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Troba el teu espai
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CRÈDITS

Han col·laborat en aquest
número:
Anna Hernàndez Gil,
Biblioteca del Clot – Josep
Benet, Eugeni Renom Cucurella,
Leonor Secall, Alba Barbé,
Laia Serra, Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa,
Elvira Cardos i Estel Barbé
Coordinació tècnica:
Cesc Vilà
Coordinació:
Elvira Cardos

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)

Disseny i maquetació

Horari d’atenció al públic:
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

L’edició 104 del Clic tanca l’era de paper de
l’informatiu cultural del Clot- Camp de l’Arpa.
Va néixer vinculat a l’activitat com a centre
cultural de l’antiga Farinera de Sant Jaume
i al llarg d’aquests 19 anys d’història ens ha
acompanyat durant la nostra trajectòria. Tret
d’identitat de la comunicació de l’equipament i
perquè no dir-ho, informatiu molt ben valorat
pels veïns i veïnes del barri, conegut a molts
indrets de la nostra ciutat, s’acomiada de
tots nosaltres coincidint amb el trimestre de
primavera; just al moment de l’any que es va
imprimir per primera vegada. L’adaptació de
continguts i formats que ha experimentat, la
voluntat i ganes de mantenir-ho dels qui han
escrit articles i ressenyes, la professionalitat
de la dissenyadora i de la impremta, la il·lusió
de qui l’ha repartit pel barri i la ciutat i un llarg
etcètera, han fet possible aquesta fita.

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

El Clic no es responsabilitza
del contingut dels articles

La bona notícia és que no desapareix, el
clic es transforma! Per tal d’optimitzar els recursos
que hi destinem, d’augmentar el nombre de lectors i lectores, d’ampliar la informació i continguts
fent-la més atractiva i un llarg etcètera el mantenim en format digital. El podreu descobrir a la
tardor a www.farinera.org.
Avisem que pensem explotar-lo al màxim
perquè estem convençuts que dóna per molt i per
molts anys més. Amb un desig, al cor i al pensament: donat que la nostra societat darrerament
sembla que ha fet un gran retrocés en molts
aspectes, especialment a l’àmbit de la llibertat
d’expressió, esperem no veure’ns obligades a
haver de tornar mai més al paper.

ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS (EAMP) Casal de Barri
Horari d’atenció al públic:
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 racó

Josep Mª Aragonès Rebollar
Sant Martí de Provençals, 1926 - Sant Feliu de Llobregat, 2017

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
info@casalbarrieamp.org | www.farinera.org/eamp
@espai.amp

@espaieamp

del Taller d’Història

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

@farinera

Districte de
Sant Martí
@BCN_SantMarti

Sacerdot, escriptor i activista cultural, havia nascut al carrer de la Democràcia
i va ser alumne de l’Acadèmia Vila. Fou canonge de la Catedral de Barcelona.
En la seva vida hi va haver tres fets històrics destacables en els quals participà,
quasi sempre, de manera involuntària. El primer fet va tenir lloc el 29 de gener
del 1939 quan, juntament amb diferents persones va reconèixer, saludar i ser
saludat, pel bisbe Irurita, que se suposava que havia estat afusellat el 3 de
desembre de 1936 al Cementiri de Montcada i Reixac.
El segon cas va ser el 21 de juny de 1959. Ell fou el celebrant de la missa a
l’església de Sant Ildefons, que en pronunciar el sermó en català, va ser el detonant de l’Afer Galinsoga, que va provocar la destitució d’aquest procurador a
Corts i director del diari La Vanguardia, després d’una campanya dirigida contra
ell, entre d’altres, per Jordi Pujol.
El tercer fet es va produir l’11 de maig de 1966, quan Aragonés va participar en
la “manifestació dels capellans” davant de la Comissaria de policia de Barcelona, per protestar per la detenció i tortura de l’estudiant Joaquim Boix. L’acte
acabà amb capellans apallissats i perseguits per la policia pels carrers del
voltant.
El 2015 se li va concedir la Creu de Sant Jordi en reconeixement al seu compromís cívic, iniciatives i treballs.
|||Eugeni Renom Cucurella
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

ANYS D’EAMP
ACTES DE CELEBRACIÓ
DEL 5 AL 12 DE MAIG

L’EAMP fa 10 anys i ho celebrarà amb una
setmana gran. El casal de barri canviarà
l’activitat habitual del centre per dedicar
cada dia a moltes activitats gratuïtes de
celebració. Apunteu-vos-ho a l’agenda,
que omplirem la Plaça Carme Montoriol
de festa!

DILLUNS 7
Homenatge 10 anys de l’EAMP. 19h
L’acte on reviurem la història i reconeixerem la tasca de totes aquelles veïnes i
veïns que han fet gran el petit espai que
és l’EAMP.
DIMARTS 8
d 18h
Contacontes a la plaça amb Sol Galatró
(Espectacle per a tots els públics)
DIMECRES 9
d 22h
Cinema a la fresca
Atenció a les xarxes que la pel·lícula s’escollirà per votació popular. Segueix-nos
per facebook i twitter.
DIJOUS 10
d 18h
Taller de reciclatge de lones antigues
Agafarem lones històriques de les festes
majors del barri i les convertirem en testos.

El documental EN/FEMME i el concert The Wilde
Sisters retrà homenatge al 40è aniversari de la
primera manifestació d’orgull LGTBI de Barcelona

FOTOCLOT
S’INSTAL·LA
DE NOU A
L’ATENEU I A
LA FARINERA
17a edició de la Mostra
Fotogràfica del
Clot-Camp de l’Arpa
La mostra popular fotogràfica del barri
organitzada pel Grup de Fotografia Clik!
arriba a la 17a edició. El FotoClot obre
convocatòria per rebre obres de qualsevol persona aficionada o estudiant de
fotografia del 15 de maig al 8 de juny. El
procés és molt senzill, només cal presentar les obres – un màxim de 3 fotografies

seves protagonistes. La nit acabarà amb el
concert del trio The Wilde Sisters, protagonistes també de la projecció; un concert
únic i irrepetible on les membres s’ajuntaran per acomiadar el grup.
ACTIVITATS A TOTA LA CIUTAT
D’abril a juny diversos centres cívics, culturals i biblioteques de la ciutat acolliran
xerrades, exposicions, espectacles, música, tallers, rutes i projeccions de reivindicació de l’orgull LGTBI, moltes d’elles, amb
protagonistes i participants d’aquesta
marxa del ’77.
NIT CROSSDRESSER
Projecció i debat En/Femme d’Alba Barbé
Concert amb The Wilde Sisters
Divendres 8 de juny a partir de les 19h

per persona participant – muntades sobre
un paspartú de 40 x 50 al taulell d’informació del Centre Cultural la Farinera del
Clot. La temàtica, com cada any, és lliure,
i acaba configurant una mostra rica i
variada exposada entre l’Ateneu del Clot i
el centre cultural la Farinera del Clot que
enguany es podrà visitar del 29 de juny al
27 de juliol. A més, aquesta edició del FotoClot també s’emmarca dins els actes del 40è
aniversari de l’Ateneu del Clot.
XVII MOSTRA FOTOGRÀFIA – FOTOCLOT
Del 29 de juny al 27 de juliol
Inauguració: divendres 29 de juny a les
19.30h al CCFC
Centre Cultural la Farinera del Clot
Ateneu del Clot
RECOLLIDA D’OBRES:
Del 15 de maig al 8 de juny
Centre Cultural la Farinera del Clot
Consulteu les bases a:
www.farinera.org
www.ateneudelclot.com
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DISSABTE 12
d 10h-13.30h
Enverdiment Plaça Carme Montoriol
Vine a replantar els escocells de la plaça i
ajuda’ns a guanyar espai pel verd i la biodiversitat al nostre barri. T’animem a formar
part d’una de les proves pilot de la ciutat
de Barcelona per omplir de verd aquests
espais a través de la participació ciutadana.
En col·laboració amb Ecologia Urbana i Parcs
i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.

