S
LE
R

pà I T
g. A
5
L

RS
O
S
CU

103
març-abril

2018

INFORMATIU CULTURAL CLOT-CAMP DE L’ARPA
exemplar gratuït

21a MOSTRA D’AUDIOVISUALS I
FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
Del 10 al 24 de març

REMODELACIÓ
DE LA SALA JOAN
ALSINA
Un nou espai
expositiu de qualitat
al barri
Pàg. 3

LA XAC
Ja tenim aquí la Xarxa
d’Acció Comunitària
del Clot-Camp de
l’Arpa
Pàg. 3

’90 MINUTS
DE GLÒRIA’
Torna el concurs
internacional de
literatura ràpida
de la Plaça de les
Glòries
Pàg. 4
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Troba el teu espai

Ed.
103

CRÈDITS

Han col·laborat en aquest
número:
Jaume Taltavull, Biblioteca del
Clot – Josep Benet, Jordi Morell,
Berta Mora, Manel García,
Carles Lucas, Daniel Felices, Lalo
López, Miguelito Superstar, Laia

Tocant la primavera amb les gemmes dels dits,
l’hivern mostra amb força la seva cara nord. Il•luminant d’un blanc brillant els pobles i ciutats del país.
Arrasant al seu pas els tímids brots que encisats per
la il•lusió d’uns dies més càlids i llargs començaven a
omplir de vida i verd el camí. Esclatà abans que mai, a
finals d’octubre, fent un exercici de força com aparent cloenda d’una tardor convulsa. El 21 de desembre coincidint amb l’equinocci, moment on l’estrella
s’allunya més que mai de tots nosaltres, la lluita per
no caure rendits davant la fredor del dia més curt de
l’any, va donar els seus fruits.

Serra, Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa, Elvira Cardos i
Estel Barbé.
Coordinació tècnica:
Cesc Vilà
Coordinació:

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT (CCFC)

Elvira Cardos

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

Disseny i maquetació
www.karmentxu.cat

A l’espera de la collita aprofitarem la pèrdua d’energia que ens genera el fred per moure’ns, cuidar-nos,
rebel•lar-nos, crear, imaginar, somiar dempeus. Les crisis
sempre vénen acompanyades de patiment però sobretot
són oportunitats per créixer. Brinden magnífics moments
per gaudir i d’explosió creativa, com l’hivern ens regala
paisatges d’un blanc esponjós. Aprofitarem, tot el que és
bo a la recerca d’una primavera no tan llunyana.

Impressió
Impressions Intercomarcals
DL B-12164-99
Tirada
3.000 exemplars

El Clic no es responsabilitza
del contingut dels articles

El racó

del Taller d’Història

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 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

ALGUNS APUNTS SOBRE LA
COOPERATIVA L’ANTIGA DEL
CAMP DE L’ARPA
L’any 1866 es va fundar aquesta cooperativa obrera de consum, una de les
més antigues de Catalunya. També fou coneguda com l’Antiga obrera. La seva
seu estava en un edifici clausurat fa pocs anys al carrer de Fontova, 12. Molts
recordareu que a la planta baixa hi havia el mostrador on es despatxava als
socis. Va encunyar moneda de 2,5, 5 i 10 cèntims, respectivament. També en va
crear una com la de la imatge. Va formar part de la Federació de Cooperatives
de Catalunya i Balears des del 1906. El 1929 amb altres cooperatives del barri
va crear la Unió de Cooperatives per a l’elaboració del Porc, una cooperativa
de producció de segon nivell que va funcionar fins al 1940. Amb l’esclat de la
guerra civil va esdevenir la sucursal número 2 de la Unió de Cooperadors de
Barcelona.
|||Jordi Morell
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa

21a MOSTRA D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
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El dissabte 10 de març arrencarà la 21a edició de la Mostra
d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí
En aquesta edició, tindrem conferenciants d’alt nivell; el dia de la inauguració
ens acompanyarà en Ferran Latorre,
primer català en assolir els 14 vuit mil
del planeta. Estem segurs que ens ho
passarem molt bé amb ell, ja que a part
de gran himalaiaista és un conferenciant
amè i divertit que fa gaudir a l’espectador amb les seves explicacions.
El divendres 16 vindrà l’Álex Txikon, alpinista i aizkolari de Biscaia, ens parlarà de
la seva experiència al Nanga Parbat on
va assolir la primera hivernal l’any 2016.
Ara mateix es troba a l’Everest intentant
fer el cim també en una hivernal, fins ara
ha assolit 10 dels 14 vuit mil del món.
Divendres dia 23 tindrem la conferència
de Javier Camacho, alpinista i fotògraf
de nivell. En Javier és un gran amic de La

Mostra, ja que ens ha acompanyat en
diverses edicions. Tanmateix, és visionari d’Olympus, empresa espònsor de La
Mostra, i ens ensenyarà el material amb
el qual treballa en una xerrada aquell
mateix divendres.
Comptem també, com a cada edició de La
Mostra, amb la inestimable col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona i la esponsorització de Wala, experts en material d’esport.
Les pel·lícules participants en el concurs les
podreu trobar en el programa que ben aviat
tindrem acabat de confeccionar.
Us esperem doncs, al Centre Cultural La
Farinera del Clot, des del dia 10 de març
fins al dia 24 on tancarem aquesta edició
número 21 amb l’entrega de premis.
|||
Manel García

Ja tenim aquí la Xarxa d’Acció
Comunitària del Clot-Camp de l’Arpa
Al Clot-Camp de l’Arpa tenim un magnífic
teixit associatiu i moltes persones que
col·laboren o que els hi agradaria col·laborar més en el barri. A proposta del Casal
de Barri Espai Antoni Miró Peris i a través
de la Federació d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa s’ha posat en funcionament la
XAC, la Xarxa d’Acció Comunitària del ClotCamp de l’Arpa.
La XAC pretén ser un espai on tothom
pugui trobar aquell esdeveniment, aquell
acte, aquell servei al barri que més li
agradi. És una manera de col·lectivitzar, de
socialitzar i sentir-se part del nostre barri
adaptada a la mida de cadascú. A la XAC
podràs posar el teu coneixement, les teves
habilitats o el teu temps a contribuir en la
millora del barri i dels teus veïns/es, en la
mida que et sentis més còmode i durant el
temps del que disposis.
Vine al Casal de Barri i t’informarem, o
entra a http://xacclotcarpa.wordpress.com
i busca aquelles activitats que més t’agradin o proposa’ns nous projectes. Apunta’t
i implica’t en el teu barri, segur que t’hi
trobaràs bé, segur que entre tots/es fem
un barri molt millor.

LA REMODELACIÓ DE LA SALA
JOAN ALSINA OBRE UN NOU
ESPAI EXPOSITIU DE QUALITAT
AL BARRI
La Farinera replanteja el seu projecte d’exposicions
El Centre Cultural la Farinera del Clot ha
estrenat la reforma de la sala d’exposicions
Joan Alsina durant aquest passat mes de
gener. Una remodelació reivindicada pel
Centre i la Federació per dignificar la sala i
l’espai expositiu, que ha dut a terme l’ICUB,
l’Institut de cultura de Barcelona, i que ha
passat per transformar les parets en panells
expositius, millorar la il·luminació i canviar
tot el mobiliari. El resultat és una nova sala
que amplia les possibilitats de formats i que
en millora, sens dubte, la qualitat.
A partir d’aquí, la Farinera replantejarà durant aquest 2018 el seu projecte expositiu
anual, amb voluntat de treballar de forma
pluriennal a través de diverses temàtiques
concretes que identifiquen el Centre i el

ON SÓN LES
ABELLES?

seu model de gestió ciutadana. Alhora,
aquest 2018 servirà de preludi del nou
model i comptarà tant amb els projectes
escollits de la convocatòria expositiva com
amb les mostres anuals tals com la del Taller d’Història durant la Festa Major. Com
a novetat cal fer menció a la col·laboració
amb el Festival de Fotografia Emergent de
Barcelona, Art Photo BCN, que traslladarà
un dels projectes a la sala, concretament,
Turia, del fotògraf internacional Juan
Margolles. I finalment, destacar les dues
exposicions de producció pròpia que es
podran veure durant la tardor en el marc
del Say it Loud Barcelona i el cicle Muses,
de dones creadores.

