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MÚSICA

CICLE ULTRA
AFRICAE
PRESENTA
1,2,3
1,2,3 és un cicle ideat per la botiga
Ultra-local Records i el Col·lectiu
Finis Africae, una proposta de Música Variada i Oculta de la Ciutat
Comtal que treballa el petit format.
Un cicle gratuït i sense perjudicis
musicals on el subsòl surt a la llum al
bar La Mola de la Farinera del Clot!

MOPNO

CINE NÚRIA

Dijous 11 de gener, 21 h

Dijous 15 de febrer, 21 h

(electrònica) (solo)
Mopno és el projecte personal
de Balbini (Dub Corao i Bradien)
i és qui porta endavant el segell
Pobrepop.

(pop / duo)
Aquest duet del Maresme
presenten el seu primer EP de
melodies càlides sense gaires
arranjaments.
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MÚSICA

CALIU

MANDÉ AFRICA
Dijous 1 de març, 21h
(trio)
Mandé Africa és un grup composat per músics d’Àfrica Occidental
que amb els seus instruments
tradicionals ens traslladen a les
arrels del blues i el jazz.

3r Cicle de Música
d’Hivern
Del 13 de gener al 17 de març

CESK FREIXAS
PRESENTA PROPOSTA
Dissabte 13 de gener, 21 h
5€
Entrades a www.ticketea.com
El cantautor de Sant Pere de
Riudebitlles presenta Proposta,
el seu darrer i sisè disc de cançó
protesta amb més de 1.500 actuacions a l’esquena.
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MÚSICA

THIS IS LOVE
Dissabte 17 de febrer, 21 h
5€
A càrrec del Cor Masculí de Barcelona + Cor Jove de Sentmenat
El Cor Masculí de Barcelona,
creat el setembre del 2017 realitza la seva estrena absoluta a la
Farinera acompanyat del Cor Jove
de Sentmenat.
Espectacle creat en residència
escènica a la Farinera.

ARTS ESCÈNIQUES

ELTORNADO PRESENTA
‘BRAVAS’ AMB
ESMERALDA COLETTE,
BRIGITTE EMAGA,
PAULA PESO, QUERALT
LAHOZ I LA BALLARINA
SANDRA JURADO
Dissabte 17 de març, 21 h
5€
Estrena d’una producció singular i
única de soul electrònic que agrupa
el combo de la mà de Pau Garcia
(teclats) i Eltornado (fake drummer).
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RELOADED AUTÒNOMA
Divendres 12 de gener, 21 h
A càrrec de la cia. Peli Polaca
Reloaded Autònoma és la recerca
de la necessitat real de “l’artista”
per a fer “art”, la lluita de la creadora de la peça perquè aquesta
sigui vista i se’n reconegui la seva
transcendència. Si és que la pot
arribar a tenir.
ESPECTACLE ACOLLIT EN RESIDÈNCIA

TÈCNICA AL TEATRE JESÚS CONCERNAU

ARTS ESCÈNIQUES

Pornografia
Del 15 de gener al 3 de febrer, a
les 20 h - funcions diàries excepte
diumenges
Direcció d’Iban Beltran
A càrrec de la cia. Parking Shakespeare
Pornografia, de Simon Stephens.
Un text que parteix dels atemptats
de Londres (2005); i de la nominació com a seu Olímpica el dia
abans; i del concert a Hyde Park
del Live 8 amb Madonna, Elton
John, R..E.M., Coldplay, Paul McCartney o Pink Floyd entre altres.
I de les vides petites i anònimes
que donen vida -i mort- en aquesta o qualsevol altra ciutat.
La cia Parking Shakespeare instal·la la seva temporada d’hivern a

la Sala d’exposicions Joan Alsina
del Centre Cultural.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

Del 15 de gener al 3 de febrer, a
les 20 h - funcions diàries excepte
diumenges
(Reserves a
reserves.parkingdhivern@gmail.com)
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ARTS ESCÈNIQUES

SEMPRE ENS TINDREM

MINUTS

Divendres 23 de febrer, 21 h
i dissabte 24 de febrer, 18 h
5€

Divendres 2 de març, 22 h
5€

A càrrec de l’AT El Partiquí
L’obra és la crònica d’una crisi de
relacions en el si d’un grup familiar constituït per una parella, dues
filles, el xicot d’una de les filles i
una amiga de la família.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