ART
COMUNITARI

NIT CROSSDRESSER
A LA FARINERA

El 1977 la llei franquista de perillositat
i rehabilitació social era encara vigent.
Condemnava amb penes de presó pel fet
d’estimar a una persona del mateix sexe.
La manifestació del 26 de juny de 1977 a
la Rambla va marcar una fita en la lluita
per la llibertat sexual. Enguany, quaranta
anys després, volem celebrar-ho aprofitant la commemoració per reflexionar de
cara al futur.
D’aquesta manera i dins el programa d’activitats commemoratives a Centres Cívics i
Biblioteques de Barcelona, la Farinera ha
organitzat una nit Crossdresser el proper
divendres 8 de juny amb la projecció del
documental En-Femme, d’Alba Barbé amb
posterior debat amb la directora i les

DIVENDRES 11
d 18.30h
Competició de jocs de taula: Wanted 7
Vine a passar una bona estona i a demostrar les teves habilitats en els jocs de
taula. Els dos equipaments et deixem un
espai perquè puguis assajar durant la setmana (a partir del 2 de maig) i arribis els
dies de competició ben preparat. Inscripcions a: www.farinera.org/eamp
Organitzat per La Biblioteca El Clot-Josep
Benet, EAMP i amb la col·laboració de
Frikigames i Guerra de Mitos.
11 de maig. 18:30. EAMP. pl. Carme
Montoriol
18 de maig. 18.30. Biblioteca El ClotJosep Benet
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DISSABTE 5
Circ a la plaça + vermut + paella
+ karaoke
d 12h
CIDADES
Espectacle per a tots els públics
Produït pel Centre de les Arts del Circ
Rogelio Rivel i l’Institut de Cultura de
Barcelona, Cidades és un espectacle de
circ contemporani de petit format. Cidades és un poema que explora la relació
entre el cos i el record.
Direcció: Ricard Soler Mallol
Intèrprets: Ángel Moraga, Brian Segura,
Margot de Neve, Maria López
Textos: Italo Calvino i Franz Kafka
d 13h
Vermut
Mentre es prepara la paella gaudeix
d’un vermut amb bona música
d 14h
Paella
Dinar a la plaça. Cal comprar tiquet prèviament. Teniu temps fins al 2 de maig.
(Més informació al 934507013
o eamp@farinera.org)
d 15:30-17h
Sobretaula amb la Cara Orquestra
(karaoke acústic)

LES
ENDORFINES
8è Cicle d’humor i d’estiu
a la Farinera
Després de 8 anys, torna el cicle més
divertit de la Farinera: les Endorfines.
D’aquesta manera, des del Centre Cultural
ens hem proposat oferir quatre dijous
de juliol apoteòsics que alternaran entre
el clown, el circ i la màgia, per oferir-nos
una programació on l’humor de qualitat
és la clau. I és que vuit anys no són pocs i
el cicle ha anat creixent sense perdre el fil
de sintonia amb el món de l’espectacle de
carrer professional.
Sense desvetllar encara el cartell, us convidem a que estigueu atents als espectacles que anirem confirmant i que tindreu
properament al web del Centre Cultural.
El que sí us podem garantir és que el tret
de sortida del cicle serà el dijous 28 de
juny. Tot plegat, serà un bon moment per
relaxar-nos de la calor, riure i gaudir dels
vespres a la terrassa de la Farinera. Com
cada any, tots els espectacles seran oberts
a tothom i gratuïts, una combinació ideal
per incrementar les endorfines estivals.
d Dijous 28 de juny 20h
d Dijous 5, 12 i 19 de juliol 20h
d Terrassa del Centre Cultural
d Gratuït
d Programació específica a
www.farinera.org

En anteriors articles del Clic us hem explicat
l’exposició” Beehave: on són les abelles?”
de la Fundació Miró i l’ICUB, així com l’acció
concreta que es traslladava al barri del ClotCamp de l’Arpa: l’obra la Grieta de l’Alfonso
Borragán.
Des de l’EAMP li hem donat suport i ens hem
afegit a l’experiència, perquè des dels seus
inicis l’hem entès com una creació artística
comunitària. És a dir, com una acció a través
de l’art que vol buscar solucions a problemàtiques, però on les persones no són meres espectadores, sinó que formen part del procés
de creació i de recerca de solucions. No ens
ha donat temps de crear un eixam, però la
xarxa de veïns/es que ens hem anat trobant
en la fabricació de la mel, la curiositat que
s’ha despertat, la col·laboració de persones
i entitats que han enriquit el procés creatiu,
pot ser l’enveja de qualsevol professional
comunitari. Deixeu-nos que comencem la
llista que restarà inacabada: Biciclot ha cedit
l’espai per poder tenir “la Grieta”; l’historiador
Enrich Marc ha reescrit la història del Clot de
la Mel; el col·lectiu Artistes sense fronteres
han pintat el barri des de l’òptica del projecte;
la pastisseria la Palma han elaborat la recepta
de la mel del Clot i l’han ofert al veïnat...
(l’obra la Grieta encara està en construcció.
Si hi vols participar, només cal que estiguis
atent/a a l’agenda de l’EAMP)

1r premi INF
Insectes, C.E. Joan Suñol
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1r premi A-M
Viatge estrelles, AFA Farigola

2n premi INF
Fruiteria Pep,
C.E. Sant Josep Calassanç

3r premi INF
Kamaleònics, L.M. Xalet Clot

2n premi A-M
Bombers Miralletes, AMPA Miralletes
3r premi A-M
Mar Vedruna, AMPA I. Vedruna

CARNESTOLTES 2018
L’activitat més multitudinària
del XXXIè Carnestoltes ha
estat la GRAN RUA formada per 24 comparses i 1700
participants organitzada per
la Federació d’entitats del Clot
Camp de l’Arpa i amb la col·laboració del Districte de Sant
Martí i un llarg llistat de forns,
pastisseries, botigues i moltes
voluntàries com la Rosa i la
Míriam que des de fa 2 anys
ens preparen el photocall.
Aquest ha estat en 2n any
en que les comparses s’escollien entre elles, un dels reconeixements era sortir a l’edició
del Clic, l’informatiu cultural
del Clot-Camp de l’Arpa.
El Premi Estrafolari de
Comparses infantils de la rua
ha estat per ELS INSECTES del
Centre d’Esplai Joan Suñol.
Enguany hi han assistit 127
infants i adolescents de 6 a

