogràfic
NÚVOLS A INTERNET O
CLOUD COMPUTING
A càrrec d’Águeda Bañón

Del 3 al 21 de juny
Exposició
IMMERSIÓ EN ELS
CLÀSSICS
Inauguració dilluns 3 de juny
amb visita comentada de
Joaquim Noguero, 19.30h
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris
30 euros
Dijous 16, 23 i 30 de maig
de les 17.30 a les 19.30 h
Monogràfic
VÍDEO-CURRÍCULUM
A càrrec de
DocuMentalidades
Inscripcions del dilluns 29 d’abril
al dimarts 14 de maig. Per
inscriure’s cal venir a l’EAMP i
fer un abonament de 30 euros.

Dijous 6 de juny, 17.30h
Activitats de la Paraula
CONTACONTES
Espai Antoni Miró Peris
1 euro per persona a partir
dels 3 anys (adults i canalla)

MARTEL, Yann

Història de Pi/Vida de Pi

Espai Antoni Miró Peris
15 euros
Dijous 20 de juny, 19.30h
Activitats de la Paraula
NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Inscripcions del dilluns 3 al
divendres 21 de juny. Al mail:
eamp@farinera.org, per telefon
al: 934507013 o personalment
a l’Espai Antoni Miró Peris.

PROGRAMACIÓ

Columna, 2010
Destino, 2004. Barcelona

Margarida Guinart
Sala Lectura del Clot

Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Del 3 al 19 de juliol

maig al divendres 14 de juny. Per
inscriure’s cal venir a l’EAMP i
fer un abonament de 15 euros
(hi haurà un plus de 2 euros en
concepte d’aliments).

Divendres 28 de juny
de les 18 a les 20.30h
Tallers Reparat, Millor que nou
APROFITAMENT
Divendres 7 de juny, 17h
ALIMENTARI: A LA CUINA,
Tallers oberts
NO LLENCEM RES!
COSTURA I MANUALITATS A càrrec de l’Àrea
A càrrec de Maria Rosa Cases Metropolitana de Barcelona
Espai Antoni Miró Peris
mitjançant el programa
Entrada gratuïta
Reparat, Millor que nou

Espai Antoni Miró Peris
30 euros

Oceà Pacífic, com a escenari blau. Ens narra
l’aventura d’un noi indi, Piscine Molitor Patel, PI,
que va passar 227 dies en una barca salvavides
en companyia d’un tigre de bengala. Gràcies a la
força de voluntat del noi, sobreviuen. El llibre és
una metàfora sobre el valor de la vida i explosió
dels sentiments i l’instint de supervivència que
sorgeixen en una situació límit; també d’esperança.
La contemplació del temps que s’escola sense solucions fa que ens submergim, sense pressa, dins
d’un relat màgic i en ocasions dur, ple de reflexions.
Original i amè.

Divendres 7 de juny, 19h
Tallers oberts
REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