A càrrec de la cia. Adrem
Un cotxe. Quatre desconeguts.
Un viatge amb Bla Bla Car a una
destinació incerta. Un viatge on
es descobriran les pors, els desitjos i les vides de cadascun dels
ocupants del vehicle. Un viatge
que els obligarà a afrontar la realitat que cadascú d’ells amaga.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA
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COM DIUS QUE ES
DIRÀ?
Dijous 15 de març, 21 h
5€
A càrrec de la La Troupe del
Teatre
Marc, un home de mitjana edat i
triomfador, serà pare per primera
vegada. Quan li pregunten si ja ha
escollit un nom pel nen, la seva
sorprenent resposta provoca el
caos més absolut.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

Improvisació Teatral
COMANDO IMPRO:
OPERACIÓ LLIBRE
Diumenge 21 de gener, 12 h
4,5 €
A càrrec de la Cia. Impro Barcelona
Aquest és un show d’improvisació
totalment interactiu.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

(edat: + 5 anys)

Música
SEMPRE DE VACANCES

Teatre i titelles
EL RÀPID

Diumenge 18 de febrer, 12 h
4,5 €

Diumenge 18 de març, 12 h
4,5 €

A càrrec de Les 2princesesbarbudes
Les 2princeses barbudes us expliquen la vida de les orenetes en
el disc “Sempre de vacances”.
(edat: + 3 anys)

A càrrec de la Cia. Companyia B
El sabater Benet va rebre un
encàrrec impossible: un ogre li
demana unes noves botes de
set llegües! I per si no en tingués
prou, rep tres comandes més que
l’acaben d’estabornir!
(edat: +6 anys)
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EXPOSICIONS

ALTRES

RECUPERART

ITINERARI PER L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME

Inauguració Dijous 15 de febrer,
19.30h
(Del 15 de febrer al 3 de març)
A càrrec de Joaquim Riera
Joaquim Riera és pintor, dissenyador gràfic i il·lustrador. L’estiu
del 2012 va descobrir la tècnica
de recuperar materials a través de
la qual realitza obres d’art en tres
dimensions.

Dissabte 17 de febrer, 11h
3€
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
El Centre Cultural La Farinera del
Clot està emplaçat en un dels
edificis de l’Antiga Farinera Sant
Jaume.
Inscripcions prèvies al
93 291 80 80
o a informacio@farinera.org
(de l’1 al 17 de febrer)
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FESTIVALS

21a MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA
(Del 10 al 24 de març)
Inauguració dissabte 10 de març,
18.30h
Cloenda dissabte 24 de març,
18:30h
A càrrec de l’Agrupació
Excursionista Icària, La Colla
Excursionista La Senyera,
la Secció Excursionista del
Foment Martinenc i La Unió
Excursionista Sant Martí de
Provençals
La 21a Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de Muntanya s’instal·la de nou a la Farinera amb
conferències com les de Ferran

MENÚ CULTURAL AL BAR LA MOLA

Latorre, havent assolit els 14 vuit
mils del Planeta, i també les de
Javier Camacho, himalaiaista
i fotògraf extraordinari. Un any
més, podrem gaudir de la mostra
fotogràfica i dels diferents passis
d’audiovisuals que aniran acompanyats de les ponències de les
mateixes persones participants i
autores.
www.mostrademuntanya.cat
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JAM SESSION
Dimecres 10 de gener, 20.30 h
Dijous 22 de febrer, 20.30 h
Divendres 9 de març, 20.30 h
Vine amb el teu instrument i
comparteix la teva musica.

TÍTOL
GENERALCURSOS I TALLERS
INSCRIPCIONS

NOM ACTIVITAT
Període
d’inscripcions

NOM
Inscripcions
ACTIVITAT
presencials

NOM
Inscripcions
ACTIVITAT
on-line

Del 8de
Dia
delagener
setmana
al 17 de gener de 2018.
Hora
Els
cursos
de l’activitat
s’impartiran durant els mePreude gener, febrer i març de 2018.
sos
Llengua

Dia
GrandeVia
la de
setmana
les Corts Catalanes,
Hora
837, 08018,
de l’activitat
Barcelona.
Preu
De dilluns a divendres de 10.00 a
Llengua
22.00h.
Pagament amb targeta bancària.
As
En magniatem
cas de no disposar
autatumde
idelitaque
targeta,
re
el pagament
vere, omnites
eostem
podràsintur
fer a les
molore
oficines
poribusam
de l’entitat
quo totam,
que s’indicarà.
sunture
magnima
Si es pagaiorempo
amb targeta
rporibus,
caldrà
vent.
Gentibus
presentaraliam
el DNIfugit
del quae
titular.velis
Si
etum
el pagament
quisi nit,esverchit
fa a través
apidede
eum
que
les oficines
voluptade
tatem.
l’entitat
Itatibus.
bancària
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim de
tres dies naturals després d’haver
efectuat la matrícula.

