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Troba el teu espai

Ed.
102

CRÈDITS

Han col·laborat en aquest
número:
Alex-Unai Garcia, Biblioteca del
Clot – Josep Benet,

L’11 de febrer de 2018, el casal de barri Espai Antoni
Miró Peris arriba als deu anys de funcionament. La
data d’aniversari coincideix de ple amb la frenètica
activitat de carnaval que enguany cau d’hora. És per
això que les activitats de celebració es preparen amb
la mirada posada al mes de maig, trobant en el marc
de les festes de primavera una bona excusa per a
sortir a la plaça.

Carme Lucas, Dones del Foment
Martinenc, Mireia Martínez,
Punt d’informació i atenció a la
Dones, Pep Garcia-Pascual,
Iban Beltran Pallarés,
companyia Parking
Shakespeare, Antonio Gascón,
Mercè Elias, Laia Serra,
Taller d’Història del Clot-Camp

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)

de l’Arpa, Elvira Cardos i

Dilluns de 9h a 22h
Dimarts a divendres de 9h a 22.30h
Dissabte de 10h a 14h i de 16h a 20h
Serveis del CCFC
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)
Cessió d’espais
Servei de cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Entitats i comissions de treball a La Farinera
Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa
Associació Teatral el Partiquí
Associació Musical Gèrminans
Banc del Temps
Mercat Solidari
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

Estel Barbé.
Coordinació tècnica:
Cesc Vilà
Coordinació:
Elvira Cardos
Disseny i maquetació

Durant la seva història l’EAMP ha passat per diversos
moments; gestionat per la Federació d’Entitats del Clot
Camp de l’Arpa des del moment de l’obertura, neix, a proposta del Districte de Sant Martí com a annexa del Centre
Cultural la Farinera del Clot. Amb vocació de servei públic,
posant a l’abast de la ciutadania una àmplia i variada
cartera de serveis, la seva oferta ha cobert durant aquests
anys la mancança d’equipaments culturals i de lleure de
la zona del Camp de l’Arpa. Amb una dotació econòmica
inicialment ambiciosa, va veure com els seus recursos es
van reduir a més de la meitat a partir del 2012. Tot i això,
l’entitat gestora ha sostingut en el temps la seva aposta,
assumint des del seu propi pressupost i amb el reforç del
personal del projecte de la Farinera del Clot el dèficit dels
darrers 4 anys. Reinventat i adaptant el projecte.

www.karmentxu.cat
Impressió
Impressions Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
3.000 exemplars

El Clic no es responsabilitza
del contingut dels articles

El nou conveni de gestió amb el Districte i la nova línia
de treball iniciada des de la Direcció de Participació i Associacionisme en l’àmbit de ciutat tornen a incrementar el
reforç al casal de barri. Oportunitat que s’aprofitarà per tirar endavant molts dels projectes comunitaris que ja s’han
començat a impulsar i per a crear-ne de nous. Millorant
amb els veïns i veïnes del barri l’entorn immediat, creant
xarxa i rendibilitzant socialment i culturalment al màxim
les possibilitats d’aquest petit però important espai.

El racó

del Taller d’Història

Imatge cedida per AMDSM
(Arxiu Municipal Districte Sant Marti)

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Dimecres de 10.30h a 13.30h
De dilluns a divendres de 16.30h a 21.00h
Serveis de l’EAMP
Sala d’estudi amb lliure accés a ordinadors i Internet
Servei de WI-FI
Taller i sala de reunions
Espai expositiu
Punt d’intercanvi de llibres
Intercanvis lingüístics
Cessió d’espais
Taulell d’anuncis laborals
Espai jocs
Grups a l’EAMP
Les Blogueres de Sant Martí
Esplai Kasperle
Cooperativa de Consum Ecològic
del Clot-Camp de l’Arpa

EL CCFC I EL CASAL DEL BARRI 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.

Centre Cultural la Farinera del Clot
Plç Carme Montoriol, 10 (Confluència dels
carrers de Nació amb Degà Bahí) | 93 450 70 13
eamp@farinera.org | www.farinera.org/eamp
@espai.amp

@espaieamp

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

@farinera

Districte de
Sant Martí
@BCN_SantMarti

LA VELLA ERMITA DEL CLOT
Segons Carreras Candi, al Clot l’any 1638, es va construir al costat de la fleca,
una capelleta de tipus romànic, “d’una nau romana, de 6 per 13 metres de
planta, amb un cupulí al centre, un òbol en la façana, que coronava dos pilanets sostenint una campaneta”. Temple que al 1821 es va quedar petit, en tenir
capacitat només per a 70 persones, i per això es va decidir que s’havia d’ampliar. Recinte que resistirà fins a la construcció de la nova església que es va concloure en 1882 amb pedra de l’enderrocat Fort Pius. Per això, tal com afirmava
Pascual Madoz en 1845, al “Caserio del Clot” i a tot el llarg de la seva carretera,
a part de les cases i els molins, hi havia també un hostal, un hort dependent de
l’hostal, un forn, una carnisseria i el seu corresponent corral, i dues tavernes, i
una ermita.
|||Antonio Gascón
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

PARKING SHAKESPEARE ESTRENA PORNOGRAFIA
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SOTA LA DIRECCIÓ D’IBAN BELTRAN A LA SALA D’EXPOSICIONS JOAN ALSINA

Tres setmanes de funcions diàries gratuïtes
La companyia ha creat aquest muntatge en residència escènica a la Farinera
La companyia Parking Shakespeare
estrena el seu Parking d’hivern el dilluns
15 de gener a la Sala d’Exposicions
Joan Alsina del Centre Cultural, amb el
muntatge del text inèdit Pornografia de
Simon Stephens. El grup barceloní, en
aquesta ocasió sota la direcció d’Iban
Beltran, ha apostat per un relat polític
que parteix dels atemptats al metro i
en un autobús de Londres el 2005. El
muntatge es podrà veure durant tres
setmanes, en una funció diària gratuïta
a les 20h excepte els diumenges.
Durant tota la tardor i acollits al programa de residències escèniques de
la Farinera, la companyia barcelonina
ha apostat altra vegada per la creació
en un espai no convencional i ha estat
produint aquest nou espectacle entre la

maquinària de la sala d’exposicions tot
just acabada de remodelar.
Vides anònimes i normals
Pornografia parteix dels atemptats però
també ens parla com afirma Beltran,
director del muntatge “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 morten aquesta o qualsevol altra ciutat.”
d PORNOGRAFIA DE SIMON STEPHENS
Direcció d’Iban Beltran
Del 15 de gener al 3 de febrer
Funció diària gratuïta a les 20h
excepte diumenges.
Reserves a reserves.parkingdhivern@gmail.com

CALIU: DE LA CANÇÓ PROTESTA
AL SOUL ELECTRÒNIC
L’eclecticisme musical protagonitza el 3r Cicle
de Música d’Hivern
Cesk Freixas, Esmeralda Colette, Brigitte Emaga, Queralt Lahoz o Paula Peso
són algunes de les veus que trepitjaran
el Teatre Jesús Concernau en aquesta
nova i tercera edició del cicle més íntim
de la Farinera. Caliu i la música d’hivern
protagonitzaran la programació del 13
de gener al 17 de març amb una actuació
mensual en format cafè teatre.
La presentació de ‘Proposta’ en format
duet, el sisè disc del polifacètic cantautor Cesk Freixas, obrirà el cicle la nit de
dissabte 13 de gener. Freixas, amb més
de 1.500 actuacions i 13 anys ininterromputs dedicats a l’ofici de fer cançons,
tornarà a posar de manifest la necessitat
–ara més que mai– d’actualitzar i seguir
reivindicant la cançó protesta.
La segona nit Caliu, el cicle comptarà
amb el nou Cor Masculí de Barcelona,
resident a la Farinera que debutarà a
l’escenari amb el muntatge This is Love,
acompanyat del Cor Jove de Sentmenat. Una nit dedicada a les agrupacions
vocals amb un repertori actual que
també deixarà espai pels grans clàssics
i a temes que compartiran tots dos cors