17 que segons el grup del que
formaven part representaven
un interessantíssim grup de
cuques i bestioletes.
La Txell Vilaclara, responsable del C.E. Joan Suñol
ens explica que “Els nostres
infants van treballar molt
perquè poguessin sortir a
volar des de marietes i abelles
fins a mosques i papallones.
La rua sempre és un bon moment per gaudir tots plegats
i conèixer altres entitats que
conformen el nostre barri”
Des de l’AFA la Farigola del
Clot, comparsa guanyadora segon any consecutiu any de la categoria Adult-mixte amb la comparsa VIATGE A LES ESTRELLES:
DESPERTA LA TEVA IMAGINACIÓ,
l’Eliza, representant de l’AFA Farigola, ens explica que ja al mes
de novembre comencen amb els
preparatius: enquesta, votació

i reunions on es proposen els
temes , es trien i discuteixen les
disfresses i després dediquen
un cap de setmana dedicat a la
elaboració de les disfresses.
Enguany han participat
unes 150 persones amb
una espectacular super
nau espaial; l’Atlantis amb
marcians, astronautes i tota
mena d’objectes no identificats i l’acompanyament d’una
música adient. El més difícil i
el que té més mèrit de tot es
que tot es fa en absolut secret
perquè no arribi a oïdes de la
competència.
Per saber-ne més coses podeu
veure els vídeos a:
http://ampafarigoladelclot.
cat/gran-rua-de-carnaval2018-ho-hem-aconseguit/
Felicitats a totes les persones
que heu fet possible aquesta
magnifica rua.

XIII CONCURS DE CARTELLS
FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA 2018
Com tots els anys, la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
obre el concurs per dotar la Festa
Major del Clot-Camp de l’Arpa
d’una imatge que es traduirà en
diferents productes publicitaris
relacionats amb la festa. Les
obres s’han de presentar impreses en paper de mida A3 en un
suport de cartró ploma o similar

i en suport digital i cada participant pot presentar un màxim
de 2 obres. Així doncs, deixem a
les vostres mans el disseny del
cartell de la Festa Major del ClotCamp de l’Arpa i us encoratgem a
què mireu les bases per saber-hi
totes les condicions del concurs.
Presenteu la vostra proposta i si
sou l’escollida, podeu guanyar

300€ i veure com el vostre disseny es converteix en la imatge
de les Festes del barri.
d Dates d’entrega de propostes:

del 4 de maig fins a les 15 h.
del 3 de juliol de 2018 al Centre
Cultural la Farinera del Clot.
d Bases de la convocatòria:
www.farinera.org

CAMP DE L’ARPA FA 20 ANYS: QUI
CLIC ENTITAT

LA COMPARSA GUANYADORA: 150 PERSONES AMB UNA ESPECTACULAR SUPER NAU ESPAIAL

LA FEDERACIÓ D’ENTITATS DEL CLOT
DIA PASSA ANY EMPENY
El 15 d’abril de 1998, ara fa vint anys i alguns dies, va ser la
data de la inscripció dels estatuts de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa. Una entitat, hereva del moviment
associatiu sorgit de les fàbriques i del moviment obrer de
l’antic municipi de Sant Martí de Provençals al segle XIX. La
Federació és bon exemple de com l’associacionisme del Clot i
el Camp de l’Arpa ha sabut adaptar-se als temps i copsar els
desitjos i les reivindicacions dels veïns i veïnes del barri. En
definitiva, aglutinar i teixir complicitats amb el que ens és
comú i ens uneix a tots, deixant de banda les diferències.
A la darrera festa major celebràvem la recuperació de la
festa al carrer tal com l’entenem ara: festiva i reivindicativa,
crítica i lúdica. D’aquesta manera naixia la Coordinadora
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa l’any 1977.
Així doncs, ara fa vint anys, es fa el pas de Coordinadora
a Federació amb l’objectiu principal recollit en els estatuts:
“d’establir una coordinació general entre les entitats del
barri i defensar la vida associativa: amb independència
dels interessos concrets de qualsevol entitat, partit polític
o forma de poder institucionalitzat”. Formada per entitats
i associacions sense ànim de lucre de tota mena, culturals,
veïnals, esportives, esplais, caus i entitats de comerç, la
Federació gestiona dos equipaments: el Centre Cultural la
Farinera del Clot i el Casal de barri Espai Antoni Miró Peris.
El 1999 va començar a cogestionar amb el districte de Sant
Martí el centre cultural la Farinera del Clot fins que el 2004 va
ser el primer equipament de gestió ciutadana per una entitat.
Enguany, celebrem també, el desè aniversari de l’Espai Antoni
Miró Peris que des del 2008 és gestionat per la federació.
Aquest aniversari coincideix amb una nova etapa de
funcionament de la federació per adaptar-se, com sempre ha
fet, als temps que demana el dia a dia de la ciutadania. Els
tradicionals plenaris mensuals donen pas a una junta molt
més amplia i representativa per tal d’acollir la diversitat i les
diferents sensibilitats, textures, categories d’entitats, grups
de fet i persones que formen part de la teranyina relacional
del nostre barri. Els plenaris es redueixen a dues assemblees
anuals i s’incorporen les xarxes socials a la rutina de l’entitat,
ampliant la capacitat d’adaptació als esdeveniments tot
confiant en associacions o grups concrets temes i problemes
concrets per tal de ser més inclusiva.

Divendres 11 de maig

Vol III.
QUE NO CUMBIA EL PANICO
Festival de música i cultura
llatinoamericana amb xerrades,
projeccions, DJs i molta música
en directe. SIDI WACHO, HIJAS DE
LA CUMBIA, KUMBIA ENKARNI,
EL TIMBE, DIEGO ARMANO,
SONIDERO VIRAL, AFROCOLOMBIA
i molts més
d des de les 19.00h
d esplanada del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d Organitza: Casal de Joves del Clot
La Traca.