Dia
www.farinera.org
de la setmanadel 8 de gener
Hora
al 17 de
de l’activitat
gener de 2018.
Preu
Pagament amb targeta bancària.
Llengua

As magniatem autatum idelitaque
re vere, omnit eostem sintur molore poribusam quo totam, sunture
magnima iorempo rporibus, vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
etum quisi nit, verchit apide eum
que volupta tatem. Itatibus.
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As magniatem autatum idelitaque
re vere, omnit eostem sintur molore poribusam quo totam, sunture
magnima iorempo rporibus, vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
etum quisi nit, verchit apide eum
que volupta tatem. Itatibus.

INSCRIPCIONS
CURSOS I TALLERS
TÍTOL GENERAL

NOM
Inscripcions
ACTIVITAT
al Palau de
EN
la Virreina
DUES LÍNEAS
Dia
Del de
8 de
la gener
setmana
al 17 de gener de
Hora
2018 de
també
l’activitat
es poden realitzar
Preu
inscripcions presencials de dilluns
Llengua
a diumenge de 10 a 20.30 h a
l’Oficina Ticket Rambles del Palau
agniatem
de la Virreina.
autatum idelitaque re
vere,
Les Rambles,
omnit eostem
99, 08001,
sinturBarcelona
molore
poribusam quo totam, sunture
magnima iorempo rporibus, vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
etum quisi nit, verchit .

Condicions
NOM ACTIVITAT
de la
matrícula

Dia de la setmana
Tots
Horaels
de cursos
l’activitat
de la Farinera són
per
Preua persones majors de 18 anys.
Un
Llengua
cop matriculat al curs, no es
retornaran en cap cas els diners
de
As la
magniatem
matrícula.autatum
Només es
idelitaque
retornaran
re vere,
elsomnit
diners
eostem
si el curs
sintur
queda
moloanul·lat.
re poribusam quo totam, sunture
El
magnima
Centre Cultural
iorempolarporibus,
Farineravent.
del
Clot
Gentibus
es reserva
aliam el
fugit
dret
quae
d’admissió
velis
cap
etumaquelles
quisi nit,persones
verchit apide
que no
eum
respectin
que volupta
la feina
tatem.dels
Itatibus.
talleristes
i el procés d’aprenentatge de la
resta de persones usuàries.
Els preus totals de cada curs
que s’especifiquen són amb IVA
inclòs.
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NOM ACTIVITAT
Dia de la setmana
Hora de l’activitat
Preu
Llengua
As magniatem autatum idelitaque
re vere, omnit eostem sintur molore poribusam quo totam, sunture
magnima iorempo rporibus, vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
etum quisi nit, verchit apide eum
que volupta tatem. Itatibus.

TÍTOL GENERAL
COS

NOM ACTIVITAT
IOGA

NOM ACTIVITAT
PILATES

NOM
BODYACTIVITAT
BALANCE

GRUP
Dia
de A:
la setmana
Hora dedel’activitat
dilluns
les 17.30 a les 19.00 h
Preu
del
22 de gener al 12 de març.
LlenguaB: dilluns de les 19.00 a
GRUP
les 20.30 h del 22 de gener al 12
As març.
de
magniatem autatum idelitaque
re vere,C:omnit eostem sintur moloGRUP
re poribusam
dimecres
de les
quo
10.00
totam,
a les
sunture
11.30 h
magnima
del
24 de gener
iorempo
al 14
rporibus,
de març.
vent.
Gentibus
GRUP
D: aliam fugit quae velis
etum quisidenit,
dimecres
lesverchit
18.30 apide
a les 20.00
eum h
que24
del
volupta
de gener
tatem.
al 14
Itatibus.
de març.
Quis aut
GRUP
E:dolupta tiosam isim aut
id moluptat
dimecres
deaut
les a20.00
excepudaere
a les 21.30 h
peditatem.
del
24 de gener
Nemalnectem
14 de març.
eatus,
tem lit lisit 8
Sessions:
autatemperum rercilitiam inume
56,19
€ (12 h)
reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum
A
càrrec
iderore
de ndebitae
Lisa Howe
que fuga.
Hitaecte aquesta tècnica mil·lenària
Exercita
beneficiosa per al teu cos i ment.