ULTRA AFRICAE
PRESENTA 1,2,3
Aliança entre el projecte
Ultra-local Records i el
Col·lectiu Finis Africae
amb tres concerts al
Bar La Mola

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 que treballa el petit format. Un cicle
gratuït i sense perjudicis musicals on el
subsòl surt a la llum.

junts a l’escenari.
Finalment, la tercera i última nit del
cicle es preveu molt especial. De fet,
única. Una coproducció singular de soul
electrònic que agrupa el combo de la mà
de Pau Garcia (teclats) i Eltornado (fake
drummer) amb les veus d’Esmeralda Colette, Brigitte Emaga, Paula Peso i Queralt
Lahoz i les danses de la ballarina Sandra
Jurado i que acabarà amb una sessió DJ
al Bar per tancar aquesta tercera edició
de Caliu.
(Totes les entrades a www.ticketea.com)
d Dissabte 13 de gener, 21h

CESK FREIXAS
5 euros
d Dissabte 17 de febrer, 21h
COR MASCULÍ DE BARCELONA
5 euros
d Dissabte 17 de març, 21h
ELTORNADO PRESENTA ‘BRAVAS’ AMB
ESMERALDA COLETTE, BRIGITTE EMAGA, PAULA PESO, QUERALT LAHOZ I
LA BALLARINA SANDRA JURADO
5 euros

Arran d’aquesta aliança explosiva i no del
tot desconeguda per la Farinera, el Bar La
Mola acollirà tres concerts durant el primer
trimestre. En format de bolo mensual,
aquest petit cicle començarà el dijous 11 de
gener amb el projecte personal de Balbini
(Dub Corao i Bradien) sota el nom de Mopno. Una proposta del segell Pobrepop que
donarà pas al pop de Cine Núria. Un duet
del Maresme que presentarà el seu primer
EP de melodies càlides i sense gaires
arranjaments. El tercer i darrer concert ens
baixarà a les roots amb Mandé Africa, un
grup format per músics d’Àfrica Occidental

NOUS SERVEIS
A L’EAMP
L’EAMP és un casal de barri de petites
dimensions però ben aprofitades.
Amb una àmplia cartera de serveis
que augmenta en la mesura que es
guanyen espais com la plaça o es fa
xarxa amb entitats i col·lectius. Els
darrers anys s’ha treballat des d’una
perspectiva més comunitària que
s’ampliarà a partir del gener amb dos
serveis més: la Xarxa d’Acció Comunitària del Clot-Camp de l’Arpa (XAC) i les
visites guiades a la nevera solidària i
enverdiment de la plaça.
La XAC, que es presentarà el 29 de
gener a les 19h a l’EAMP, és una xarxa
de persones que reben i donen, participant de manera activa al barri; bé
oferint noves propostes als veïns/es
o bé participant de les activitats organitzades per la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa amb altres agents
del territori. La XAC vol facilitar que la
gent passi de tenir un paper de receptor d’activitats a un de més actiu, vol
ser una eina per tal que les persones
se sentin involucrades en la construcció d’una comunitat millor.
El trimestre vinent l’EAMP oferirà a
escoles i col·lectius diferents visites
guiades a dos projectes comunitaris
de l’equipament: la nevera solidària
i l’enverdiment de la plaça. Tots els
grups, escoles i/o entitats que vulguin
conèixer com funcionen, perquè es
van crear, quines solucions aporten
a les problemàtiques ambientals del
malbaratament alimentari i de manca
de biodiversitat a la ciutat, poden demanar visita concertada directament a
l’EAMP pels dimecres al matí.

amb instruments tradicionals.
Tot plegat començarà cada dijous a les 21h,
amb una sessió d’obertura Finis Africae vs
Ultra-local dj’s per escalfar motors.
d Dijous 11 de gener – 21h

Mopno (electrònica – solo)
GRATUÏT
d Dijous 15 de febrer - 21h
Cine Núria (pop – duet)
GRATUÏT
d Dijous 1 de març - 21h
Mandé Africa (música africana – trio)
GRATUÏT

CARNAVAL 2018
LA SETMANA MÉS DIVERTIDA DE L’ANY

Arriba el moment de tenir a
punt la vostra disfressa per gaudir de la setmana més divertida
de l’any: el Carnaval, organitzat
per la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa.
El divendres 10 de febrer als
volts de les 19.02 h s’iniciarà
l’arribo de Sa Majestat el XXXI
Rei Carnestoltes amb la sortida
del seguici d’ambaixadors. A les
19.33 h el molt honorable Carnestoltes, donarà per iniciada

“UNA MIRADA DE GÈNERE”
37A EDICIÓ DEL PREMI DE RELATS CURTS NO SEXISTES SOTA EL LEMA “UNA MIRADA DE GÈNERE”
Dones del Foment Martinenc,
convoca de nou el Certamen
Literari en llengua catalana que
com en l’edició anterior i després
de la resposta obtinguda, es proposa com a objectiu conscienciar
la ciutadania en la importància
de la igualtat de gènere.
Aquesta diferència de
gènere, que es configura
com una construcció mental i
sociocultural que s’ha elaborat
històricament. És per tot això
que convoquem la 37a edició
del PREMI DE RELATS CURTS NO
SEXISTES SOTA EL LEMA “UNA
MIRADA DE GÈNERE”.
Proposem com a objectiu:

Reflexionar sobre el respecte de
la diversitat i els drets culturals
és del tot compatible amb la
igualtat de gènere si s’inscriuen
en un marc de drets humans
que afavoreixin la integració i
l’accés en peu d’igualtat als drets
i les oportunitats.
Estem convençudes que la
cultura pot ser un instrument
molt eficaç per impugnar les
pràctiques negatives i misògines a través d’un procés de
diàleg, consens i acció basat
en la comunitat, la cultura, els
valors i les actituds culturals.
Són factors dinàmics capaços
d’impulsar la transformació

social, la qual afavoreix tant a
les dones com als homes. Amb
la utilització d’un llenguatge no
sexista es pretén també evitar
tots aquells models discriminatoris i estereotipats que massa
sovint ho dificulten.
Us convidem a la participació, podeu consultar les bases
del Premi a:
www.fomentmartinenc.org/seccions/dona/
Dones Foment Martinenc
Provença,591
certamendonesfoment@gmail.com
|||
Dones del Foment Martinenc

PIAD
PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES DE SANT MARTÍ
Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) s’han
consolidant any rere any com a
servei municipal de proximitat
adreçat a les dones de la ciutat
de Barcelona, oferint informació
i atenció en tots aquells temes
que interessen i preocupen a
les dones. Possibilitant l’accés a
diferents recursos de la ciutat,
de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres;
i alhora oferint assessorament
jurídic i psicològic gratuït. Els
PIAD són un servei de ciutat, es
troben ubicats a cada Districte,
de manera que en total hi ha
deu PIAD, un per districte, en
concret a Sant Martí el PIAD
s’emplaça al Centre Cultural
La Farinera del Clot en la Gran
Via de les Corts catalanes 837.
Cal esmentar com els PIAD són
un servei gratuït i confidencial
on es poden adreçar totes les
dones que viuen, estudien o
treballen a Barcelona.
Enguany els PIAD han viscut
un canvi organitzatiu pel que fa
al seu horari i a les professionals
que donen atenció al servei.
Avui dia qualsevol dona es pot
adreçar a un dels PIAD de la
ciutat dintre de les franges horàries establertes per demanar
cita prèvia, en el cas concret del

