Foto: Mar C.Llop i Alba Barbé i Serra

Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
I TALLERS
Abril, maig i juny de 2018

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

D’CALLAOS EN ACÚSTIC
Divendres 13 d’abril, 22h
8 € (entrada anticipada a www.entradium.com)
10 € (entrada a taquilla)
Després de l’èxit de la seva anterior gira “El Café de las Niñas”,
D’Callaos ens presenta ara el
seu nou espectacle acústic. Una
ocasió única per gaudir de les
seves cançons en un format íntim
i proper que desborda passió i
elegància.

FUNDACIÓN TONY
MANERO PRESENTA
‘LUGARES COMUNES’
Divendres 27 d’abril, 22h
12 € (entrada anticipada a www.musikaze.com)
15 € (entrada a taquilla)
Fundación Tony Manero presenta
un concert en format reduït, buscant la intimitat i la proximitat amb
el públic, que a mesura que vagi
avançant s’anirà fent més gran.
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PINAN 450F
PRESENTANT ‘VIDA’
+ HOMES LLÚDRIGA +
LA GROOVERIA
Divendres 1 de juny, 21h
8€
Actitud positiva, estils musicals
diversos, germans i d’arrel formen
la simbiosis lírica i sonora de
Pinan 450F. Pinan 450F presenta
nou disc acompanyat de diversos
col·laboradors i amics, entre ells
Homes Llúdriga i La Grooveria.

FESTIVALS

NIT CROSSDRESSER:
PROJECCIÓ I DEBAT
‘ENFEMME’ D’ALBA
BARBÉ + CONCERT
WILDE SISTERS
Divendres 8 de juny
a partir de les 19h
(DINS EL CICLE “MÉS DE 40 ANYS
D’ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI”)

Nit Crossdresser a la Farinera
amb la projecció del documental
EnFemme d’Alba Barbé i Serra
i amb debat posterior amb les
protagonistes i la directora. Per
acabar la nit, concert de les Wilde
Sisters, protagonistes també del
documental, una actuació única i
irrepetible on les membres s’ajunten per despedir el grup.
Més informació:
http://enfemmedoc.com
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ARTS ESCÈNIQUES

NIT DE DONES
MONOLOGUISTES
Divendres 6 d’abril, 22h
Una nit on les dones monologuistes són les protagonistes.
Monòlegs fets i interpretats
per dones amb la participació
d’Alexia Luna, guanyadora del 4t
Concurs de Monòlegs Muses de
la Farinera.

PREMI FERRAN ROVIRA:
“CYRANO DE
BERGERAC” d’Edmond
Rostand
Dissabte 14 d’abril, 18h
Entrada lliure, prèvia reserva a
elpartiqui@hotmail.com
A càrrec de la Companyia
del Centre Cultural i Recreatiu
de Pineda de Mar
Mostra de l’obra guanyadora de
la primera edició del Premi Ferran
Rovira. Aquest premi pretén ser
un reconeixement públic i atorgar
una ajut econòmic a l’esforçada tasca dels grups de teatre amateurs.
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ARTS ESCÈNIQUES

5 X 20 VOLUM VI

UN PODER DE FAMÍLIA

MINUTS

Dimarts 24 d’abril, 21h

Divendres 11 de maig, 21h
5€

Dijous 17 de maig, 21h
5€

A càrrec de la cia. Los Genios Locos
Una família aparentment normal
es reuneix cada any per commemorar la mort d’un dels seus
membres més estimats, però en
realitat la festa és un muntatge
per venjar-se de la noia a qui
acusen de la mort del difunt.

A càrrec de la cia. Adrem Teatre
Un cotxe. Quatre desconeguts.
Un viatge amb Bla Bla Car amb
una destinació incerta. Un viatge
on es descobriran les pors, els
desitjos i les vides de cadascun
dels ocupants del vehicle.