FIRA DE PAPER ANTIC
Intercanvi i venda de paper antic
d de les 8.00 a les 20.00h
d pl. del Mercat del Clot (lateral mar)
d Organitza: Associació de
Col·leccionistes del Clot

Dissabte 5 de maig
Mostra de cotxes d’època
(clàssics)
d de les 8.00 a les 14.00h
d pl. del Mercat del Clot (lateral mar)
d Organitza: Associació de
Col·leccionistes del Clot
TROBADA DE COL·LECCIONISTES
I BROCANTERS
d de les 8.00 a les 1400h
d pl. del Mercat del Clot
d Organitza: Associació de
Col·leccionistes del Clot
FIRA D’ARTESANS I COMERÇ
d de les 9.00 a les 21.00h
d c. de Rogent entre c. de Fresser i
c. de l’Historiador Maians
d Organitza: Artesania tradicional
de Catalunya amb el suport
d’Eix-Clot i Associació de
comerciants de Rogent de Dalt
MOSTRA DE COL·LECCIONISME
d de les 10.00 a les 14.30h
d c. de Rogent xamfrà amb c. de
Mallorca
d Organitza: La Formiga
Martinenca S.C.C.L.
MOSTRA de CERVESES
ARTESANES CATALANES i
ACTUACIONS MUSICALS
d de les 11.00 a les 01.00h
d Fossar del Parc del Clot
d Organitza: Eix Clot
VII CERCAVILA DE CULTURA
POPULAR DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
Amb la participació de: Falcons
de Barcelona, Esbart Sant Jordi,
Castellers de Barcelona, Ball de
bastons del Clot, Gegants del
Clot, Gegants de Sant Josep de
Calassanç, Diables del Clot, Tolc i
el Pork del Clot.
d 17.30h
d Recorregut: inici a la pl. de Can
Robacols, se seguirà pels carrers
de Historiador Maians, Rogent i
Sèquia Comtal. Finalitzarà a la pl.
de Font i Sagué.
d Organitza: Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
Diumenge 6 de maig
THE POTI POTI FESTIVAL
Mostra de Comerç, mostra de
cerveses artesanes catalanes,
zona restauració, tallers i activitats
i gran fideuà popular.
d de les 11.00 a les 18.00h
d Fossar del Parc del Clot
d Organitza: Eix Clot

FIRA D’ARTESANS
d de les 9.00 a les 21.00h
d pl. Font i Sagué
d Organitza: Associació d’artesania
tradicional de Catalunya
FESTA DE LA COMICC
El lleure del barri té molt a dir!
Activitats al llarg de la tarda per a
infants i concerts per la nit
d de les 18.00h a les 02.00h
d fossar del Parc del Clot
d Organitza: COMICC de la Federació
d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa
Dissabte 12 de maig
FIRA D’ARTESANS
d de les 9.00 a les 21.00h
d c. de Rogent entre c. de Mallorca
i c. de Bassols
d Organitza: Associació d’artesania
tradicional de Catalunya
XIX MERCAT SOLIDARI
“Al Camp de l’Arpa i el Clot per la
Canalla fem de tot”
Tómbola solidària i animació.
d de les 10.00 a les 14.00h
d pl. del Mercat del Clot
d Organitza: Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
RÀDIO ATENEU
Programa de ràdio
d de les 11.00 a les 13.30h
d pl. del Mercat del Clot
d Organitza: Ateneu del Clot
Observatori d’Habitatge i
Turisme del Clot-Camp de l’Arpa
Parada informativa
d de les 11.00 a les 13.00h
d pl. del Mercat del Clot
d AVV Clot-Camp de l’Arpa
Marea pensionista
Parada informativa
d de les 11.00 a les 13.00h
d pl. del Mercat del Clot
d AVV Clot-Camp de l’Arpa
Itinerari per l’antiga farinera
Sant Jaume
Inscripcions al 93 291 80 80 i a
informacio@farinera.org del 2 al
12 de maig
d 11.00h
d Centre Cultural la Farinera del Clot
d Organitza: Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa de la
Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa i Centre Cultural
la Farinera del Clot
Fem bOtifarra al 155
d de les 12.00 a les 15.00h
d Pl. de Font i Sagué
d Organitza: Clotxllibertat
FOLK CLOT
8a edició del festival de danses del
món amb la participació de grups
de Xile (Illa de Pasqua) Galicia,
Argentina i Catalunya.
d 18.00 h.
d av. de la Meridiana / c. Corunya
d Organitza: Danzas Folclóricas
Argentinas la Cruz del Sur de
l’Orfeó Martinenc

Reggae Clot
d 18.00 h.
d esplanada del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d Organitza: Casal de Joves del
Clot, la Traca.
Diumenge 13 de maig
XIX MERCAT SOLIDARI
Paradetes, actuacions , tallers
infantils, espectacles, venda de
flors i d’articles de segona mà.
d de les 10.00 a les 14.00h
d Parc del Clot
d Organitza: Comissió del Mercat
Solidari de la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
DIUMENGES EN FAMILIA
Espectacle infantil
d de les 11.00 a les 13.00h
d c. d’Aragó amb c. del Clot
d Organitza: Ateneu del Clot
PRODUCCIÓ DE MEL ARTIFICIAL
Dins del projecte Beehave veïnes
i veïnes, convidats i golafres sou
benvinguts a posar les mans en el
sucre per convertir-lo en mel!
d de les 12.00 a les 14.00h
d Mercat del Clot/Pl. del Mercat
d Organitza: EAMP, Fundació Joan
Miró i ICUB
Col·labora: Pastisseria La Palma i
Biciclot Sccl
Divendres 18 de maig
COMPETICIÓ DE JOCS DE TAULA
Et deixem un espai perquè puguis
assajar durant la setmana (a
partir del 2 de maig) i arribis els
dies de competició ben preparat.
Inscripcions a: www.fariner.org/
eamp
d 18.30h
d Biblioteca El Clot- Josep Benet
d Organitza: Biblioteca El ClotJosep Benet i EAMP
Col·labora: Guerra de Mitos
Dissabte 19
ENGANXA’T AL FOMENT
Mostra al carrer de les activitats
de les seccions i grups del foment.
Xocolatada infantil a les 11.30h.
d de les 10.00 a les 14.00h
d c. de Rogent amb c. de Provença
d Organitza: Foment Martinenc
PREGÓ I BALLS DE RAMS
Dansa per parelles que simula un
galanteig. Les balladores porten
un ventall i els balladors un ram
de flors que ofereixen al final.
Dansa creada per tal que la pugui
ballar tothom.
d 13.30h
d c. de Provença, 591
d Organitza: Esbart Sant Jordi del
Foment Martinenc
Divendres 25 de maig
RENOVA LA TEVA ROBA i
RENOVA LES TEVES JOGUINES
Participa en aquesta activitat, que
es promou per tota la ciutat, en la
que podràs portar les teves peces
de roba i joguines i intercanviarles per qualsevol altra peça en
qualsevol altre punt de la ciutat.
(Més informació a www.farinera.
org/eamp)
d de les 16.30 a les 20.30h
d pl. de Carme Montoriol, 10
d Organitza: Casal de Barri Espai
Antoni Miró Peris

Dissabte 26 de maig

Dimecres 9 de maig

FIRA D’ARTESANS
d de les 9.00 a les 21.00
d c. dels Enamorats pl. de l’Oca
d Organitza: Associació d’artesania
tradicional de Catalunya