PIAD de Sant Martí les dones es
poden adreçar per demanar cita
prèvia de manera presencial els
dilluns de 15 a 16h i els dimecres d’11 a 12h, fora d’aquestes
franges només cal trucar demanar visita.
Com a millora en la qualitat
del servei els PIAD han ampliat
personal i disposen d’una tècnica que fa les primeres atencions, una psicòloga per realitzar
l’acompanyament psicològic i un
servei d’assessorament jurídic
on les dones poden plantejar
els diferents dubtes que tinguin
vinculats a l’àmbit legal. En el
cas concret de Sant Martí també
disposa d’una tècnica de suport
que també realitza les primeres
atencions al servei, tanmateix
els PIAD disposen d’una tècnica
comunitària per continuar mantenint i ampliant aquesta línia
de treball dintre del servei.
Respecte a l’atenció que ofereixin els PIAD, hem de destacar
tres nivells:
d A nivell individual: Les
tècniques del servei informen
i orienten sobre diferents
recursos a les dones (laborals,
formatius, personals, legals,
d’associacions de dones, espais
de trobada i participació, etc. )
d A nivell grupal: Els PIAD

disposen d’una programació
anual de tallers gratuïta amb
diferents temàtiques (eines
personals, autoestima, separacions i dols, relacions afectives
i sexualitat, apoderament en
temps de canvis, moviment
conscient, autodefensa, autoestima, risoteràpia, etc.)
d A nivell comunitari: Enguany
els PIAD continuen amb la
seva tasca comunitària molt
lligada al territori, organitzant
cursos de formació i sessions
informatives a demanda dels
diferents agents del territori,
entitats i associacions o col·
lectius de dones.
Finalment i tenint present tot
el que s’ha platejat en aquest article, us animem a apropar-vos
al PIAD, bé sigui com a dona
o com associació o entitat del
districte, només cal que et posis
en contacte amb nosaltres.
Punt d’Informació i Atenció a les
Dones de Sant Martí
Horari per demanar cita prèvia
presencialment: Dilluns de 15 a
16h i dimecres d’11 a 12h. Si vols
agafar cita per telèfon, truca al
933077260

la festa amb el seu pregó, que
acabarà amb una botifarrada
popular a la plaça del Mercat.
El dissabte 11 a les 17.03 h
arriba la Rua de Carnaval i el ball
de Carnaval, la Rua de Carnaval que acabarà amb el grup
d’animació Grimpallunes i el
seu espectacle “La cuca de mil
colors”. Per la nit, podrem anar
al ball de Carnaval.
El dimecres 14 de febrer, al
voltant de les 19.01 h, prepareu
els mocadors perquè tindrà lloc
el seguici funerari del XXXI Rei
Carnestoltes, que finalitzarà
com es costum ben enterrat

CLIC ENTITAT
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conjuntament amb la gran sardina. Després, podreu menjar
sardines i lamentar que haureu
d’esperar un altre any perquè
torni el Carnaval.
Per acabar, volem desitjar
molta sort a totes les comparses que participin a la Rua de
Carnestoltes. La mateixa sort
que van tenir el passat any les
comparses guanyadores: “Fari
Park” de l’AFA Farigola del Clot
en la categoria adult mixta i “Les
vídues negres” de la Ludoteca
Municipal el Xalet del Clot en la
categoria infantil.

LA CAMPANYA DE REIS
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
GUANYA
EL PREMI SANT MARTÍ 2017
El passat dissabte 11 de novembre de 2017, tot
coincidint amb el ball de Festa Major, la comissió de
la Campanya Reis de la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa, va ser nomenada guanyadora del premi
modalitat col·lectiu a la 55ena edició dels Premis Sant
Martí, uns guardons que volen reconèixer el treball
realitzat per entitats i ciutadans del districte que han
tingut especial rellevància o han esdevingut d’interès
públic. En aquesta edició l’acte d’entrega dels premis,
que històricament havia tingut com emplaçament la
seu del districte, la Nau del Clot o a diferents entitats,
enguany es va celebrar per primer cop al carrer.
L’escenari del concert conjunt que commemorava els
30 anys de la Coordinadora d’Entitats VERN i els 40 anys
de la celebració de la Festa Major del Clot i Camp de
l’Arpa va ser el lloc escollit pel lliurament. El jurat, que
estava format per el president del Consell de Districte,
el regidor del Districte de Sant Martí, un conseller
o consellera representant de cadascun dels grups
municipals i una persona representant per a cadascuna
de les coordinadores d’entitats del districte, va decidir
atorgar aquest premi a la Campanya de Reis, que des
de fa 27 anys, treballa per aconseguir que cap nen en
situació de vulnerabilitat i cap persona gran en situació
de solitud, es quedi sense regals el dia de Reis.
Amb el temps, la Campanya de Reis, ha sigut conscient
de l’evolució del barri i de com les persones han anat
variant la seva realitat. Cada cop són més les famílies de
diferents orígens que viuen en el barri i els seus infants
han esdevinguts receptors dels regals de la Campanya de
Reis. Es per això, que a més d’aquests objectius específics,
la campanya té com a propòsit contribuir a la cohesió social
del barri. En aquest sentit, es van fer cartes explicatives en
diferents idiomes i es va publicar un dvd i un conte que es
van repartir a tots els infants de la campanya, a les escoles,
biblioteques i entitats, amb la finalitat d’explicar una tradició
que possiblement els hi era desconeguda. Això explica la
immensa evolució que ha sofert el projecte amb els anys,
i especialment, la xarxa d’implicació que ha creat amb tots
els veïns i veïnes. Durant els darrers 5 anys, s’han repartit
joguines a més de 1200 infants i lots de regals a prop de 500
persones grans. Per fer tota aquesta feina organitzativa,
les tardes prèvies al dia de Reis, agrupaments, esplais i
voluntaris a títol personal, preparen tots els lots que després
s’entregaran. Tot això és possible gràcies a les donacions de
joguines noves per part de comerços, empreses i veïnat. Per
arrodonir tota aquesta feina, la tasca dels voluntaris del dia
6 ha esdevingut, a més del propi fet d’entregar els regals
a la gent gran, en un moment en que els voluntaris fan
companyia i comparteixen l’estona amb aquestes persones
per tal de combatre la solitud que pateixen.
Per la Campanya de Reis aquest Premi Sant Martí ha
suposat un reconeixement al valor diferencial del projecte.
A més, com el propi premi comporta una dotació econòmica
de 1500 euros, aquests diners es podran invertir en regals
més concrets, destinant-los a la franja d’edat dels 12 als 16
anys, on la recollida de joguines és fa més difícil. També
servirà per futures publicacions, tal i com va ser la edició
del conte i del dvd. Així doncs, el futur de la Campanya de
Reis, no és només la recollida i l’entrega de joguines pels
infants i la gent gran, sinó que treballarà, amb la seva tasca
de manera clau i essencial, per assolir un dels reptes més
grans que tenim com a societat: la cohesió social al barri.