Exposició
CU-CUT!, SÀTIRA POLÍTICA
EN TEMPS TRASBALSATS,
Dilluns 10 de juny, 19.30h
Divendres 3 de maig, 19h
1902-1912
Xerrada
Dijous 23 de maig, 19.30h
Tallers oberts
A càrrec de l’Arxiu Històric
VÍCTOR MORA, ENTRE LA
Activitats de la Paraula
REIKI PER A TOTHOM
de la Ciutat
NOVEL·LA I ELS TEBEOS
A càrrec de Paquita Marsal NARRIN NARRAN
Espai Antoni Miró Peris
A càrrec de Joaquim Noguero Entrada gratuïta
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Organitza el Taller d’Història
Entrada gratuïta
Entrada gratuïta
del Clot-Camp de l’Arpa
Divendres 5 de juliol, 17h
Espai Antoni Miró Peris
(del 6 al 28 de maig)
Tallers oberts
Entrada gratuïta
Exposició
COSTURA I MANUALITATS
Dimarts 11, 18 i 25 de juny A càrrec de Maria Rosa Cases
175 ANYS DE LES CASES
de les 18 a les 20 h
BAIXES DEL CLOT
Espai Antoni Miró Peris
A càrrec del Taller d’Història
Entrada gratuïta
Monogràfic
del Clot-Camp de l’Arpa
RETOC D’IMATGES AMB GIMP Divendres 5 de juliol, 19h
Inauguració + xerrada “175
A càrrec d’Águeda Bañón
anys de les cases baixes del
Tallers oberts
Clot, noves troballes”
REIKI PER A TOTHOM
Inscripcions del dilluns 27 de
dilluns 6 de maig, 19.30h
A càrrec de Paquita Marsal
maig al divendres 7 de juny. Per
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
inscriure’s cal venir a l’EAMP i
Entrada gratuïta
Entrada gratuïta
fer un abonament de 30 euros.
Espai Antoni Miró Peris
Dilluns 6 de maig, 19.30h
Dijous 11 de juliol, 19.30h
Dilluns 27 de maig
30 euros
Xerrada
Tallers oberts
de les 18 a les 21h
175 ANYS DE LES CASES
ESPAI PER MANTENIR LA
Càpsula
Dimarts 11 de juny, 20h
BAIXES DEL CLOT, NOVES
BIJUTERIA EN PAPER
Xerrada de la Mostra de Tursime MENT EN CALMA
TROBALLES
A càrrec de Paquita Marsal
A càrrec de Dorotea Pazos Juvenil de Barcelona 2013
A càrrec de Cristina
Espai Antoni Miró Peris
de Carvalho
DE VACANCES AMB
Aparicio i Antonio Gascón
Entrada gratuïta
L’ESPLAI I EL CAU!
Inscripcions del dijous 2 al dijous
Organitza el Taller d’Història 23 de maig. Per inscriure’s cal
A càrrec de l’Esplai
del Clot-Camp de l’Arpa
Dilluns 8 de juliol, 19.30h
venir a l’EAMP i fer un abonament Kasperle, Esplai Xino-Xano,
Espai Antoni Miró Peris
Xerrada
Agrupament Escolta i Guia
de 15 euros.
Entrada gratuïta
ELS FETS DEL CU-CUT!
Rudyard Kipling
Espai Antoni Miró Peris
A càrrec de Jordi Morell i
Organitza l’Antena Jove del
15 euros
Dimecres 8 i 22 de maig
Joan Àngel
Clot-Camp de l’Arpa
de les 19 a les 20.30h
Organitza el Taller d’Història
Espai Antoni Miró Peris
Taller obert
del Clot-Camp de l’Arpa
Entrada gratuïta
CLUB DE LECTURA
Espai Antoni Miró Peris
A càrrec d’Eva Lledó
Entrada gratuïta
Dimecres 12 i 26 de juny,
Espai Antoni Miró Peris
de les 19 a les 20.30h
Entrada gratuïta
Dilluns 15 de juliol, 19.30h
Taller obert
Xerrada
CLUB DE LECTURA
Dijous 9 de maig, 17.30h
SANT ANDREU DEL
A càrrec d’Eva Lledó
5è aniversari de l’EAMP
PALOMAR, 1940 (ELS
Espai Antoni Miró Peris
Divendres 31 de maig
BENEFICIS DE LA GUERRA)
Entrada gratuïta
de les 18 a les 20.30h
ESPECTACLE DE CLOWN I
A càrrec de Josep Mas
MÀGIA PER A PÚBLIC FAMILIAR Tallers Reparat, Millor que nou
Martínez
Dijous 13 de juny, 19.30h
MANTENIMENT I
A càrrec de Xicana de la
Organitza el Taller d’Història
Tallers oberts
OPTIMITZACIÓ DELS
Cia. Xicana
del Clot-Camp de l’Arpa
ESPAI PER MANTENIR LA
SISTEMES OPERATIUS
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
MENT EN CALMA
A càrrec de l’Àrea
Entrada gratuïta
Metropolitana de Barcelona A càrrec de Paquita Marsal Entrada gratuïta
Espai Antoni Miró Peris
mitjançant el programa
Dilluns 13 de maig, 20h
Entrada gratuïta
Reparat, Millor que nou
Xerrada
Dijous 18 de juliol, 19.30h
EL COMERÇ AL CLOT-CAMP Inscripcions del dilluns 6 al
Activitats de la Paraula
Dilluns 17 de juny
DE L’ARPA
divendres 24 de maig. Al mail:
NARRIN NARRAN
de les 18 a les 21h
A càrrec de Rosa Martell
eamp@farinera.org, per telèfon
Espai Antoni Miró Peris
Organitza el Taller d’Història al: 934507013 o personalment Càpsula
Entrada gratuïta
CUINA AMB PAPILLOTE
del Clot-Camp de l’Arpa
a l’Espai Antoni Miró Peris.
A càrrec de Lola Vidal
Espai Antoni Miró Peris
Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta
Entrada gratuïta
Inscripcions del dilluns 27 de

Inscripcions del dilluns 29 d’abril
al divendres 10 de maig. Per
inscriure’s cal venir a l’EAMP i
fer un abonament de 30 euros.

Divendres 14 de juny, 20h
Festival
AMPLIFICA’T – Xarxa Musical Jove
de Sant Martí:
SULFURCIDE + WILD FREEDOM +
REACH + VIOLENT FLAMES
A càrrec del Centres Cívics de Sant Martí
Esplanada del CCFC
Entrada gratuïta

CLIC LLETRES

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.

Dissabte 4 de maig, 19h
Festival
COMIAT DE MESTRES X BÒSNIA
A càrrec de Mestres x Bòsnia
19h - Acte de cloenda amb una
petita mostra de les activitats
realitzades i una taula rodona.
20h - Música balcànica.
Auditori del CCFC
Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris (Casal de Barri)

C U LT U R A L
VA R I A D A

Divendres 19 de juliol
de les 18 a les 20.30h
Taller Reparat, Millor que nou
FEM LLIBRETES APROFITANT
PAPER I CARTRÓ
A càrrec de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
Programa Reparat, Millor que nou
Inscripcions del divendres 1 al
divendres 12 de juliol. Al mail:
eamp@farinera.org, per telefon
al: 934507013 o personalment
a l’Espai Antoni Miró Peris.

Espai Antoni Miró Peris
Entrada gratuïta

vine!

festes temàtiques, exposicions,
actuacions de petit format
i tallers gratuïts d’artesania
de dilluns a divendres
de 10.00 h a 22.00 h
ESMORZARS
TAPES
ENTREPANS
PLATS COMBINATS

•
•
•
•

G. V. Corts Catalanes 837
T. 932 324 423