GRUP
Dia
de A:
la setmana
Hora dedel’activitat
dilluns
les 18.30 a 20.00 h del
Preu
22
de gener al 12 de març.
LlenguaB:
GRUP
dilluns de les 20.00 a les 21.30 h
As magniatem
del
22 de generautatum
al 12 deidelitaque
març.
re vere,C:omnit eostem sintur moloGRUP
re poribusam
divendres
de les
quo
19.00
totam,
a les
sunture
20.30 h
magnima
del
26 de gener
iorempo
al 16
rporibus,
de març.vent.
Gentibus aliam
Sessions:
8
fugit quae velis
etum quisi
56,19
€ (12nit,
h) verchit apide eum
que volupta tatem. Itatibus.
Quis
A
càrrec
aut dolupta
de Keops
tiosam
Guerrero
isim aut
id moluptat aut
Entrenament
físic
a excepudaere
i estiraments
peditatem.
seguint
el mètode
Nem nectem
Pilates.eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

Dia
GRUP
de A
la (NOU
setmana
HORARI!):
Hora
dimarts
dede
l’activitat
les 09.00 a les 10.00 h
Preu
del 23 de gener al 13 de març.
Llengua
Sessions: 8
37,46 € (8 h)
As
GRUP
magniatem
B:
autatum idelitaque
re
divendres
vere, omnit
de les
eostem
18.30sintur
a les molo20.00
re
h del
poribusam
26 de gener
quo al
totam,
16 desunture
març.
magnima
Sessions: iorempo
8
rporibus, vent.
Gentibus
56,19 € (12
aliam
h) fugit quae velis
etum quisi nit, verchit apide eum
que
A càrrec
volupta
d’Alicia
tatem.López
Itatibus.
Quis
L’equilibri
aut dolupta
del costiosam
i la ment.
isimEstiraaut
id
ments
moluptat
suausaut
i progressius
a excepudaere
combipeditatem.
nats amb respiració
Nem nectem
conscient.
eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte
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TÍTOL GENERAL
COS

HIPOPRESSIUS
NOM
ACTIVITAT
EN DUES LÍNEAS

Iniciació: Dimarts de les 20.00 a les
Dia deh la
21.00
delsetmana
23 de gener al 13 de març
Hora de l’activitat
Avançats:
Dijous de les 20.00 a les
Preu h del 25 de gener al 15 de març.
21.00
Llengua 8
Sessions:
37,46 € (8 h)
agniatem autatum idelitaque re
vere,
A
càrrec
omnit
deeostem
Naiara sintur
Celades,
molore
lliporibusamen
cenciada
quo
CAFE
totam,
i instructora
sunture
magnima
del
mètode
iorempo
hipopressiu.
rporibus, vent.
Gentibus treballa
Iniciació:
aliam fugit
el sòl
quae
pelvià,
velisactietum
va
la teva
quisifaixa
nit, verchit
abdominal,
apideredueix
eum
que volupta
dolors
d’esquena
tatem.i millora
Itatibus.
la teva
Quis autcorporal
postura
dolupta de
tiosam
la màisim
de aut
la id
moluptathipopressiva.
tècnica
aut a excepudaere peditatem. Nem
Avançats:
Segueix
nectem
treballant
eatus, amb
tem
lit lisit
la
tècnica
autatemperum
hipopressiva
rercilitiam
augmeninume
tant
la seva intensitat i obtenint un
treball una mica més metabòlic.
(Cal haver realitzat un curs d’iniciació als abdominals hipopressius).

DANSA

FITNESS
NOM
ACTIVITAT
POSTPART
AMB NADONS

nou!