COS

IOGA
A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al
teu cos i ment.
GRUP A: dilluns de les
17.30 a les 19.00 h del 22 de
Inscripcions presencials
gener al 12 de març.
d A Gran Via de les Corts
GRUP B: dilluns de les
Catalanes, 837 – 08018,
19.00 a les 20.30 h del 22 de
Barcelona.
gener al 12 de març.
d De dilluns a divendres de 10.00 GRUP C: dimecres de les
a 22.00 h.
10.00 a les 11.30 h del 24 de
d Pagament amb targeta
gener al 14 de març.
bancària. En cas de no disposar GRUP D: dimecres de les
de targeta, el pagament es
18.30 a les 20.00 h del 24 de
podrà fer a les oficines de
gener al 14 de març.
l’entitat que s’indicarà.
GRUP E: dimecres de les
d Si es paga amb targeta caldrà
20.00 a les 21.30 h del 24 de
presentar el DNI del titular. Si
gener al 14 de març.
el pagament es fa a través de
Sessions: 8
les oficines de l’entitat bancària 56,19 € (12 h)
Període d’inscripcions CCFC
d Del 8 de gener al 17 de gener
de 2018.
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos gener, febrer i març
de 2018.

caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim PILATES
de tres dies naturals després
A càrrec de Keops Guerrero
d’haver efectuat la matrícula.
Entrenament físic i

estiraments seguint el
mètode Pilates.
GRUP A: dilluns de les 18.30
a 20.00 h del 22 de gener al
12 de març.
GRUP B: dilluns de les
Inscripcions al Palau de la Virreina 20.00 a les 21.30 h del 22 de
d Del 8 de gener al 17 de
gener al 12 de març.
gener de 2018 també es
GRUP C: divendres de les
poden realitzar inscripcions
19.00 a les 20.30 h del 26 de
presencials de dilluns a
gener al 16 de març.
diumenge de 10 a 20.30 h
Sessions: 8
a l’Oficina Ticket Rambles
56,19 € (12 h)
Inscripcions on-line
d A www.farinera.org del 8 de
gener al 17 de gener de 2018.
d Pagament amb targeta bancària.

Dimarts de les 20.00 a les
21.00 h del 23 de gener al
13 de març
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 25 de gener al
15 de març.
Sessions: 8
37,46 € (8 h)
FITNESS POSTPART
nou!
AMB NADONS
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.
Dimarts de les 11.45 a les
12.45 h del 23 de gener al
13 de març.
Sessions: 8
37,46 € (8 h)

ZUMBA
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!
GRUP A: dimarts de les
18.45 a les 19.45 h del 23 de
gener al 13 de març.
GRUP B: dimecres de les
18.00 a les 19.00 h del 24 de
gener al 14 de març.
Sessions: 8
37,46 € (8 h)
BOLLYWOOD FITNESS
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!
Dimecres de les 19.15 a les
20.45 h del 24 de gener al
14 de març.
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

nou!

PATRONATGE VINTAGE
A càrrec de Montserrat Pérez
Descobreix el patronatge
INICIACIÓ AL DIBUIX
realitzant models vintage
A càrrec de Lucía Gómez
que et transportaran a
Taller destinat a totes
una altra època. Patrons
aquelles persones
i peces senzilles amb
interessades en aprendre
un toc nostàlgic. No són
a dibuixar tot allò que les
envolta, tal i com ho veuen i necessaris coneixements de
observen. És també un curs patronatge.
Dimarts de les 17.30 a les
per aprendre a expressar,
19.30 h del 23 de gener al
de forma plàstica, les idees
13 de març.
personals que duem a dins
en un estil figuratiu i realista. Sessions: 8
Dimecres de les 10.00 a les 74,92 € (16 h)
12.00 h del 24 de gener al
14 de març.
TEATRE
Sessions: 8
74,92 € (16 h)
TEATRE – NIVELL OBERT
nou! A càrrec de Mireia Jerez
AQUAREL·LA
El curs de teatre va dirigit
A càrrec de Paula Leiva
a persones amb i sense
Iniciació al món i la tècnica
experiència. L’ objectiu del
de l’aquarel·la. Podràs
curs és aprendre diferents
aprendre diferents formes
tècniques o perfeccionarde representació i “tots els
les a través del treball
secrets” per obtenir millors
d’escenes. Crearem petits
resultats i variats estils
muntatges escènics on
d’aplicació.
(Els materials tenen un cost aplicarem tot el què anirem
complementari de 35 euros) aprenent. Serà un viatge
Dimecres de les 19.00 a les divertit i apassionant
on podràs aprendre a
21.00 h del 24 de gener al
desinhibir-te, trobar el plaer
14 de març.
de la interpretació a través
Sessions: 8
del joc , la imaginació i la
74,92 € (16 h)
!
paraula.
u
o
n
Dimarts de les 19.00 a les
ART TÈXTIL
A càrrec de Montserrat Pérez 20.30 h del 23 de gener al
13 de març.
Un taller per explorar
Sessions: 8
artísticament els límits del
56,19 € (12 h)
tèxtil a través de diferents

ART I CREACIÓ

nou!