Coordinat per l’AT El Partiquí
Sisè volum d’aquesta vetllada
participativa, enguany amb una
selecció de vint poemes de Josep
Palau Fabre, Bartomeu Rosselló
Porcel, Maria Mercè Marçal, Lluís
Solà i Osip Mandelstam.
(Si voleu formar part de la lectura
poseu-vos en contacte amb el
Centre Cultural)

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA
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ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

ARTS ESCÈNIQUES

ARSÈNIC I
PUNTES DE COIXÍ
Divendres 25 de maig, 21h
Dissabte 26 de maig, 18h
5€
A càrrec de l’AT el Partiquí
Sovint sense que ens ho demanin
i segons els nostres criteris, volem
solucionar els problemes dels
altres. Sovint trobem professionals
que no fan la feina que realment
els agradaria fer. Sovint trobem
persones que fan veure que són
el que realment els agradaria ser.
Aquests són alguns dels comportaments humans que en clau
d’humor posa en qüestió l’obra
Arsènic i puntes de coixí.

CABARET ACTÚA

YERMA 2.0

Dijous 31 de maig, 20h
6€

Divendres 22 de juny, 21h
5€

A càrrec de la cia. Actúa
Cabaret de màgia, acrobàcies,
hula hoops, malabars i molt d’humor per donar a conèixer el nou
projecte Actúa Distribucions.

A càrrec de la cia. Tranpola
Sempre s’ha vist l’obra de Yerma
com una tragèdia derivada de
l’obsessió per la maternitat però...
què passaria si aquesta obsessió
no fos de la Yerma sinó de tota
aquella gent que la pressiona
amb aquesta temàtica?

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA
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ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

PARÍS

ELS VIATGES D’EN
FILALICI

Divendres 29 de juny, 21h
5€
A càrrec de la cia. Trio Les Cot
Tres dones… un viatge… i un
destí. Tres amigues i un cotxe
surten de Barcelona cap a París.
Una vol ser mare i les altres dues
l’hauran d’acompanyar a que es
trobi amb el seu semental a contracor, un pacte d’infantesa.

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

Diumenge 8 d’abril, 12 h
(edat: + 4 anys)
4,5 €
A càrrec de la cia. El dit al nas
Titelles, teatre d’ombres i música
en viu. Al fons de tot d’un pou
s’hi amaga la porta cap a un altre
món: l’univers màgic de les lletres
d’Oceà Atlàntic. En Filalici, un noi
jove, curiós, amb empenta, descobreix l’entrada cap aquest món.
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EXPOSICIONS

TURIA
Inauguració dijous 12 d’abril,
19.30h
(Del 12 d’abril al 12 de maig)
A càrrec de Juan Margolles
ART PHOTO BCN - FESTIVAL DE
FOTOGRAFIA EMERGENT DE
BARCELONA 2018
El treball de Juan Margolles explora les ciutats com un espai de
reflexió, donant protagonisme als
elements naturals que conformen
el seu entorn immediat.

SIMBIOSI MESTREALUMNE
MEDINA AYLLÓN I
CHIKAO NAKANO

FOTOCLOT – 17a
MOSTRA FOTOGRÀFICA
DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA

Inauguració dijous 24 de maig
a les 19.30h
(Del 24 de maig al 16 de juny)

Inauguració
divendres 29 de juny a les 19:30h
(Del 29 de juny al 27 de juliol)

Obra escultòrica que té com
a fil conductor la simbiosi que
s’estableix entre el mestre i el
conjunt d’alumnes que representa
en Chikao.

La XVII Mostra Fotogràfica del
Clot-Camp de l’Arpa torna a
instal·lar-se a l’Ateneu del Clot i
al Centre Cultural. La recollida de
fotografies pel FotoClot d’enguany
serà del 15 de maig al 10 de juny.
Per més informació: www.farinera.
org on es poden consultar les
bases d’aquesta edició.
(Sala Joan Alsina del CCFC i
Ateneu del Clot)
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ALTRES

90 MINUTS DE GLÒRIA
2n Concurs Internacional
de literatura ràpida de la
Plaça de les Glòries
Dissabte 21 d’abril
11h Convocatòria Biblioteca El
Clot - Josep Benet
17h Lliurament de Premis al Teatre
Jesús Concernau del Centre Cultural la Farinera del Clot a càrrec
del Taller de Teatre de la Farinera
Organitza la Biblioteca El Clot Josep Benet i Centre Cultural la
Farinera del Clot
Segona edició del Concurs Internacional de literatura ràpida de
la Plaça de les Glòries. La convocatòria consisteix en escriure un
relat en 90 minuts a partir de tres
paraules claus que es facilitaran
a les persones participants el matí

del dissabte 21 d’abril. El primer
premi té una dotació econòmica
de 300 euros i el finalista de 150
euros i es farà el lliurament en una
gala a les 17h al Centre Cultural.
Inscripcions presencials a la Bi-
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blioteca El Clot - Josep Benet del
dilluns 19 de març al divendres 20
d’abril a les 20h.
Més informació i bases a:
www.farinera.org