Sabem que hi ha una desaparició massiva
d’abelles de la mel. Qui farà la mel? Qui polinitzarà les plantes? Pot l’apicultura urbana
renaturalitzar la ciutat? Podem des del ClotCamp de l’Arpa contribuir a aquest debat?
Té el Clot un passat històric relacionat amb
la mel?
Des de la Fundació Joan Miró, l’ICUB i l’artista Alfonso Borragán, a través del projecte
Beehave ens interpel·len a través de l’art a
replantejar la nostra relació amb la natura,
la nostra història i la nostra vida comunitària. Seguint les petjades de l’antic Clot de
la Mel l‘Alfonso ens proposa convertir-nos
en un eixam, fabricar Mel del Clot i partici-

CELEBRACIÓ
10è
ANIVERSARI
EAMP

ys!

10 an

El casal de barri Espai Antoni Miró
Peris és la resposta a una necessitat
comunitària. Aprofitant que els antics
laboratoris Uriach ja no funcionaven,
des del districte de Sant Martí es va
oferir la gestió de l’espai a la FECCA
com a entitat representativa del territori, tot just a una de les zones més
mancades d’equipaments socioculturals del barri. El projecte es va treballar
col·lectivament. Després de quatre
anys de funcionament, l’EAMP va
passar de ser un annex del Centre Cultural la Farinera del Clot a ser un dels
casals de barri més petits de Barcelona. El passat 11 de febrer l’equipament
va complir 10 anys des que va iniciar la
seva activitat. Durant aquesta trajectòria l’equipament ha anat creixent i el
veïnat l’ha fet seu, organitzant grups
oberts, activitats i tallers que el fan un
espai de socialització i des d’on van
sorgint propostes de millora del barri.
L’EAMP es va fent gran gràcies a vosaltres, i és per això que volem agrair-vos
i celebrar amb tothom el seu desè
aniversari. Reserveu-vos del 5 al 12 de
maig perquè l’EAMP canviarà al seva
programació habitual per destinar
tota la setmana a celebrar aquest desè
aniversari. Cada dia volem que sigui
festa grossa, per això estem preparant
activitats per totes les edats i tots els
interessos. La idea és que tothom
pugui trobar un espai de participació
i diversió: propostes gastronòmiques,
de circ, música, familiars, de jocs, de
memòria històrica, de cinema, etc...
estigueu atentes, apunteu-vos-ho
a l’agenda que sortirem a la plaça i
farem festassa. Us hi esperem!

par d’una activitat artística comunitària: la
Grieta.
Vine a fabricar la mel, a debatre, a escriure
la història, a viure l’art amb component
social i voluntat transformadora. Vine a
formar-ne part!
JORNADES DE FABRICACIÓ DE LA MEL
Dijous 15 de març
Divendres 6 d’abril
Divendres 18 de maig
Divendres 8 de juny
d De 18h a 21h
d Casal de barri Espai Antoni Miró Peris.
Plaça Carme Montoriol, 10

’90 MINUTS DE GLÒRIA’
DIADA DE SANT JORDI
II CONCURS INTERNACIONAL DE LITERATURA RÀPIDA DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES
La Biblioteca El Clot – Josep Benet
i el Centre Cultural la Farinera del
Clot presenten la segona edició
del Concurs Internacional de
literatura ràpida de la Plaça de
les Glòries. Arrel de l’èxit de la
primera edició, el projecte continua amb el mateix format per
celebrar la diada de Sant Jordi.
Dissabte 21 d’abril a les 11h
a la Biblioteca, es donarà el
tret de sortida a les persones
participants perquè escriguin
un relat en 90 minuts a partir de
tres paraules claus que facilitarà
l’organització al mateix moment.
A partir d’aquí, corredisses per
acabar el relat i a esperar el veredicte del jurat integrat per Marc