la relaxació, la respiració,
la postura corporal, la
ressonància i la projecció
del teu so. Tot plegat amb
l’objectiu de passar una
bona estona i gaudir de
cantar en grup. No és
necessària experiència en
cant, vine a alliberar la teva veu.
Dijous de les 18.30 a les
20.00 h del 25 de gener al
15 de març.
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
GUITARRA INICIACIÓ
(NOU HORARI!)
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).
Divendres de les 19.30 a les
21.00 h del 26 de gener al
16 de març.
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA
A càrrec de Carolina Garcia
SWING SOLO (INICIACIÓ)
Perd por a la càmera i al
A càrrec Montse Calvo, del
mode manual, mentre
Temple del Swing/Swing
aprofundeixes en la
Barcelona
llum i la composició.
Aprendràs moviments i
Aprèn a expressar-te en
passos per gaudir del swing
llenguatge fotogràfic. Curs
sense haver-ho de fer amb
eminentment pràctic que
una parella. Les classes són
inclou una sortida pràctica
del Palau de la Virreina
!
divertides i molt dinàmiques, tècniques. Li donarem
en dissabte (cal dur la
nou
(Les Rambles, 99 – 08001,
BODY BALANCE
ideals per carregarcàmera digital).
Barcelona).
A càrrec d’Alicia López
al teixit un llenguatge
se d’optimisme i bona
HABILITATS I CONEIXEMENTS Dilluns de les 19.00 a les
L’equilibri del cos i la
completament pictòric.
DANSA
energia i alhora millorar
20.30 h del 22 de gener al
Condicions de la matrícula
ment. Estiraments suaus i
Dimarts de les 12 a les 14 h
la coordinació, l’agilitat i la
INICIACIÓ AL TAST DE
12 de març.
d Tots els cursos de la Farinera
progressius combinats amb
del 23 de gener al 13 de
SALSA
rapidesa de moviments.
VINS (NOU!)
Sessions: 8
són per a persones majors de
respiració conscient.
març.
A càrrec de Marc Riera
Dijous de les 20.00 a les
A càrrec de Jordi Sabaté
56,19 € (12 h)
18 anys.
GRUP A (NOU HORARI!):
Sessions: 8
Ball típic del Carib que
21.00 h del 25 de gener al
Obre els teus sentits a
d Un cop matriculat al curs, no
dimarts de les 09.00 a les
74,92 € (16 h)
neix de la fusió dels ritmes
15 de març.
un dels llenguatges més
TÈCNIQUES
nou!
es retornaran en cap cas els
10.00 h del 23 de gener al
africans
i
europeus
en
Sessions:
8
universals.
Endinsa’t
en
FOTOGRÀFIQUES
diners de la matrícula. Només
13 de març.
PATRONATGE
aquesta zona. D’aquests
37,46 € (8 h)
l’experiència sensorial del
A càrrec de Carolina Garcia
es retornaran els diners si el
Sessions: 8
NIVELL OBERT
ritmes
en
sorgiran
d’altres
Desvetllem tots els
curs queda anul·lat.
37,46 € (8 h)
A càrrec de Montserrat Pérez món del vi.
com el son, la guaracha i la
COUNTRY – NIVELL OBERT Un curs per a aprendre a
(Els materials tenen un cost secrets de les tècniques
d El Centre Cultural la Farinera
GRUP B: divendres de les
A càrrec de Blanca Cadena dissenyar la teva roba i a
complementari de 35 euros) fotogràfiques clau per a
del Clot es reserva el dret
18.30 a les 20.00 h del 26 de rumba que posteriorment
donaran lloc a la salsa. No
Vine a gaudir i a aprendre
Dimecres de les 19.30 a les que puguis donar un salt
d’admissió cap aquelles
gener al 16 de març.
confeccionar patrons.
cal inscriure’s en parella.
els passos d’aquest popular Dimarts de les 19.30 a les
21.00 h del 24 de gener al
de qualitat a les teves fotos:
persones que no respectin la
Sessions: 8
INICIACIÓ (NOU HORARI!): estil musical sorgit als anys
14 de març.
enfoc, llum, exposició,
feina dels talleristes i el procés 56,19 € (12 h)
21.30 h del 23 de gener al
dilluns de les 19.00 a les
20 del s. XX a les regions
Sessions: 8
composició, hdr, blanc i
d’aprenentatge de la resta de
13 de març.
20.00 h del 22 de gener al
rurals del sud dels Estats
56,19 € (12 h)
negre, grans autors, etc.
persones usuàries.
HIPOPRESSIUS
Sessions: 8
!
u
no
12 de març.
Units i les províncies
Organitza el teu programa
d Els preus totals de cada curs que
A càrrec de Naiara
74,92 € (16 h)
Sessions: 8
marítimes del Canadà.
CANT PER
de curs en funció del que
s’especifiquen són amb IVA inclòs. Celades, llicenciada en
37,46 € (8 h)
Dimarts de les 20.00 a les
ALLIBERAR LA VEU
t’interessa. (cal dur la
CAFE i instructora del
INTERMIG: Cal haver realitzat 21.30 h del 23 de gener al
A càrrec de Paula
càmera digital).
mètode hipopressiu.
un trimestre de Salsa.
13 de març.
Hinojosa, cantant,
Divendres de les 17.00 a les
Iniciació: treballa el sòl
Dilluns de les 20.00 a les
Sessions: 8
locutora, professora de
18.30 h del 26 de gener al
pelvià, activa la teva faixa
21.30 h del 22 de gener al
56,19 € (12 h)
cant i comunicadora.
16 de març.
abdominal, redueix dolors
12 de març.
Curs d’iniciació on
Sessions: 8
d’esquena i millora la teva
aprendrem els fonaments
56,19 € (12 h)
postura corporal de la mà de Sessions: 8
56,19 € (12 h)
de la tècnica vocal com
la tècnica hipopressiva.

Cursos i tallers
INSCRIPCIONS
Període d’inscripcions de l’EAMP
d Del 8 de gener al 17 de gener
d Els cursos s’impartiran durant
els mesos de gener, febrer i
març de 2018.

Inscripcions presencials
d A plaça de Carme Montoriol,
10, 08026, Barcelona.
d Dimecres de 10.30 a 13.30 h i de
dilluns a divendres de 16.30 a 21.00 h.
d 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.
d 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.
d Pels tallers familiars la
inscripció és a nom de l’adult
que participarà amb l’infant a
l’activitat. El preu de l’activitat
inclou la matrícula de l’infant i
la de l’adult.

Inscripcions on-line
d A www.farinera.org/eamp del 8
de gener al 17 de gener de 2018.
d Pagament amb targeta bancària.
d A es inscripcions on-line als
tallers infantils i/o familiars
s’ha d’inscriure només l’adult
responsable de l’infant. En el
cas de les activitats familiars el
preu inclou infant i adult.
Condicions de la matrícula
d Els cursos de l’EAMP són per
a persones majors de 18
anys (excepte en els cursos
específics per a infants i/o
familiars).
d 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.
d El Casal de Barri Espai Antoni
Miró Peris 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.
d Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
d Hi ha cursos amb un cost extra
de material que no s’inclou al
preu total del taller. En cada cas
s’especifica l’import i s’haurà de
pagar el primer dia del curs.

gener-febrer-març de 2018
Espai Antoni Miró Peris (EAMP)

i així millorar desordres
quotidians. Aprèn quins
punts del cos pressionar i
PATINATGE INLINE!
de quina manera fer-ho, per
A càrrec de Txema
poder gaudir d’un estat de
Corrales (Roller Grind)
benestar i equilibri.
Tens uns patins en línia i
Dijous de les 19.30 a les
no t’atreveixes a trepitjar
21.00h del 25 de gener al 15
l’asfalt?
de març
Vols aprendre’n en grup?
Sessions: 8
(Cal dur els patins en línia i
és obligatori fer el taller amb 56,19 € (12 h)
proteccions de colzes, mans,
COACHING PER
genolls i casc).
DESPLEGAR EL TEU nou!
Dimarts de les 19.00 a les
POTENCIAL
20.00 h del 23 de gener al
A càrrec d’Aldo Barragan
13 de març
Millora el teu
Sessions: 8
autoconeixement per
37,46 € (8 h)
eliminar el que et limita i
fomentar el que et potencia.
IOGA
Aprèn les eines del coaching
A càrrec d’Aldo Barragan
i aprofita-les en infinitats de
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al moments del teu dia a dia.
Dijous de les 18.30 a les
teu cos i ment.
20.00h del 25 de gener al 15
Dimarts de les 19.30 a les
de març
21.00 h del 23 de gener al
Sessions: 8
13 de març
56,19 € (12 h)
Sessions: 8

COS I MENT

nou!

56,19 € (12 h)

AUTO SHIATSU +
nou!
STRETCHING
A càrrec de Magdala Cots
L’auto shiatsu, és una
manera fàcil, còmoda i
segura, de mantenir el cos
flexible i lliure de tensions.
Alhora ens facilita desblocar
l’energia dels òrgans interns

INFANTILS /FAMILIARS
ESTIMULACIÓ MUSICAL
PER NADONS
A càrrec de M.José Anglès,
de MUSICoLòGICS
Viu la música i gaudeix-la
com un element més de

creixement
(Dirigit a mares amb nadons
a partir dels 2 als 12 mesos)
Dimecres de les 10.30 a les
11.30 h del 24 de gener al
14 de març
Sessions: 8
51,50 € (8 h)
El preu inclou infant i adult
PETITS MÚSICS
A càrrec de M.José Anglès,
de MUSICoLòGICS
Ens aproparem a la
música escoltant, ballant,
cantant, tocant i construint
els nostres propis
instruments!(Taller familiar
dirigit a pares, mares i
infants d’1 a 3 anys)
GRUP A: Dimarts de les
17.00 a les 18.00 h del 23 de
gener al 13 de març
GRUP B: Dimarts de les
18.00 a les 19.00 h del 23 de
gener al 13 de març
Sessions: 8
51,50 € (8 h) - El preu inclou
infant i adult

de tots els temps a través
del joc.(Dirigit a infants de 3
i 4 anys.)
Dijous de les 17.00 a les
18.00h del 25 de gener al 15
de març
Sessions: 8
25,75 € (8 h)
DANCING KIDS
A càrrec de Glòria Ribera
Diverteix-te, balla, juga,
descobreix el teu cos i el
teu ritme amb música i
anglès!(Dirigit a infants dels
4 als 5 anys.)
Dijous de les 18.00 a les
19.00h del 25 de gener al 15
de març
Sessions: 8
25,75 € (8 h)
ou!