ALTRES

ITINERARI PER L’ANTIGA REVETLLA DE SANT
FARINERA SANT JAUME PERE
Inscripcions prèvies
al 93 291 80 80 o a
informacio@farinera.org
del 2 al 12 de maig
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. Tot i la rehabilitació com
espai cultural queden vestigis de
part de la maquinària emprada
en el procés de fabricació de la
farina i d’altres derivats del gra.
Dissabte 12 de maig, 11h

Dijous 28 de juny,
a partir de les 20h
Esplanada del Centre Cultural
La Revetlla de Sant Pere torna al
barri i a l’esplanada del centre
cultural, per demostrar un cop
més, que el Clot-Camp de l’Arpa
no en té prou amb Sant Joan. Foc,
pirotècnica i cultura.

(ITINERARI ENMARCAT DINS LES FESTES DE
PRIMAVERA DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA)
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MENÚ CULTURAL AL BAR LA MOLA

Jam session

LANZARTE

Dijous 19 d’abril, 20.30 h
Divendres 18 de maig, 20.30h
Dijous 14 de juny, 20.30 h

Dissabte 19 de maig, 18.30h
Divendres 22 de juny, 18.30h

Música
Porta el teu instrument o vine a
escoltar, qualsevol proposta és
benvinguda. Música en directe,
per compartir.

Arts Escèniques
A càrrec de Lanzarte
Una trobada per perdre la por
escènica. Un micro obert on tot hi
té cabuda. Lanzarte va començar
als pisos, als garatges i ara arriba
a la Farinera.
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TODO PACK - ALICIA
ALONSO FERNÁNDEZ I
ALICIA GÓMEZ GARCÍA
+ TIGRA
Dijous 24 de maig, 21.30h
Música i Exposició
Reivindicació sobre el retorn de la
fotografia analògica, retornada a
través de l’articulació d’imatges,
generant una nova peça gràcies
al discurs visual: ‘Todo Pack’.
Amb l’actuació del grup TIGRA,
rock, des d’Oviedo.

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Del 19 de març al 4 d’abril.
Els cursos s’impartiran durant els
mesos d’abril, maig i juny.
Preinscripcions presencials pels
alumnes que han cursat el trimestre gener-març 2018: del 12 al 17
de març 2018.

Gran Via de les Corts Catalanes,
837, 08018, Barcelona.
De dilluns a divendres de 10.00 a
22.00h.
Pagament amb targeta bancària.
En cas de no disposar de targeta,
el pagament es podrà fer a les
oficines de l’entitat que s’indicarà.
Si es paga amb targeta caldrà
presentar el DNI del titular. Si
el pagament es fa a través de
les oficines de l’entitat bancària
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim de
tres dies naturals després d’haver
efectuat la matrícula.

Inscripcions on-line
A www.farinera.org del 19 de
març al 4 d’abril de 2018.
Pagament amb targeta bancària.
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Condicions de la
matrícula
Tots els cursos de la Farinera són
per a persones majors de 18 anys.
Un cop matriculat al curs, no es
retornaran en cap cas els diners
de la matrícula. Només es retornaran els diners si el curs queda
anul·lat.
El Centre Cultural la Farinera del
Clot es reserva el dret d’admissió
cap aquelles persones que no
respectin la feina dels 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.

COS

IOGA

PILATES

BODY BALANCE

GRUP A: dilluns de les 17.30 a les
19.00 h del 9 d’abril al 18 de juny.
GRUP B: dilluns de les 19.00 a les
20.30 h del 9 d’abril al 18 de juny.
GRUP C: dimecres de les 10.00
a les 11.30 h del 11 d’abril al 13
de juny.
GRUP D: dimecres de les 18.30
a les 20.00 h del 11 d’abril al 13
de juny.
GRUP E: dimecres de les 20.00 a les
21.30 h del 11 d’abril al 13 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

GRUP A: dilluns de les 18.30 a
20.00 h del 9 d’abril al 18 de juny.
GRUP B: dilluns de les 20.00 a les
21.30 h del 9 d’abril al 18 de juny.
GRUP C: divendres de les 19.00
a les 20.30 h del 13 d’abril al 15
de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

Divendres de les 12.30 a les 13.30 h
del 13 d’abril al 15 de juny.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)

A càrrec de Keops Guerrero
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.