Charles, conductor del club de
lectura de còmics Llegim el Museu, organitzat per la Biblioteca el
Clot – Josep Benet i el Museu del
Disseny de Barcelona; Jon López
de Viñaspre, editor de Lapislàtzuli
Editorial i Montserrat Costas,
poeta. Els relats guanyadors es
donaran a conèixer a les 17h al
Teatre Jesús Concernau de la Farinera, en un acte de lliurament
dels premis presentat pel Taller
de Teatre del centre.
El primer premi té una dotació econòmica de 300 euros i el
finalista de 150 euros. Tots els
relats, tant els premiats com la
resta, es publicaran al web de la
Biblioteca. Les inscripcions són

PREMI FERRAN ROVIRA
DE TEATRE AMATEUR
GUANYADOR DEL PREMI L’ESPECTACLE “CYRANO DE BERGERAC”

presencials a la mateixa Biblioteca del dilluns 19 de març al 20
d’abril fins a les 20h.
Més informació i bases del concurs a:
http://ajuntament.barcelona.
cat/biblioteques/bibelclot/ca
http://www.farinera.org
DISSABTE 21 D’ABRIL
d 11h
Convocatòria persones participants a la Biblioteca
El Clot – Josep Benet
d 17h
Acte de lliurament de premis al
Teatre Jesús Concernau CCFC

Aquest premi neix com una manifestació més de l’activitat associativa i de foment de valors socials
i culturals, que caracteritza la
llarga tradició de teatre amateur
a Catalunya. L’Associació Teatral
el Partiquí, creada l’any 1973 al
barri del Clot-Camp de l’Arpa de
Barcelona, engega aquesta iniciativa conscient de la difícil tasca
que tenen els grups de teatre
amateurs per a desenvolupar la
seva activitat i des de la convicció
que el teatre ha de ser considerat
un servei públic com a valuós
transmissor de cultura cap a la
ciutadania.
Aquest premi pretén ser un
reconeixement públic i atorgar
una ajuda econòmica a l’esforçada tasca dels grups de teatre
amateurs, així com recordar i
rendir un merescut homenatge a
qui va ser fundador i ànima d’El
Partiquí, Ferran Rovira, qui va
morir l’any 2015.
L’espectacle “Cyrano de Bergerac” del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, ha estat
el guanyador del Premi 2017,
que es lliurarà el dissabte 14
d’abril de 2018 a les 18.00 h a la
Sala Jesús Concernau del Centre
Cultural la Farinera del Clot. En
aquest acte, es posarà damunt
l’escenari, l’espectacle guanyador.
Entrada lliure, prèvia reserva a
elpartiqui@hotmail.com.
|||
Carles Lucas
Associació Teatral El Partiquí