n

INICIACIÓ AL PATINATGE
INLINE EN FAMÍLIA!
A càrrec de Txema
Corrales (Roller Grind)
Vols aprendre a patinar
amb el teu fill/a? Ara ho tens
fàcil amb aquest intensiu.
(El preu inclou un adult i un
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL infant a partir de 4 anys)
A càrrec de Glòria Ribera
Cal dur els patins en línia i
Coneixerem diferents
proteccions de colzes, mans
estils musicals així com
i genolls.
a diferenciar les diverses
Dimarts de les 18.00 a les
famílies d’instruments. Els
19.00 h del 23 de gener al
petits de la casa coneixeran 13 de març
els temes més interpretats
Sessions: 8
en la història de la música
51,50€ (8 h)

IDIOMES
ANGLÈS DE MICA EN MICA
A càrrec de Beatriz Benet
Si tens uns mínims
coneixements bàsics, aquest
és el teu taller (nivell bàsic).
Dimarts de les 19.00 a les 20.30h
del 23 de gener al 13 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
A càrrec de Beatriz Benet
Si tens un nivell mig, fes
un pas endavant i vine a
millorar el teu nivell (nivell
lower-intermediate).
Dimarts de les 17.30 a les 19.00h
del 23 de gener al 13 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

ART I CREACIÓ
CLAUS PER GAUDIR DE LA
MÚSICA CLÀSSICA
A càrrec de M.José
Anglès,de MUSICoLòGICS
La música clàssica no és
només per experts. Claus per
gaudir-la cada dia.
Dimecres de les 11.30 a les
13.00 h del 24 de gener al
14 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

CURSOS I TALLERS

INSCRIPCIONS
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Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC)

Arts escèniques

Reloaded Autònoma
A càrrec de la Cia Peli Polaca

Música

CICLE ULTRA AFRICAE
PRESENTA

1,2,3
MOPNO

CINE NÚRIA

(electrònica) (solo)

(pop / duo)

Mopno és el projecte
personal de Balbini (Dub
Corao i Bradien) i és qui
porta endavant el segell
Pobrepop.
Dijous 11 de gener, 21 h

Aquest duet del Maresme
presenten el seu primer EP
de melodies càlides sense
gaires arranjaments.
Dijous 15 de febrer, 21 h

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.
d ESPECTACLE ACOLLIT EN
RESIDÈNCIA TÈCNICA AL
TEATRE JESÚS CONCERNAU
d Divendres 12 de gener, 21 h
d Entrada gratuïta

Entrada gratuïta

Entrada gratuïta

Teatre per a tots els públics

Improvisació Teatral
Comando Impro:
Operació llibre
A càrrec de la Cia. Impro
Barcelona

Aquest és un show
d’improvisació totalment
interactiu on una imatge,
un objecte, una paraula,
un llibre... qualsevol cosa
suggerida pels nens i les
nenes presents pot servir
d’inspiració per crear
mil i una històries on la
fantasia i el joc seran els
protagonistes.
d ESPECTACLE CREAT EN
RESIDÈNCIA ESCÈNICA A
LA FARINERA
d Diumenge 21 de gener,
12 h
d (edat: + 5 anys)
d 4,5 €

Arts escèniques

2princesesbarbudes

Exposicions

A càrrec de la Cia Parking

Recuperart

Shakespeare

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.
d Inauguració Dijous 15 de
febrer, 19.30h (Del 15 de
febrer al 3 de març)

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.
Dissabte 13 de gener, 21 h

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 Pàrquing
Shakespeare instal•la la
seva temporada d’hivern
a la Sala Joan Alsina del
Centre Cultural.
d ESPECTACLE CREAT EN
RESIDÈNCIA ESCÈNICA A
LA FARINERA
d Del 15 de gener al 3 de
febrer, a les 20 h, funcions
diàries excepte diumenges

5 € (Entrades a www.ticketea.com)

d Reserves a

d’Història del Clot-Camp

CESK FREIXAS PRESENTA PROPOSTA

reserves.parkingdhivern@gmail.com

d Entrada gratuïta

Arts plàstiques

#5 Sketchakucha
20 imatges x 20s x 6min
A càrrec de d’Urban
Sketchers Barcelona.

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.
Dissabte 17 de febrer, 21 h

Vine a veure com Urban
Sketchers dels diferents
grups locals (Terrassa,
Osona, Girona, Pirineus i
Barcelona) comparteixen
els seus projectes a través
de la presentació de 20 del
seus dibuixos fets sobre
llibreta. Un format molt
original en què els Urban
Sketchers presenten 20
imatges en 6 minuts.
d Dissabte 3 de febrer, 11h

5€

d Entrada gratuïta

THIS IS LOVE

A càrrec del Cor Masculí de Barcelona + Cor Jove de
Sentmenat

Sempre de vacances
A càrrec de Les

Pornografia

Direcció d’Iban Beltran

Teatre per a tots els públics

d Entrada gratuïta

A principis de març
arriben a casa nostra les
orenetes i s’hi estaran fins
a finals de setembre. Les
2princesesbarbudes us
expliquem la seva vida
en el disc “Sempre de
vacances”. 11 cançons
de composició pròpia
que parlen de com fan el
niu, què mengen, la seva
criança, els viatges, el
vestuari, el cant i els seus
somnis.
d Diumenge 18 de febrer,
12 h
d (edat: + 3 anys)
d 4,5 €

Altres

Itinerari per l’antiga
Farinera Sant Jaume
A càrrec del Taller
de l’Arpa

El Centre Cultural La
Farinera del Clot està
emplaçat en un dels
edificis de l’Antiga
Farinera Sant Jaume. Es
farà un recorregut per
les diferents plantes de
l’edifici.
d Dissabte 17 de febrer,
11h
d 3 € - Inscripcions prèvies al
93 291 80 80 o a

d informacio@farinera.org
(de l’1 al 17 de febrer)

Arts Escèniques

Sempre ens tindrem
A càrrec de l’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.
d Divendres 23 de febrer,
21 h i dissabte 24 de
febrer, 18 h
d5€

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.