Dia de la setmana
Hora de de
Dimarts
l’activitat
les 11.45 a les 12.45 h
Preu23 de gener al 13 de març.
del
Llengua 8
Sessions:
37,46 € (8 h)
As magniatem autatum idelitaque
re càrrec
A
vere, omnit
de Naiara
eostem
Celades,
sintur molollire poribusam
cenciada
en CAFE
quo totam,
i instructora
sunture
magnima
del
mètode
iorempo
hipopressiu.
rporibus, vent.
Gentibusd’activitat
Classes
aliam fugit
física
quae
especialitvelis
etum quisi
zades
en lanit,
recuperació
verchit apide
del cos
eum
de
que
la
dona
volupta
després
tatem.
del Itatibus.
part. Es treballa
Quis
la
zona
autabdominal
dolupta tiosam
mitjançant
isim la
aut
id moluptat
tècnica
hipopressiva
aut a excepudaere
juntament amb
peditatem.
la
tonificacióNem
de lanectem
musculatura
eatus,i la
tem lit lisit autatemperum
resistència
cardiopulmonar.rercilitiam
A
les classes
inume reribusdaest
es pot venir amb
inci
idem facearibus,
criatura
o sense. aliqui am, ut unt
eumcomençar
Cal
iderore ndebitae
les classes
quea fuga.
partir
Hitaecte
de
la 6a setmana si ha estat part
vaginal i de la 8a si ha estat cesària.
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SALSA
NOM ACTIVITAT
INICIACIÓ
Dia de la setmana
(NOU HORARI!):
dilluns
Hora dedel’activitat
les 19.00 a les 20.00 h
del
Preu
22 de gener al 12 de març.
Sessions:
Llengua 8
37,46 € (8 h)
INTERMIG:
As magniatem autatum idelitaque
Cal
re vere,
haveromnit
realitzat
eostem
un trimestre
sintur
demoloSalsa.
Dilluns
re poribusam
de les 20.00
quo totam,
a les sunture
21.30 h
del
magnima
22 de gener
iorempo
al 12
rporibus,
de març.
vent.
Sessions:
Gentibus aliam
8
fugit quae velis
56,19
etum quisi
€ (12nit,
h) verchit apide eum
que volupta tatem. Itatibus.
A
Quis
càrrec
aut dolupta
de Marctiosam
Riera isim aut
Ball
id moluptat
típic delaut
Carib
a excepudaere
que neix de la
fusió
peditatem.
dels ritmes
Nem nectem
africanseatus,
i europeus
tem liten
lisit
aquesta
autatemperum
zona. D’aquests
rerciritmes
litiam inume
en sorgiran
reribusdaest
d’altresinci
com
el
idem
son,facearibus,
la guaracha
aliqui
i la rumba
am, ut unt
que
eum posteriorment
iderore ndebitae
donaran
que fuga.
lloc
a
Hitaecte
la salsa. No cal inscriure’s en
parella.

TÍTOL GENERAL
DANSA

NOM ACTIVITAT
ZUMBA

NOM ACTIVITAT
BOLLYWOOD
FITNESS

NOM
SWING
ACTIVITAT
SOLO (INICIACIÓ)

GRUP
Dia
de A:
la setmana
Hora dede
dimarts
l’activitat
les 18.45 a les 19.45 h
Preu
del
23 de gener al 13 de març.
LlenguaB:
GRUP
dimecres de les 18.00 a les 19.00 h
As magniatem
del
24 de generautatum
al 14 de idelitaque
març.
re vere, omnit
Sessions:
8 eostem sintur molore poribusam
37,46
€ (8 h) quo totam, sunture
magnima iorempo rporibus, vent.
Gentibus
A
càrrec de
aliam
Sandra
fugit quae
Rodríguez,
velis
etum quisi nit,
instructora
oficial
verchit
deapide
Zumba
eum
que voluptaamb
Atreveix-te
tatem.
aquesta
Itatibus.
activitat
Quis aut dolupta
cardiovascular
que
tiosam
combina
isim aut
exerid moluptat
cicis
de tonificació
aut a excepudaere
amb passos
peditatem.
de
balls llatins!
Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

Dimecres
Dia
de la setmana
de les 19.15 a les 20.45 h
Hora
del
24de
del’activitat
gener al 14 de març.
Preu
Sessions:
8
Llengua
56,19
€ (12 h)

Dia
Dijous
de de
la setmana
les 20.00 a les 21.00 h
Hora
del 25de
del’activitat
gener al 15 de març.
Preu
Sessions: 8
Llengua
37,46 € (8 h)

A càrrec
As
magniatem
de Polly
autatum
Casson
idelitaque
re vere,
Nova
creació
omnit que
eostem
combina
sinturballs
molore poribusamamb
coreogràfics
quo música
totam, sunture
hindú,
magnima
a
l’estil Zumba.
iorempo
Aeròbic
rporibus,
i dinàmic,
vent.
Gentibus
aquest
curs
aliam
t’ofereix
fugit quae
una bona
velis
etum quisi nit,
oportunitat
de verchit
fer esport
apide
sense
eum
que volupta
adonar-te
detatem.
l’esforç
Itatibus.
que estàs
Quis aut dolupta tiosam isim aut
realitzant!
id moluptat aut a excepudaere
peditatem. Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