CINEMA A LA FRESCA
d 22.00h

MATINAL DE JOCS AL CARRER I GOSPEL
d de les 11 a les 14h
d c. de Rogent entre c. de
Provença i c. de Fresser
d Organitza: Associació de
comerciants de Rogent de Dalt
TRENCA LES BRIDES
Concert de rap
d 16.30h
d esplanada del Centre Cultural la
Farinera del Clot
d Organitza: Casal de Joves del
Clot, la Traca.
Diumenge 27 de maig
TORNEIG DE PRIMAVERA DE
BITLLES CATALANES
Amb la Participació de vuit equips.
d 10.00h
d Parc del Camp de l´Arpa (Degà
BahÍ/Trinxant)
d Organitza: Club de Bitlles
Catalanes Camp de l´Arpa
Divendres 1 i dissabte 2 de juny
El Petit Comerç surt al carrer
Fira artesana i de comerç
d de les 10.00 a les 21.00h
d c. de la Indústria amb pg. Maragall
d Organitza: Associació de Veïns i
Comerciants del Camp de l’Arpa
Dissabte 2 de juny
IV CONCURS DE CASTELLS
INTERINSTITUTS DE BARCELONA
Concurs de castells entre els
instituts adscrits al projecte
“Nascuts per fer pinya”.
d de les 11.00 a les 13.30h
d fossar del parc del Clot
d Organitza: Castellers de
Barcelona

10È. ANIVERSARI
DE L’EAMP
Dissabte 5 de maig
CIDADES
Espectacle per a tots els públics.
Poema de circ contemporani que
explora la relació entre el cos i el
record. Dirigit per Ricard Soler i
Mallol. Intèrprets: Ángel Moraga, Brian
Segura, Margot de Neve, Maria López.
Textos: Italo Calvino i Franz Kafka
d de les 12.00 a les 14.00 h
V ERMUT, PAELLA I
SOBRETAULA AMB LA CARA
ORQUESTRA (karaoke acústic)
Per la paella cal comprar tiquet
previament fins al dia 2 de maig
(+ informació al 93 4507013 i a
eamp@farinera.org ) Hora: 14.00h
Dilluns 7 de maig
LLIURAMENT PREMIS EAMP
Hora: 19.00h

Dijous 10 de maig
FES EL TEU TEST AMB LONES
ANTIGUES
Cal inscripció prèvia
d 18.00h
Divendres 11 de maig
COMPETICIÓ DE JOC WANTED 7
Et deixem un espai perquè puguis
assajar durant la setmana (a partir
del 2 de maig) i arribis els dies de
competició ben preparat. Inscripcions
a: www.farinera.org/eamp
d 18:30
d Col·labora: Guerra de Mitos
d Organitza: Biblioteca El ClotJosep Benet i EAMP
Dissabte 11 de maig
ENVERDIMENT PLAÇA CARME
MONTORIOL
Vine a replantar els escocells de
la plaça i ajuda’ns a guanyar espai
pel verd i la biodiversitat a la
nostra ciutat.
d de les 10.00 a les 13.30h
d Organitza: EAMP, Ecologia
Urbana i Parcs i Jardins de
l’Ajuntament de Barcelona
Per a totes les activitats del 10è.
aniversari de l’Eamp:
d Lloc: plaça Carme Montoriol,10
d Organitza: EAMP, Centre Cultural
la Farinera del Clot i Federació
d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa

XIX MERCAT
SOLIDARI
Al Camp de l’Arpa i al Clot per la
canalla fem de tot!
Fa 19 anys, un grup de tres ONG
de cooperació adscrites a la
Federació d’Entitats van fer néixer
el Mercat Solidari. Tot això es deu
els esforços de tot un barri que
any rere any, en el marc de les
Festes de Primavera, fan de la
solidaritat una manera de fer.
El pròxim 12 i 13 de maig us hi
esperem a la plaça del Mercat
i al Parc del Clot. Durant tot el
cap de setmana farem un munt
d’activitats, tallers pels infants,
actuacions per a totes les edats,
venda d’objectes en bon estat i
dues tómboles solidàries farcides
de regals... Tot el que es recapti
es destinarà als nens i nenes del
barri per tal que puguin tenir
material escolar i participar de
les sortides i de les colònies
escolars. Tot allò que l’educació
pública no cobreix i que ajuda a
garantir una equitat. Els mesos
de treball han servit per recollir
donacions de comerços, empreses
col·laboradores i particulars. Us
esperem a tots i totes el cap de
setmana del 12 i 13 de maig.
Gaudirem plegades la festa i amb
la mirada posada en els infants.
Aquest programa pot patir modificacions

Dimarts 8 de maig

per condicions meteorològiques o per
altres motius aliens a la organització.

CONTACONTES AMB SOL
GALATRO
d 18.00h

Els canvis s’anunciaran a la web i a les
xarxes socials

CURSOS I TALLERS

Del 3 al 5 de maig

5

Les Festes de Primavera del Clot-Camp de l’Arpa 2018 * CLIC 104

Les Festes de Primavera del Clot-Camp de l’Arpa 2018

Arts Escèniques

UN PODER DE
FAMÍLIA

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. Enguany, una
visita inesperada tindrà
conseqüències imprevisibles.

Arts Escèniques

Música

A càrrec de Lanzarte

Porta el teu instrument o vine
a escoltar, qualsevol proposta
és benvinguda. Música en
directe, per compartir.
d Dijous 14 de juny, 20.30 h

Arts Escèniques

Arts Escèniques

A càrrec de Lanzarte

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.
d Dissabte 19 de maig, 18.30h
d Gratuït

d Divendres 11 de maig, 21h
d5€

Exposició

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació MAIG-JUNY-JULIOL

SIMBIOSI MESTREALUMNE

A càrrec del Taller d’Història

MEDINA AYLLÓN I CHIKAO
NAKANO
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.
d Inauguració dijous 24 de
maig a les 19.30h
d Del 24 de maig al 16 de juny

del Clot-Camp de l’Arpa

d Entrada gratuïta

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.
(ITINERARI ENMARCAT DINS LES
FESTES DE PRIMAVERA DEL CLOTCAMP DE L’ARPA)

d Dissabte 12 de maig, 11h
d Gratuït
d Inscripcions prèvies

93 291 80 80
informacio@farinera.org
del 2 al 12 de maig

CABARET ACTÚA
Cabaret de màgia,
acrobàcies, hula hoops,
malabars i molt d’humor
per donar a conèixer
el nou projecte Actúa
Distribucions.
d Dijous 31 de maig, 20h

ESCÈNICA A LA FARINERA

ITINERARI PER
L’ANTIGA FARINERA
SANT JAUME

Arts Escèniques

A càrrec de la cia. Actúa

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA

Itinerari

Jam session

d6€

2A NIT DE DONES
MONOLOGUISTES
+ MICRO OBERT
L’èxit rotund de la
primera nit de dones
monologuistes clamava
per una segona trobada.
T’hi animes? Aquesta
proposta pretén posar de
relleu la creativitat de les
dones monologuistes, en
un espai còmode d’humor
no sexista en què hi ha
monologuistes convidades
i posteriorment un micro
obert al públic.
d Divendres 15 de juny, 22h
d Entrada gratuïta

Música
Música i Exposició

TODO PACK - ALICIA
ALONSO FERNÁNDEZ
I ALICIA GÓMEZ
GARCÍA + TIGRE
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
TIGRE, rock, des d’Oviedo.
d Dijous 24 de maig, 21.30h

PINAN 450F
PRESENTANT ‘VIDA’
+ HOMES LLÚDRIGA + LA
GROOVERIA
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.
d Divendres 1 de juny, 21h
d8€

Arts Escèniques

YERMA 2.0

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?