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació gener-febrer

gener-febrer 2018 * CLIC 102 PROGRAMACIÓ

6

TALLERS DE
REPARACIÓ DE PETITS
ELECTRODOMÈSTICS
I APARELLS
ELECTRÒNICS
A càrrec de l’Ajuntament
de Barcelona

Vine a reparar els teus
petits electrodomèstics
com planxes, torradores,
batedores, etc i estalvia
recursos i diners i evita
la generació de residus
d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE), tot
aprenent a ser un/a
manetes!
d Dimecres 24 i 31 de
gener (petits electrodomèstics), 18.30h i 7 de
febrer (aparells electrònics i ordinadors),
18.30h
d Cal inscripció prèvia online a www.farinera.org o
presencialment

d Gratuït

MICROHORTS, BROTS
I GERMINATS

A càrrec de La Fàbrica del Sol

El taller mostra com fabricar
un microhort per poder fer
créixer els nostres propis
germinats a partir de llavors
ecològiques i autòctones.
La pràctica que es durà a
terme és la fabricació de
tres germinadores fetes
amb mate-rials reciclats.
d Divendres 16 de febrer,
de les 18h a les 19.30h
d Cal inscripció prèvia online a www.farinera.org o
presencialment

d Gratuït

TALLER DE
REPARACIÓ DE
BICICLETES

A càrrec de Bici Amiga i Agència
de Residus de Catalunya

Aprèn a reparar punxades
i com ajustar els frens i els
canvis de marxa de la teva
bicicleta. Taller a partir de
15 anys en grups reduïts
de 3-5 persones
d Dimecres 21 i 28 de
febrer, de 16.30 a 18.30h

de la Festa Major amb un
plantejament de fer-la

DOCUMENTALMENT

democràtica, participativa
i inclusiva. Des del final
de la guerra de 1936-1939
i fins aleshores, la Tinença
d’Alcaldia del Districte havia
controlat aquest acte festiu.
d Dilluns 15 de gener, 19h

Cicle de documentals de l’EAMP

d Entrada gratuïta

Xerrades

PRESENTACIÓ DE
LA XARXA D’ACCIÓ
COMUNITÀRIA (XAC) DEL
CLOT-CAMP DE L’ARPA
La XAC és una Xarxa
de gent que rep i vol
participar de l’acció
comunitària del barri, tant
oferint propostes als seus
veïns/es, com participant
d’activitats organitzades
dins de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa que tenen voluntat
de construir comunitat.
d Dilluns 29 de gener, 19h

EMPODERAMENT ENERGÈTIC
Un reportatge de la mà d’El Risell

El documental presenta reflexions i experiències sobre l’empoderament energètic. Amb
guió de Clara Ramoneda, realització d’Albert Weritja, edició d’Aimart Galdós, so d’Àlex
Martínez i producció de Mariona Colomé
d Dilluns 22 de gener, 19h
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Medi ambient

d Entrada gratuïta

RADIO NIKOSIA. LAS VOCES DE LA LOCURA
A càrrec de Cristina Palomar i Radio Nikosia

Aquest documental ens dóna a conèixer el projecte d’una de les primeres emissores
de ràdio gestionada per persones que han estat diagnosticades de problemes de salut
mental.
d Dilluns 19 de febrer, 19h
d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

d Cal inscripció prèvia online a www.farinera.org o

ACTIVITATS OBERTES

MEL DEL CLOT:
CREANT UN EIXAM

Activitat artística
comunitària a càrrec
d’Alfonso Borragán,
Fundació Joan Miró i ICUB
Seguint les petjades de
l’antic Clot de la Mel,
Borragán es proposa
fabricar Mel del Clot.
Aquest cop la mel no la
produiran les abelles
sinó els humans. Vine i
participa en el projecte!
Sigues part de la comunitat
que produirà la mel!
d Divendres 26 de gener,
19h
d Gratuït

Exposicions

XILOGRAFIA
ELS MOBLES VELLS,
COM NOUS 2

Reparem la tapisseria
A càrrec de Reparat, millor que nou

Ensenyarem a netejar
i mantenir la tapisseria
així com fer senzilles
reparacions del tèxtil,
el farciment o les molles. Si ho desitgen els/
les participants poden
portar un petit moble pel
que tinguin dubtes de
tapisseria.
d Divendres 23 de febrer,
de les 18h a les 20.30h

Exposició dedicada al
gravat xilogràfic. Es tracta
d’un recull de bestioles i
personatges ficticis que
poden aparèixer en els
nostres somnis.
d Del 2 al 28 de febrer
(inauguració dilluns 5 de
febrer,19h)
d Entrada gratuïta

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. També
ens aventurem a fer
manualitats. Porta el
material necessari per fer
les teves creacions.
d Divendres 12 de gener, 17h
d Divendres 2 de febrer, 17h

d Gratuït

Amb la col•laboració de
Frikigames

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

A càrrec de Paquita Marsal

presencialment

JOCS DE TAULA

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 12 de gener, 19h
d Divendres 2 de febrer, 19h

REIKI PER A TOTHOM

line a www.farinera.org o

d Entrada gratuïta

Un nou espai per totes les
edats per descobrir nous
jocs i divertir-nos plegats.
L’associació frikigames ve
a l’EAMP per descobrirnos alguns jocs de taula,
en aquest cas de tipus
cooperatiu.
d Divendres 19 de gener, 19h
d Divendres 9 de febrer, 19h

d Entrada gratuïta

d Cal inscripció prèvia on-

de llibres per gaudir de les
històries i compartir les
nostres impressions.
d Dimecres 10 i 24 de gener, de les 19 a les 20.30 h
d Dimecres 14 i 28 de
febrer, de les 19 a les
20.30 h

les 10.30 a les 12.30 h
d Dimarts 27 de febrer, de

les 10.30 a les 12.30 h

PRACTICA EL TEU
ANGLÈS
Practica l’anglès amb els
grups de conversa oberts
que us ofereix l’EAMP. 2
grups de dos nivells per tal
que us pugueu incorporar
al que millor s’adapti als
vostres coneixements i
necessitats.
GRUP BÀSIC:
d Tots els dilluns de les 17
a les 18 h
GRUP AVANÇAT
d Tots els dilluns de les 18
a les 19 h
Entrada gratuïta

CATALÀ NIVELL D
A càrrec de Jordi Comabella

NARRIN NARRAN

A càrrec de Stop Accidents

d Entrada gratuïta

del Clot-Camp de l’Arpa i de Tot

Activitat terapèutica
positiva que ajuda a
potenciar el benestar físic,
psicològic-emocional i
social de les persones
d Divendres 19 de gener, 17h
d Divendres 9 de febrer, 17h

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que entre tots i totes
crearem.
d Dimecres 17 de gener,
19.30 h
d Dimecres 21 de febrer,
19.30 h

Història Associació Cultural.

d Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

CLUB DE LECTURA

LITERATURA EN VEU ALTA

18.30 a 20h excepte el
primer divendres de
cada mes.
d Inici el 12 de gener.

A càrrec d’Eva Lledó

A càrrec de les Blogueres

d Entrada gratuïta

Fonollosa

de Sant Martí

Aquí trobareu un espai per
a compartir l’experiència
lectora. Llegirem i
comentarem tot un seguit

Activitat oberta i participativa,
on llegirem i comentarem
diferents lectures.
d Dimarts 30 de gener, de

ROSSEND LLURBA I LA
VERITABLE HISTÒRIA
DEL PARAL•LEL
EXPOSICIONS

A càrrec d’Enric H. March,

INFANCIA 2

escriptor i divulgador de

A càrrec del col•lectiu Arte
sin Fronteras

Una selecció d’artistes
del col•lectiu Arte sin
Fronteres (ASF) ens mostra
les seves particulars
mirades i sensacions
sobre la infància. La nostra
societat té el deure moral
d’entregar als infants un
món millor.
d Del 8 al 30 de gener
(inauguració dilluns 8 de
gener, 19h)
d Entrada gratuïta

la història de Barcelona, i
membre del Taller d’Història

Xerrades

LA FESTA MAJOR: L’ANY
1977 ELS VEÏNS DEL
BARRI VAN RECUPERAR
LA FESTA MAJOR I LA
VAN FER SEVA
A càrrec de Jordi Morell del
Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa

L’any 1977 el moviment
veïnal del barri va
recuperar l’organització

d Tots els divendres de 17

RISOTERÀPIA

Xerrades

Història del Paral•lel
(Comanegra, 2017), treu a
la llum per primera vegada
els escrits que l’autor va
deixar inèdits sobre la
història d’aquesta gran
avinguda de la ciutat.
d Dilluns 12 de febrer, 19h
d Entrada gratuïta

a 18.30h

CATALÀ - FONOLOGIA
I ORTOGRAFIA DE LES
VOCALS
A càrrec de Jordi Comabella
d Tots els divendres de