As
A càrrec
magniatem
Montse
autatum
Calvo,idelitaque
re
delvere,
Temple
omnit
del
eostem
Swing/Swing
sintur molore
Barcelona
poribusam quo totam, sunture
magnima
Aprendràsiorempo
moviments
rporibus,
i passos
vent.
Gentibus
per gaudiraliam
del swing
fugit quae
sensevelis
haetum
ver-hoquisi
de fer
nit,amb
verchit
unaapide
parella.
eum
Les
que
classes
volupta
són tatem.
divertides
Itatibus.
i molt dinàQuis
miques,
aut ideals
dolupta
per
tiosam
carregar-se
isim aut
id
d’optimisme
moluptat aut
i bona
a excepudaere
energia i alhopeditatem.
ra millorar laNem
coordinació,
nectem eatus,
l’agilitat
tem
i la rapidesa
lit lisit autatemperum
de moviments.
rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte
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TÍTOL GENERAL
DANSA

COUNTRY
NOM
ACTIVITAT
EN DUES
NIVELL
OBERT
LÍNEAS
Dimarts
Dia
de lade
setmana
les 20.00 a les 21.30 h
Hora
del
23de
del’activitat
gener al 13 de març.
Preu
Sessions:
8
Llengua
56,19
€ (12 h)
A càrrec de
agniatem
autatum
Blanca
idelitaque
Cadena re
vere,aomnit
Vine
gaudir
eostem
i a aprendre
sintur molore
els
poribusam
passos
d’aquest
quo totam,
popular
sunture
estil
magnimasorgit
musical
iorempo
als anys
rporibus,
20 del
vent.
s.
Gentibus
XX
a les regions
aliam fugit
rurals
quae
del velis
sud
etumEstats
dels
quisi nit,
Units
verchit
i les províncies
apide eum
que volupta
marítimes
deltatem.
Canadà.
Itatibus.
Quis aut dolupta tiosam isim aut id
moluptat aut a excepudaere peditatem. Nem nectem eatus, tem
lit lisit autatemperum rercilitiam
inume

ART I CREACIÓ

NOM ACTIVITAT
INICIACIÓ
AL DIBUIX

nou!

AQUAREL•LA
NOM ACTIVITAT
(NOU!)

nou!

Dimecres
Dia
de la setmana
de les 10.00 a les 12.00 h
Hora
del
24de
del’activitat
gener al 14 de març.
Preu
Sessions:
8
Llengua
74,92
€ (16 h)

Dimecres
Dia de la setmana
de les 19.00 a les 21.00 h
del
Hora
24de
del’activitat
gener al 14 de març.
Sessions:
Preu
8
74,92
Llengua
€ (16 h)

A càrrec
As
magniatem
de Lucía
autatum
Gómez
idelitaque
re vere,
Taller
destinat
omnit eostem
a totes aquelles
sintur molore poribusam
persones
interessades
quo totam,
ensunture
magnima a
aprendre
iorempo
dibuixarrporibus,
tot allò que
vent.
Gentibus
les
envolta,
aliam
tal i fugit
com quae
ho veuen
velisi
etum quisi És
observen.
nit,també
verchitun
apide
curs eum
per
que volupta
aprendre
a expressar,
tatem. Itatibus.
de forma
Quis aut dolupta
plàstica,
les ideestiosam
personals
isim aut
que
id moluptat
duem
a dinsaut
enaun
excepudaere
estil figuratiu i
peditatem. Nem nectem eatus,
realista.
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

A
Ascàrrec
magniatem
de Paula
autatum
Leiva
idelitaque
Iniciació
re vere, omnit
al món
eostem
i la tècnica
sinturde
molol’aquarel·la.
re poribusam
Podràs
quo totam,
aprendre
sunture
diferents
magnimaformes
iorempo
derporibus,
representació
vent.
iGentibus
“tots els secrets”
aliam fugit
per
quae
obtenir
velis
millors
etum quisi
resultats
nit, verchit
i variats
apide
estils
eum
d’aplicació.
que volupta tatem. Itatibus.
(Els
Quismaterials
aut dolupta
tenen
tiosam
un cost
isimcomaut
plementari
id moluptatde
aut35€)
a excepudaere
peditatem. Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte
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TÍTOL
ART
I CREACIÓ
GENERAL

NOMTÈXTIL
ART
ACTIVITAT

nou!