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.
d Divendres 22 de juny, 18.30h
d Gratuït

Festivals

REVETLLA DE SANT
PERE
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.
d Dijous 28 de juny, a
partir de les 20h
d Esplanada del Centre
Cultural
d Gratuït

Exposicions

ENDORFINES

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

8è Cicle d’Humor i d’Estiu a

A càrrec del Grup de

la Farinera

Fotografia CLIK! de

Prepareu-vos que tornen
les ENDORFINES!
El Cicle d’Humor i d’Estiu
de la Farinera arriba a la
setena edició amb les piles
carregadíssimes per omplir
d’hormones de la felicitat
tot el mes. T’hi atreveixes?
Programació completa a:
www.farinera.org
d Dijous 28 de juny, 20h
(Inauguració)
d Dijous 5 de juliol, 20h
d Dijous 12 de juliol, 20h
d Dijous 19 de juliol, 20h
d Tots els espectacles són
gratuïts i tenen lloc a
l’esplanada del Centre
Cultural la Farinera del Clot

l’Ateneu del Clot

Festivals

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

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA

d Gratuït

ESCÈNICA A LA FARINERA

d Divendres 22 de juny, 21h
d5€

Arts Escèniques

ENTRE ELS CAMINS
A càrrec de la cia.

Música

Nebuchadnezzar

Jam session
Porta el teu instrument o
vine a escoltar, qualsevol
proposta és benvinguda.
Música en directe, per
compartir.
d Dijous 17 de maig, 20.30 h

Arts Escèniques

ARSÈNIC I PUNTES DE
COIXÍ
A càrrec de l’AT el Partiquí

Arts Escèniques

MINUTS

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.

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.

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 Wild Sisters, protagonistes també
del documental, una actuació única i irrepetible on les membres s’ajunten
per despedir el grup.
Més informació: http://enfemmedoc.com
d Divendres 8 de juny, a partir de les 19h

Tres joves s’adonen que la
vida no és el que els havien
promés.
Inmersos en les seves
rutines i ofegats dins les
seves quotidianitats, els
tres personatges comencen
a evadir-se dins un
imaginari comú. Un món
paral·lel on res és el que
sembla. Un món on poden
ser super-herois.

d Entrada gratuïta

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA

NIT CROSSDRESSER:
PROJECCIÓ I DEBAT ‘ENFEMME’ D’ALBA BARBÉ
+ CONCERT WILD SISTERS

ESCÈNICA A LA FARINERA

d Divendres 6 de juliol, 21h
d5€

Música

Jam session

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA

ESCÈNICA AL CENTRE CULTURAL

ESCÈNICA AL CENTRE CULTURAL

d Divendres 25 de maig, 21h

Porta el teu instrument o
vine a escoltar, qualsevol
proposta és benvinguda.
Música en directe, per
compartir.
d Divendres 13 de juliol,
20.30 h

d Divendres 18 de maig, 21h

d Dissabte 26 de maig, 18h

d Entrada gratuïta

d5€

d5€

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA

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.
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AC L 5 AL 1
DE

Dimarts 8
Contacontes a la plaça
amb Sol Galatró. 18h
Dimecres 9
Cinema a la fresca. 22h
Dijous 10
Taller de reciclatge de
lones antigues. 18h

Dissabte 5
CIRC A LA PLAÇA
+ VERMUT + PAELLA
+ KARAOKE
12h CIDADES
Produït pel Centre de
les Arts del Circ Rogelio
Rivel i l’Institut de Cultura
de Barrcelona, Cidades
és un espectacle de circ
contemporani de petit
format.

13h Vermut + DJ
Mentre es preparar
la paella gaudeix d’un
vermut amb bona música
14h Paella
Dinar a la plaça.
Cal comprar tiquet
prèviament (Més
informació al telf.
934507013 o eamp@
farinera.org)
15:30-17h Sobretaula
amb la Cara Orquestra
(karaoke acústic)

Xerrades

PERILL, SUBMARÍ! LA
GUERRA SUBMARINA
A LA I GUERRA
MUNDIAL

Exposicions

BIODIVERSITAT

A càrrec d’Irene Cramp

Irene Mestre, ha volgut
mostrar una petita
col·lecció de fotografies
de diverses espècies
de peixos realitzades
a pulmó lliure amb les
característiques que marca
el reglament de competició
del Cazafotosub Apnea.
d Del 2 al 30 de maig
d Entrada gratuïta

A càrrec de Jordi Morell del
Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa
Al llarg d’aquest conflicte
es va generalitzar l’ús
d’aquesta nova arma
fins aleshores quasi
desconeguda.
d Dilluns 14 de maig, a les
19h
d Gratuït

Altres

RENOVA LA TEVA
ROBA

Podràs portar les teves peces
de roba i intercanviar-les
per qualsevol altra peça en
qualsevol altre punt de la ciutat.
d Recollida de roba: 14
al 23 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP;
espai d’intercanvi (mercadillo): Divendres 25
(de 16:30-20:30)
d Gratuït

Medi Ambient

MEL DEL CLOT:
FABRICACIÓ DE MEL

A càrrec de Alfonso
Borragán, Fundació Joan
Miró i ICUB

Dins del projecte Beehave
organitzat per la Fundació
Joan Miró i en col·laboració
amb el Institut de Cultura
de Barcelona, participarem
en l’acció col·lectiva de
la Mel del Clot. L’acció es
basarà en la fabricació
popular de mel a la plaça
Carme Montoriol.
d Divendres 18 de maig, a les 18h
d Divendres 8 de juny, a les 18h
d Gratuït

RENOVA LES TEVES
JOGUINES

Porta les teves joguines i
intercanvia-les, a l’EAMP o
en qualsevol altre punt de
la ciutat.
d Recollida de joguines: 14
al 23 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP;
espai d’intercanvi (mercadillo): Divendres 25
(de 16:30-20:30)
d Gratuït

Exposicions

BARCELONA RICA BARCELONA POBRE

A càrrec de Martin Tincho

L’objectiu principal de la
exposició és mostrar la
pobresa que ha deixat
la crisi a Barcelona i
l’augment, al mateix temps,

Divendres 11
Competició de jocs de
taula: Wanted 7. 18.30h
Vine a passar una bona
estona i a demostrar
les teves habilitats en
els jocs de taula. Els
dos equipaments et
deixem un espai perquè
puguis assajar durant la
setmana (a partir del 2 de
maig) i arribis els dies de
competició ben preparat.

de la riquesa d’uns quants.
d De l’1 al 27 de juny (inauguració divendres 1, a
les 19h)
d Entrada gratuïta