Espai Antoni Miró Peris programació gener-febrer

presencialment

d Gratuït
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“EXPLORAR PER
PERMETRE QUE EL
TEATRE AVANCI
COM A LLENGUATGE
ARTÍSTIC
CONTEMPORANI”

Parlem amb Pep Garcia-Pascual, director artístic de
la companyia des dels seus inicis el 2009 i amb Iban
Beltran Pallarés, director del muntatge.
Quina és la confluència que dóna lloc a Parking
Shakespeare? Vaja, a una companyia que actua a
l’aire lliure a l’estiu, amb bolos gratuïts...
Pep: La idea em rondava pel cap des de feia anys i l’agost del
2008 estàvem actuant en un teatre amb La Tanca de Josep
Pere Peyró, vam rebre molt bones crítiques, vam guanyar
premis a festivals, tot plegat era l’hòstia però no venia públic.
I per què? A la gent li venia més de gust estar a l’aire lliure.
A part, érem una companyia que començàvem amb ‘actors
a l’atur que tenen ganes de treballar’; i ja que no hi ha feina,
t’autogestiones. Vèiem que era un projecte que podia tenir
viabilitat i podia servir per apropar la cultura a tothom.

CLIC LLETRES

I la lògica dels espais no convencionals?
Pep: Comença a les primeres edicions, quan només fèiem
obres a l’estiu, que vam decidir que una bona manera d’obrir
la cultura, d’arribar a tothom era fer muntatges a l’aire lliure,
tal com es fa en altres espais del món. Obres de Shakespeare a parcs públics de Barcelona, de forma gratuïta i per a
tots els públics. I a l’Eixample hi ha un parc, que és el Parc de
l’Estació del Nord on hi ha l’Espiral dels Til•lers que és gairebé
un teatre fet a mida en la qual la inversió que havíem de fer
nosaltres, que érem una companyia que començava des de
zero, era molt petita. Durant quatre anys vam seguir aquesta
lògica i vam veure que teníem ganes de treballar més conjuntament i d’aquí en va sorgir el Parking d’hivern.

La companyia Parking
Shakespeare estrena Pornografia
a la Sala d’Exposicions Joan Alsina
Tres setmanes de funcions gratuïtes
ininterrompudes

Abans de l’estiu i arran del programa de residències
escèniques de la Farinera, la coneguda companyia
barcelonina Parking Shakespeare va apropar-se al
Centre Cultural a la recerca d’un espai no convencional
per crear i produir el seu Parking d’hivern. I la Sala
d’Exposicions Joan Alsina els va agradar.

En aquesta ocasió convideu a l’Iban Beltran – que ja
havia dirigit la Nit de Reis amb vosaltres
el 2013 – per dirigir Pornografia. Com us arriba a les
mans aquest text dramàtic inèdit?
Iban: la idea d’un Parking d’hivern és fugir o fer alguna cosa
molt diferent del que es fa a l’estiu. Ells em van proposar la
direcció del muntatge i a mi em venia molt de gust fer alguna
cosa diferent dels textos de tall més clàssic que havia fet
darrerament, alguna cosa molt contemporània, en oposició
a la transversalitat del Shakespeare; alguna cosa que parlés
del nostre ara, que fos un text molt polític. I vam començar a
llegir textos, també molt condicionats per la gent que faria el
Parking d’hivern, i a llençar cables. I un dels cables que va llançar el Pep va ser a la Carme Camacho, traductora de l’anglès
al català d’aquest text.
Iban, i per què de nou un Parking Shakespeare? Què
et crida de la companyia per repetir?
Iban: que m’ho hagin tornat a dir (rialles), bàsicament això, és
graciós. M’agrada molt la manera com la companyia treballa,
molt oberta i molt pro. Tu els proposes una cosa i ells s’hi llençaran a fer-ho. Després ho farem més bé o més malament,
però aquestes ganes de tirar-s’hi i d’atrevir-s’hi no són les que
acostumes a trobar generalment. Aquest plantejament que
dius: gent, encara no sabem com serà exactament l’espai,
ens l’hem de fer nostre, per tant, no ens poséssim nerviosos,
d’acord? I diuen d’acord i que confien; per tant això és molt
d’agrair i crec que és bàsic. Més que tenir un resultat final,
l’important és aprofundir en el procés; una manera d’aprendre junts.

EL NAO DE BROWN
Aquesta història podria passar per una comèdia romàntica, però el personatge principal, la Nao, i el seu desordre obsessiu compulsiu (TOC) l’eleven un esglaó més del
sempre vist per convertir-la en una obra tremendament original.
Una trama complexa, que entra i surt de la realitat de la Nao, reflectint amb gran
realisme tot el que passa pel seu cap: les seves obsessions, les seves tares i les seves
constants i violents instints assassins. També veurem la seva faceta més creativa
com a artista (amb un meta còmic dins del còmic) i fins i tot la seva vida espiritual
com a budista. De tot això i alguna cosa més ens parla Glyn Dillon en aquesta obra.
Personatges reals, històries reals embolicades amb una capa de ficció.
L’apartat gràfic és espectacular, expressiu i colorit amb una narrativa sòbria però que
ens sorprèn quan cal. Per tots aquests motius El Nao de Brown va guanyar el premi
del jurat d’Agoulême 2013. Aquesta obra requereix una segona lectura per degustar
totes les experiències, però ens deixa clar que és un còmic diferent i únic encara
que ens pugui recordar a Miyazaki o Moebius. En resum una lectura obligatòria pels
amants del novè art.
|||Alex-Unai Garcia, responsable de la col•lecció de còmic
Biblioteca El Clot-Josep Benet

El resultat es podrà veure del 15 de gener al 3 de
febrer en la forma del muntatge Pornografia, de
Simon Stephen, sota la direcció d’Iban Beltran i una
posada en escena a l’espai expositiu que promet.
Tres setmanes de funcions diàries gratuïtes que
ens aproparan a aquest text colpidor que parla dels
atemptats al metro i a un autobús de Londres el 2005
i de vides anònimes que com diu Beltran, ‘donen vida
–i mort– en aquesta o qualsevol altra ciutat’.

I ja que parlem d’investigar i experimentar a escena: dicotomia entre investigació i experimentació
a escena vs teatre de masses de resultat immediat.
Per acabar, cap on s’haurien d’orientar les polítiques
culturals actuals?
Iban: jo penso que els resultats immediats els poden exigir i
és lògic que te’ls exigeixin els que plantegen un tipus de teatre
privat. És un tipus de teatre que existeix, que encara té la seva
clientela i totalment legítim. Però la funció del teatre públic
i sobretot la funció de totes les companyies que hi ha avui
dia, com Parking Shakespeare a Barcelona, bàsicament per la
situació precària en què treballen, com a mínim has d’explorar
la via de dir: bé no ens farem rics però farem que la dedicació
valgui la pena. Aleshores el que fan és una exploració i a la
vegada permet que avanci el teatre com un llenguatge artístic
contemporani.
Pep: també és una qüestió de compaginar. La precarietat
t’obliga a compaginar-te, al final acabes fent el que realment
vols; et dóna una llibertat. Als espais, sales, espais de creació
públics és on s’hi ha de posar el risc i si no s’està posant o no
es posa prou, són les companyies i persones a títol individual
les que han d’arriscar. I ho fas, per què tu hi creus i llavors
veus que el públic et dóna suport d’una manera o d’una altra.