Dimarts
Dia
de lade
setmana
les 12 a les 14 h del 23
Hora
de
gener
de l’activitat
al 13 de març.
Preu
Sessions:
8
Llengua
74,92
€ (16 h)
A càrrec
As
magniatem
de Montserrat
autatum idelitaque
Pérez
re vere,
Un
talleromnit
per explorar
eostem artísticament
sintur molore poribusam
els
límits del tèxtil
quo atotam,
travéssunture
de
magnimatècniques.
diferents
iorempo rporibus,
Li donarem
vent.al
Gentibus
teixit
un llenguatge
aliam fugitcompletament
quae velis
etum quisi nit, verchit apide eum
pictòric.
que volupta tatem. Itatibus.
Quis aut dolupta tiosam isim aut
id moluptat aut a excepudaere
peditatem. Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

PATRONATGE
NOM
ACTIVITAT
NIVELL OBERT

Dia de la setmana
Hora de de
Dimarts
l’activitat
les 19.30 a les 21.30 h
Preu23 de gener al 13 de març.
del
Llengua 8
Sessions:
74,92 € (16 h)
As magniatem autatum idelitaque
re càrrec
A
vere, omnit
de Montserrat
eostem sintur
Pérez
molore poribusam
Un
curs per a quo
aprendre
totam,asunture
dissenmagnima
yar
la tevaiorempo
roba i a rporibus,
confeccionar
vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
patrons.
etum quisi nit, verchit apide eum
que volupta tatem. Itatibus.
Quis aut dolupta tiosam isim aut
id moluptat aut a excepudaere
peditatem. Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte
16

NOM
PATRONATGE
ACTIVITAT
VINTAGE

nou!

Dia
Dimarts
de lade
setmana
les 17.30 a les 19.30 h
Hora
del 23de
del’activitat
gener al 13 de març.
Preu
Sessions: 8
Llengua
74,92 € (16 h)
As
A càrrec
magniatem
de Montserrat
autatum idelitaque
Pérez
re
Descobreix
vere, omnit
el eostem
patronatge
sintur molore
realitzant
poribusam
models
quovintage
totam, sunture
que et
magnima
transportaran
iorempo
a unarporibus,
altra època.
vent.
Gentibus
Patrons i peces
aliam fugit
senzilles
quaeamb
velisun
etum
toc nostàlgic.
quisi nit, No
verchit
són necessaris
apide eum
que
coneixements
volupta tatem.
de patronatge.
Itatibus.
Quis aut dolupta tiosam isim aut
id moluptat aut a excepudaere
peditatem. Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

TÍTOL GENERAL
TEATRE

TEATRE
NOM
ACTIVITAT
EN DUES
NIVELL
OBERT
LÍNEAS
Dimarts
Dia
de lade
setmana
les 19.00 a les 20.30 h
Hora
del
23de
del’activitat
gener al 13 de març.
Preu
Sessions:
8
Llengua
56,19
€ (12 h)
A càrrec de
agniatem
autatum
Mireiaidelitaque
Jerez
re
vere,
El
curs
omnit
de teatre
eostem
va sintur
dirigit molore
a perporibusam
sones
amb quo
i sense
totam,
experiència.
sunture
magnima
L’
objectiuiorempo
del cursrporibus,
és aprendre
vent.
Gentibus tècniques
diferents
aliam fugitoquae
perfecciovelis
etum quisi
nar-les
a través
nit, verchit
del treball
apided’eseum
que volupta
cenes.
Crearem
tatem.
petits
Itatibus.
muntatges
Quis aut dolupta
escènics
on aplicarem
tiosamtot
isim
el què
aut id
moluptat
anirem
aprenent.
aut a excepudaere
Serà un viatge
peditatem.i apassionant
divertit
Nem nectemon
eatus,
podràs
tem
lit lisit autatemperum
aprendre
a desinhibir-te,
rercilitiam
trobar el
inumede la interpretació a través
plaer
del joc, la imaginació i la paraula.

HABILITATS I CONEIXEMENTS

INICIACIÓ
NOM
ACTIVITAT
AL TAST
DE VINS

nou!

Dia de la setmana
Hora de l’activitat
Dimecres
de les 19.30 a les 21.00 h
Preu24 de gener al 14 de març.
del
Llengua 8
Sessions:
56,19 € (12 h)
As magniatem autatum idelitaque
re càrrec
A
vere, omnit
de Jordi
eostem
Sabaté
sintur molore poribusam
Obre
els teus quo
sentits
totam,
a unsunture
dels
magnima iorempo
llenguatges
més universals.
rporibus, vent.
EnGentibus
dinsa’t
enaliam
l’experiència
fugit quae
sensorial
velis
etum
del
món
quisi
delnit,
vi.verchit apide eum
que materials
(Els
volupta tatem.
tenenItatibus.
un cost comQuis aut dolupta
plementari
de 35 tiosam
euros) isim aut
id moluptat aut a excepudaere
peditatem. Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte
17