Documentalment

CIUDAD MIGRANTE

A càrrec de Renata Daoud y
el director Alberto Bougleux

Un repertori obert de vides
migrants. Un recorregut
virtual per les instal·lacions
fotogràfiques urbanes.
Un mapa participatiu de
recursos solidaris. Ciutat
migrant és el documental
interactiu de la Barcelona
multicultural, mestissa,
plural i integradora.
d Dimecres 6 de juny, a les 19h
d Gratuït

Xerrades

EL BARRI EN
TRANSFORMACIÓ:
RECORREGUT
FOTOGRÀFIC DE
L’AHIR I L’AVUI

A càrrec de Rosa Martell i
Marc del taller d’història
del Clot-Camp de l’Arpa

A través de fotografies
aportades per veïns i veïnes,
el Taller d’Història fa un
recorregut per mostrar-nos
els carrers del barri d’anys
enrere i poder observar el
canvi urbà produït al Clot i
Camp de l’Arpa.
d Dilluns 11 de juny, a les 19h
d Gratuït

Xerrades

RISCOS EN LA
INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA

A càrrec de l’oficina
de relacions amb la
comunitat dels Mossos
d’Esquadra

Xerrada dirigida a famílies
amb infants de més de 10
anys que vulguin aprendre
a identificar i seguir

Inscripcions a:
www.farinera.org/eamp
Organitzat
per La Biblioteca El
Clot-Josep Benet, EAMP
i amb la col·laboració de
Frikigames i Guerra de
Mitos.
11 de maig. 18:30. EAMP.
plaça Carme Montoriol
18 de maig. 18.30.
Biblioteca El
Clot- Josep Benet
Dissabte 12
Enverdiment Plaça
Carme Montoriol
10-13.30h
Vine a replantar els
escocells de la plaça i
ajuda’ns a guanyar espai
pel verd i la biodiversitat al
nostre barri.

protocols de prevenció
davant d’algunes de les
situacions que els infants
i adolescents es trobaran
durant el seu dia a dia: l’ús
de les xarxes socials, les
situacions de desigualtats
entre les relacions
afectives i/o amoroses,
entre d’altres.
d Dilluns 18 de juny, a les
18h
d Cal inscripció prèvia on-line
a www.farinera.org/eamp o
presencialment

d Gratuït

Medi Ambient

TALLER DE
REPARACIÓ DE
BICICLETES

farinera.org/eamp o
presencialment

d Divendres 29 de juny, de

les 18h a les 20:30h
d Gratuït

d Gratuït

Exposicions

Xerrades

EXPLORADORS DEL
TEMPS
A càrrec del Grup
d’Anàlisis de situacions
Meteorològiques Adverses
(GAMA)

En aquesta exposició
us convidem a fer un
recorregut per aquest
interès per la meteorologia
a Catalunya. A través
de disset plafons, us
mostrarem com i què
s’observava en el passat
i quins avenços s’han fet.
També hi aprendrem
conceptes bàsics de
la meteorologia, la
climatologia i el canvi
climàtic, així com altres
aspectes menys coneguts.
d Del 2 al 27 de juliol
d Gratuït

FEM CÒRRER L’AIGUA
(Taller inclòs a l’exposició
“Exploradors del Temps”)
Durant el taller farem
un recorregut pel
cicle de l’aigua amb
experiments i propostes
pràctiques. Activitat
adreçada a famílies amb

TALLER: TOT EL QUÈ
S’AMAGA EN UN
COMPTADOR DIGITAL
(Activitat inclosa dins la
setmana de l’energia)
Descobreix com funcionen
els comptadors digitals i la
informació que et poden
proporcionar per millorar
el teu estalvi energètic.
Cal inscripció prèvia:
presencialment o a través
de la web www.farinera.
org/eamp
d Dimecres 11 de juliol,
19h
d Gratuït

Medi Ambient

EL SABÓ ARTESANAL:
ELABORACIÓ DE SABÓ
DE ROBA AMB OLI
RECICLAT
A càrrec de Reparat, Millor
que Nou

Ensenyarem a fer sabó
artesanal per rentar la roba,
reciclant l’oli de cuina usat.
Els participants podran
endur-se’n una porció del
sabó fabricat.
d Dilluns 20 de juliol, 18h
d Gratuït

ACTIVITATS OBERTES
COSTURA I
MANUALITATS

LITERATURA
EN VEU ALTA

d Divendres 4 de maig, 17 h

d Dimarts 29 de maig, de

d Divendres 1 de juny, 17 h

les 10.30 a les 12.30 h

A càrrec de Bici Amiga
i Agència de Residus de
Catalunya

d Entrada gratuïta

d Dimarts 26 de juny, de
d Entrada gratuïta

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 20 i 27 de juny,
de 17:30 a 19:30h

REIKI PER A TOTHOM
d Divendres 4 de maig, 19 h

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

d Gratuït

Medi Ambient

EL MENJAR S’HA
D’APROFITAR: CUINA
CREATIVA CONTRA
EL MALBARATAMENT
ALIMENTARI
A càrrec de Reparat,
millor que nou

S’explicarà la gran
problemàtica del
malbaratament alimentari
en la nostra societat i
s’ensenyaran receptes
d’aprofitament per
a reduir-lo. També
s’explicaran trucs per
racionalitzar la compra
d’aliments, la seva
conservació i gestió.

les 10.30 a les 12.30 h

d Divendres 8 de juny, 19 h

RACÓ DE BELLESA

d Divendres 6 de juliol, 19 h

d Dimecres 4 de juliol, 18h

Entrada gratuïta

d Entrada gratuïta

RISOTERÀPIA

PRACTICA EL TEU
ANGLÈS

d Divendres 15 de juny, 17h
d Divendres 13 de juliol, 17h

CLUB DE LECTURA
d Dimecres 16 i 30 de

maig, de les 19 a les
20.30 h
d Dimecres 13 i 27 de juny,

de les 19 a les 20.30 h
d Entrada gratuïta

JOCS DE TAULA
A LA PLAÇA!
d Divendres 17 de juny, 19h
d Divendres 20 de juliol, 19h

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
d Entrada gratuïta

CATALÀ NIVELL D
d Tots els divendres de 17

a 18.30h
d Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN

CATALÀ - FONOLOGIA
I ORTOGRAFIA DE LES
VOCALS

d Dimecres 23 de maig,

d Tots els divendres de

d Entrada gratuïta

19.30 h
d Dimecres 20 de juny,
19.30 h
d Dimecres 18 de juliol,
19.30h
d Entrada gratuïta
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Dilluns 7
Acte homenatge 10 anys
de l’EAMP. 19h

infants entre 6 i 12 anys
aproximadament. (Cada
participant ha de portar
una ampolla d’aigua buida)
d Dilluns 2 de juliol, 18h