A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica mil·lenària
beneficiosa per al teu cos i ment.
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A càrrec d’Alicia López
L’equilibri del cos i la ment. Estiraments suaus i progressius combinats amb respiració conscient.

COS

HIPOPRESSIUS
Iniciació: treballa el sòl pelvià,
activa la teva faixa abdominal,
redueix dolors d’esquena i millora
la teva postura corporal de la mà
de la tècnica hipopressiva.
Dimarts de les 20.00 a les 21.00 h
del 10 d’abril al 19 de juny.
Avançats: Segueix treballant amb
la tècnica hipopressiva augmentant
la seva intensitat i obtenint un treball una mica més metabòlic. (Cal
haver realitzat un curs d’iniciació
als abdominals hipopressius).
Dijous de les 20.00 a les 21.00 h
del 12 d’abril al 14 de juny.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)
A càrrec de Naiara Celades,
llicenciada en CAFE i instructora
del mètode hipopressiu.

FITNESS POSTPART
AMB NADONS
Dimarts de les 11.45 a les 12.45 h
del 10 d’abril al 19 de juny.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)
A càrrec de Naiara Celades, llicenciada en CAFE i instructora
del mètode hipopressiu.
Classes d’activitat física especialitzades en la recuperació del cos de
la dona després del part. Es treballa
la zona abdominal mitjançant la
tècnica hipopressiva juntament amb
la tonificació de la musculatura i la
resistència cardiopulmonar.
A les classes es pot venir amb
criatura o sense.
Cal començar les classes a partir
de la 6a setmana si ha estat part
vaginal i de la 8a si ha estat cesària.
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MARXA NÒRDICA

nou!

Dilluns de les 19.30 a les 21.00 h
del 9 d’abril al 18 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)
A càrrec de Nordic Walking Terapeutic.
Descobreix aquesta activitat
esportiva molt completa, per a totes
les edats i situacions físiques, que
apropa la salut a les persones i
ajuda a socialitzar. Gran part de
l’activitat es realitza a l’aire lliure. Inclou lloguer dels bastons especials
de marxa nòrdica.

DANSA

SALSA

ZUMBA

BOLLYWOOD FITNESS

INICIACIÓ: dilluns de les 19.00 a
les 20.00 h del 9 d’abril al 18 de
juny.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)
INTERMIG: Cal haver realitzat un
trimestre de Salsa.
Dilluns de les 20.00 a les 21.30 h
del 9 d’abril al 18 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

GRUP A: dimarts de les 18.45 a
les 19.45 h del 10 d’abril al 19 de
juny.
GRUP B: dimecres de les 18.00
a les 19.00 h del 11 d’abril al 13
de juny.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)

Dimecres de les 19.15 a les 20.45 h
del 11 d’abril al 13 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

A càrrec de Marc Riera
Ball típic del Carib que neix de la
fusió dels ritmes africans i europeus en aquesta zona. D’aquests
ritmes en sorgiran d’altres com el
son, la guaracha i la rumba que
posteriorment donaran lloc a la
salsa. No cal inscriure’s en parella.

A càrrec de Sandra Rodríguez,
instructora oficial de Zumba
Atreveix-te amb aquesta activitat
cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos
de balls llatins!
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A càrrec de Polly Casson
Nova creació que combina balls
coreogràfics amb música hindú,
a l’estil Zumba. Aeròbic i dinàmic,
aquest curs t’ofereix una bona
oportunitat de fer esport sense
adonar-te de l’esforç que estàs
realitzant!

DANSA

SWING SOLO (INICIACIÓ)
Dijous de les 20.00 a les 21.00 h
del 12 d’abril al 14 de juny.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)
A càrrec Montse Calvo, del Temple del Swing/Swing Barcelona
Aprendràs moviments i passos
per gaudir del swing sense haver-ho de fer amb una parella. Les
classes són divertides i molt dinàmiques, ideals per carregar-se
d’optimisme i bona energia i alhora millorar la coordinació, l’agilitat
i la rapidesa de moviments.