nou!
CANT
NOM ACTIVITAT
PER ALLIBERAR
LA VEU

Dia de la setmana
Dijous
Hora de
del’activitat
les 18.30 a les 20.00 h
del
Preu
25 de gener al 15 de març.
Sessions:
Llengua 8
56,19 € (12 h)
As magniatem autatum idelitaque
A
re càrrec
vere, omnit
de Paula
eostem
Hinojosa,
sintur molocantant,
re poribusam
locutora,
quo totam,
professora
sunture
de
cant
magnima
i comunicadora.
iorempo rporibus, vent.
Curs
Gentibus
d’iniciació
aliam fugit
on aprendrem
quae velis
els
etum
fonaments
quisi nit, de
verchit
la tècnica
apide vocal
eum
com
que volupta
la relaxació,
tatem.laItatibus.
respiració, la
postura
Quis autcorporal,
dolupta tiosam
la ressonància
isim aut i
la
id projecció
moluptat aut
del ateu
excepudaere
so. Tot plegat
amb
peditatem.
l’objectiu
Nem
denectem
passareatus,
una
bona
tem litestona
lisit autatemperum
i gaudir de cantar
rercien
litiam
grup.
inume
No és
reribusdaest
necessàriainci
experiència
idem facearibus,
en cant, vine
aliqui
a alliberar
am, ut unt
la
teva
eum veu.
iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

HABILITATS I CONEIXEMENTS

nou!

GUITARRA INICIACIÓ
(NOU HORARI!)

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA

TÈCNIQUES
FOTOGRÀFIQUES

Divendres de les 19.30 a les 21.00 h
del 26 de gener al 16 de març.
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

Dilluns de les 19.00 a les 20.30 h
del 22 de gener al 12 de març.
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

Divendres de les 17.00 a les 18.30 h
del 26 de gener al 16 de març.
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

A càrrec de Daniel Villena
Aprendrem els acords, els ritmes,
els arpegis, els puntejats, la
teoria i en definitiva les tècniques
necessàries per poder tocar les
cançons desitjades.
(cal dur la guitarra espanyola).

A càrrec de Carolina Garcia
Perd por a la càmera i al mode
manual, mentre aprofundim en
la llum i la composició. Aprèn a
expressar-te en llenguatge fotogràfic. Curs eminentment pràctic
que inclou una sortida pràctica en
dissabte.
(cal dur la càmera digital).

A càrrec de Carolina Garcia
Desvetllem tots els secrets de les
tècniques fotogràfiques clau per
a que puguis donar un salt de
qualitat a les teves fotos: enfoc,
llum, exposició, composició, hdr,
blanc i negre, grans autors, etc.
Organitza el teu programa de curs
en funció del que t’interessa.
(cal dur la càmera digital).

18

enganxa’m a la nevera

CALENDARI GENER, FEBRER I MARÇ 2018

Dimecres 10G20.30h Jam Session
Dijous 11G

Divendres 12G
Dissabte 13G

Diumenge 21G
Dijous 15F

Dissabte 17F

Dissabte 24F
Dijous 1M

Divendres 2M

20h Pornografia

Diumenge 18F

21h Sempre ens tindrem
18h Sempre ens tindrem
21h Mandé Africa
22h Minuts

Divendres 9M 20.30h Jam Session

12h Comando Impro: Operació Llibre

Dissabte 10M 18.30h Inauguració 21a Mostra de Muntanya

19.30h Recuperart

Dissabte 17F

20.30h Jam Session

Divendres 23F

21h Mopno
21h Reloaded Autònoma
21h Cesk Freixas

Del 15G al 3F
Dijous 15F

Dijous 22F

Dijous 15M

21h Cine Núria

Dissabte 17M

11h Itinerari per la Farinera

Diumenge 18M

21h This is Love

21h Com dius que es dirà?
21h Ross 128
12h El Ràpid

Dissabte 24M 18.30h Cloenda 21a Mostra de Muntanya

12h Sempre de vacances

19

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

informacio@farinera.org
www.farinera.org
@farinera

Districte de
Sant Martí

na
ia

M

er

62

id

Carrer Consell de Cent

gu
da

Les entrades es poden reservar per telèfon
al 932918080 o per correu a
informacio@farinera.org, a partir del dilluns
anterior a la data de cada espectacle.
L’aforament de la sala del teatre és limitat.

Entitats i comissions de treball
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Associació Teatral El Partiquí
Banc del temps
Mercat Solidari
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

in

Horari d’atenció al públic:
Dilluns de 9 a 22h
De dimarts a divendres de 9 a 22.30h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20h

Serveis de la Farinera
Cessió d’espais
Servei de bar cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Av

Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Telf. 932 918 080

Plaça de les
Glòries Catalanes

7-92

H12
Gran Via de les Corts Catalanes
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