18.30 a 20h excepte el
primer divendres de
cada mes.
d Entrada gratuïta

Espai Antoni Miró Peris programació MAIG-JUNY-JULIOL

10D’EAMP

d Cal inscripció prèvia a www.
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ENTREVISTA A L’ALBA BARBÉ
I SERRA, DIRECTORA DEL
DOCUMENTAL EN/FEMME
La Farinera ha organitzat una nit Crossdresser el proper
divendres 8 de juny amb la projecció del documental En-Femme, d’Alba Barbé, amb posterior debat amb la directora i les
seves protagonistes. En aquesta contraportada hem volgut
entrevistar-la perquè ens expliqui una mica més sobre aquest
documental que podrem veure al Centre Cultural.
Què és el Crossdressing?
El Crossdressing és una presentació i representació social del
cos i del gènere en relació als espais i als temps que s’habiten. Neix a finals dels 90 i a principis de l’any 2000, amb el
boom d’internet, quan sorgeix un col•lectiu de persones que
comencen a imaginar-se com a Crossdressers. Són persones
que han viscut i s’han identificat com a homes, heterosexuals,
classe mitjana, pares de família, i que no s’identificaven ni amb
el model de transformista del món artístic o la imatge clàssica
del travesti que es va heretar del moviment d’alliberament
sexual del tardo franquisme o la transició ni tampoc amb el
model de travesti que modificava el seu cos i que en moltes
ocasions treballava al mercat sexual. Davant d’aquestes dues
imatges, moltes persones van necessitar cercar nous models,
nous referents i amb internet troben un model molt més anglosaxó on els homes, d’amagat de la seva dona, es posen els
seus vestits. Amb tot això s’identifiquen i a través de les xarxes
es comencen a articular com a col·lectiu.
I el club EN FEMME? Què és i com funciona?
Ara fa 11 anys, arran d’aquest moviment que es crea a internet, comencen a contactar a través d’internet i una persona
que es diu Victòria, que ara ja ningú sap on és, que és com si
hagués desaparegut del mapa, obre el club EN FEMME com
un espai que s’obria alguns dies de la setmana per albergar
a aquestes persones. EN FEMME seria com un armari que
alberga 17 armaris amb 17 socis on aquestes persones poden
tenir un espai on guardar les seves robes, els seus maquillatges, aprendre tècniques de gestualitat corporal associades al
món de la feminitat.
Existeixen més clubs així a uns altres llocs?
Fina ara, que estigui documentat, existia un club a Mèxic,
al DF, tot i que ara no se sap si encara continua obert. Amb
tota seguretat hi ha un altre club a Manhattan, Nova York, que
és un club on van persones d’un alt nivell adquisitiu. Tot i que,
en realitat, EN FEMME és l’únic que ho fa, a més, amb aquest
caràcter associatiu.

CLIC LLETRES

Quan i on va néixer la idea de fer aquest documental?
El documental neix en el transcurs de la meva tesi doctoral i
dels motius sociopolítics que hi ha darrere del secret, el secret
públic, allò que tothom sap que hi és però no es pot parlar.
Una de les conclusions que n’he extret de la meva tesi doctoral és conèixer l’estructura i la funció sociopolítica del secret.
El secret és el que permet que continuï havent-hi transfòbia
i que les vides d’aquestes persones no siguin sostenibles en
la nostra estructura de gènere. Una de les preguntes que em
feia era “com explicar el secret sense descobrir-les?”, i la tesi,
era una manera de poder explicar el secret. Per altra banda,
em preguntava “cal que expliqui el secret sense descobrir-les”,
perquè no desvetllar-les és un aposta per continuar mantin-

LA MORT I LA MORT D’EN QUINCAS BRAM D’AIGUA
Amado, Jorge.
Barcelona: Lapislàtzuli, 2012.
Joaquim Soares da Cunha és, fins als cinquanta anys, un respectable funcionari i pare
de família. Però als darrers deu anys passa a ser Quincas Bram d’Aigua. Freqüenta
tuguris i bars de mala mort, viu com un indigent i s’allunya de la família però la seva
mort els convulsionarà a tots i els farà recapacitar sobre la vida d’un home ple de
força i misteri.
La mort i la mort d’en Quincas Bram d’Aigua és considerada com una de les millors
novel·les curtes de la literatura brasilera i la podeu trobar al centre d’interès “Petites
editorials, grans projectes” de la Biblioteca El Clot-Josep Benet.

|||Janna Hernàndez Gil
responsable del fons de novel·la de la Biblioteca El Clot-Josep Benet

dre a aquestes persones en el secret. Llavors, amb aquest
dilema, és quan els hi plantejo si els agradaria fer el documental, amb els riscos que implica.
Això és una de les intencions del documental?
L’intenció del documental es fer visible allò invisible, és
començar a diluir aquesta funció sociopolítica a través de
les persones que volen exposar-se. Una de les coses del
documental és que cadascú s’exposa i s’arrisca fins allà on vol
exposar-se i arriscar. Hi han persones que continuen vivint
la seva vida i continuen la seva pràctica i persones que han
decidit fer un procés cap al transgènere.
Hi ha una part d’investigació prèvia?
Sí, hi ha 4 anys d’investigació per fer aquest documental amb
dedicació a temps complert per poder teixir les històries com
estan teixides en aquesta pel·lícula. Un dels motius de tota
aquesta feina és perquè crec que hi ha una urgència política,
jo me n’adono que moltes vides no són sostenibles en el
nostre sistema de gènere i que això genera un patiment. Un
sistema que és binari, que funciona d’una manera lineal i
unidireccional. Si es fa un transit de gènere, és per passar d’un
lloc a l’altre per romandre per sempre. Crec que el Crossdressing trenca amb tot això.
Com ha sigut la relació amb les protagonistes?
Jo crec que un documental així no es podia haver gravat no
coneixent-les. Llavors, ha sigut la familiaritat i la calidesa que
jo ja tenia amb elles la que ha fet possible que avui en dia el
documental es mostri així. En el moment des que vaig entrar
al club, vaig esdevenir per elles, com deien, la seva “nena”,
perquè moltes eren més grans que jo, llavors ja no sabia qui
acompanyava a qui, perquè jo també sentia que elles m’acompanyaven a mi. EN FEMME és una segona família on ets pots
expressar en llibertat.
Apareix algun dels familiars de les protagonistes?
Al documental hi apareix una família i s’explica tot el procés
des que el marit li va dir “t’haig d’explicar una cosa: em vesteix-ho de dona” i la seva muller recull en el seu diari aquest
procés de 10 anys. Jo trobo que aquesta dona parla per altres
dones que mai haguessin pogut sortir al documental.
Com està sent l’acollida del documental?
De moment, tot just està arrencant en el circuit internacional. Ha passat per un festival a Mèxic on ha sigut l’estrena
internacional i està tenint molt bona acollida. Per a banda
dels festivals internacionals, estem rebent moltes peticions
en el context català. Molts ajuntaments estan comprant les
projeccions del documental, així que ens espera un maig i un
juny de molta feina. I de fet, aquest és el futur més immediat.
Consolidar aquest documental i donar-li una direcció de mostra pública molt àmplia al llarg dels pròxims dos anys.

(Si voleu, podeu visitar la pàgina web del documental
www.enfemmedoc.com on podreu veure totes les projeccions programades i on tindreu més informació sobre aquest projecte)