COUNTRY
NIVELL OBERT
Dimarts de les 20.00 a les 21.30 h
del 10 d’abril al 19 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)
A càrrec de Blanca Cadena
Vine a gaudir i a aprendre els
passos d’aquest popular estil
musical sorgit als anys 20 del s.
XX a les regions rurals del sud
dels Estats Units i les províncies
marítimes del Canadà.
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HABILITATS I CONEIXEMENTS

CANT PER
ALLIBERAR LA VEU

nou!

nou!

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA

TÈCNIQUES
FOTOGRÀFIQUES

Dijous de les 18.30 a les 20.00 h
del 12 d’abril al 14 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

Dijous de les 20.00 a les 21.30 h
del 12 d’abril al 14 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

Dilluns de les 19.00 a les 20.30 h
del 9 d’abril al 18 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

A càrrec de Paula Hinojosa,
cantant, locutora, professora de
cant i comunicadora.
En aquest curs aprofundirem en
les tècniques d’alliberament de
la vull i aplicarem tots aquests
coneixements a un entrenament
continu i la seva aplicació a
diferents repertoris musicals. (Cal
haver realitzat el primer nivell de
Cant per alliberar la veu).

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).
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ART I CREACIÓ

CONFECCIONA
SENSE PATRONS

TEATRE

nou!

nou!

PATRONATGE
NIVELL OBERT

TEATRE
NIVELL OBERT

Dimarts de les 17.30 a les 19.30 h
del 10 d’abril al 5 de juny.
Sessions: 8
74,92 € (16 h)

Dimarts de les 19.30 a les 21.30 h
del 10 d’abril al 5 de juny.
Sessions: 8
74,92 € (16 h)

Dimarts de les 19.00 a les 20.30 h
del 10 d’abril al 19 de juny.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

A càrrec de Montserrat Pérez
Gaudeix de la confecció sense fer
servir patrons directament. Amb el
teixit realitzarem peces divertides,
fàcils i pràctiques per divertir-nos
cosint. (Són necessaris coneixements bàsics de màquina de
cosir).

A càrrec de Montserrat Pérez
Un curs per a aprendre a dissenyar la teva roba i a confeccionar
patrons.

A càrrec de Mireia Jerez
El curs de teatre va dirigit a persones amb i sense experiència.
L’ objectiu del curs és aprendre
diferents tècniques o perfeccionar-les a través del treball d’escenes. Crearem petits muntatges
escènics on aplicarem tot el què
anirem aprenent. Serà un viatge
divertit i apassionant on podràs
aprendre a desinhibir-te, trobar el
plaer de la interpretació a través
del joc, la imaginació i la paraula.
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enganxa’m a la nevera

CALENDARI ABRIL, MAIG I JUNY 2018

Divendres 6A
Diumenge 8A
Dijous 12A

22h Nit de dones monologuistes

Dissabte 19M

18.30h Lanzarte

12h El viatge d’en Filalici

Dijous 24M

19.30h Exposició: simbiosi mestre-alumne

Dijous 24M

21.30h Todo Pack + TIGRA

19.30h Exposició: Turia

Divendres 13A

22h D’callaos en acústic

Div 25M i diss 26 M 21h i 18h Arsènic i puntes de coixí

Dissabte 14A

18h “Cyrano de Bergerac”

Dijous 31M

20h Cabaret actua

Divendres 1J

21h Pinan 450F

Dijous 19A

20.30h Jam session

Dissabte 21A

11h 90 Minuts de glòria

Divendres 8J

Dimarts 24A

21h 5 X 20 Volum Vi

Dijous 14J

Divendres 27A

22h Fundación Tony Manero

Divendres 22J 18.30h Lanzarte

Divendres 11M

21h Un poder de familia

Divendres 22J

21h Yerma 2.0

Dissabte 12M

11h Itinerari farinera

Dijous 28J

20h Revetlla de Sant Pere

Dijous 17M

21h Minuts

Divendres 29J 19.30h Exposició: Fotoclot

Divendres 18M 20.30h Jam session

Divendres 29J
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19h Nit Crossdresser
20.30h Jam session

21h París

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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