CLIC ENTITAT
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L’ANÒNIMA JA ÉS UN
MEMBRE MÉS DE LA
FEDERACIÓ D’ENTITATS
DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
La Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa compta,
des de principis d’any, amb un nou membre: l’AnònimaCasal Popular i Independentista del Clot-Camp de l’Arpa.
L’entitat, formada per persones i col·lectius, té com a
objectiu, entre d’altres, la lluita per la independència i la
construcció dels Països Catalans, a més de la defensa de
la llegua i la cultura. Ubicat al carrer Coronel Santfeliu
número 12, l’Anònima és un casal autogestionat obert
al barri i per a la gent del barri que neix de la necessitat
de crear un espai independentista al territori. L’any
2015, el grup promotor de persones vinculades amb
diferents entitats de l’esquerra independentista, que fou
el grup embrió de l’entitat, va trobar un local i va decidir
posar-se a fer feina. Els i les sòcies de l’Anònima, prop
de 60 persones, van organitzar-se per fer les tasques
d’adequació i obres del local. Així doncs, al juliol del mateix
any, van aconseguir obrir i inaugurar el Casal Popular, que
ha esdevingut un lloc on els diferents col·lectius omplen
de continguts l’espai i on tothom té cabuda.
Quan entrem al Casal trobem un espai relacional de
bar, un espai per infants i una sala de reunions al soterrani.
L’assemblea, que és l’òrgan sobirà de l’associació, treballa
i s’organitza amb diferents comissions per dur a terme
tota l’activitat: dinamització, manteniment, economia, bar,
comunicació... Per una altra banda, l’Anònima va consolidar
els seus fonaments elaborant i aprovant una declaració de
principis que podem trobar a la seva web. Vetllar per les
classes treballadores, la lluita per una societat més justa
que disposi de serveis públics de qualitat, treballar a favor
dels drets de les dones i de la llibertat d’opció sexual,
l’habitatge digne o fomentar el teixit associatiu són només
alguns dels punts que donen forma a aquest ideari que s’ha
convertit en la pedra angular del projecte del Casal.
Com a activitats concretes a l’Anònima podem trobar
la cistella ecològica, que funciona com una cooperativa de
consum. A més podrem gaudir dels vermuts musicals, tallers
de música i fins i tot, de tast de vins. Però com a activitat estrella
hi destaca la calçotada popular a la plaça del Mercat. Aquest
dia, que heu de marcar en vermell al calendari, va aconseguir
reunir l’any passat unes 500 persones aproximadament.
Enguany, ja us podem anunciar que la calçotada popular
se celebrarà el diumenge 11 de març a partir de les 12h. Els
tickets ja estan a la venda al Casal Popular des del passat
14 de febrer. A més, aquesta propera calçotada, comptarà
també l’actuació musical, a partir de les 16h, d’un Karaoke
Acústic a càrrec de La Cara Orquestra.
Així doncs, tot i que l’Anònima ja participava en les
festes i activitats del barri com a entitat col·laboradora, ara
ho farà com a nou membre de la Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa. Sens dubte, tot plegat, esdevé una
molt bona notícia perquè enriqueix, encara més, l’actiu
teixit associatiu que viu al Clot-Camp de l’Arpa.

HIPOPRESSIUS
A càrrec de Naiara
Celades, llicenciada en
Període d’inscripcions CCFC
IOGA
CAFE i instructora del
d Del 19 de març al 4 d’abril de
A càrrec de Lisa Howe
mètode hipopressiu.
2018
Exercita aquesta tècnica
d Els cursos s’impartiran durant
mil·lenària beneficiosa per al Iniciació: treballa el sòl
pelvià, activa la teva faixa
els mesos d’abril, maig i juny de teu cos i ment.
2018.
GRUP A: dilluns de les 17.30 abdominal, redueix dolors
d Preinscripcions presencials
a les 19.00 h del 9 d’abril al d’esquena i millora la teva
postura corporal de la mà de
pels alumnes que han cursat el 18 de juny.
trimestre gener-març 2018: del GRUP B: dilluns de les 19.00 la tècnica hipopressiva.
12 al 17 de març 2018.
a les 20.30 h del 9 d’abril al Dimarts de les 20.00 a les
21.00 h del 10 d’abril al 19
18 de juny.
de juny.
GRUP C: dimecres de les
Avançats: Segueix
Inscripcions presencials
10.00 a les 11.30 h del 11
treballant amb la tècnica
d’abril al 13 de juny.
d A Gran Via de les Corts
hipopressiva augmentant
Catalanes, 837 – 08018,
GRUP D: dimecres de les
la seva intensitat i
Barcelona.
18.30 a les 20.00 h del 11
obtenint un treball una
d De dilluns a divendres de 10.00 d’abril al 13 de juny.
mica més metabòlic. (Cal
a 22.00 h.
GRUP E: dimecres de les
haver realitzat un curs
d Pagament amb targeta
20.00 a les 21.30 h del 11
d’iniciació als abdominals
bancària. En cas de no disposar d’abril al 13 de juny.
hipopressius).
de targeta, el pagament es
Sessions: 10
Dijous de les 20.00 a les
podrà fer a les oficines de
Preu: 70.24 € (15 h)
21.00 h del 12 d’abril al 14
l’entitat que s’indicarà.
de juny.
d Si es paga amb targeta caldrà
PILATES
Sessions: 10
presentar el DNI del titular. Si
A càrrec de Keops
Preu: 46.83 € (10 h)
el pagament es fa a través de
Guerrero
les oficines de l’entitat bancària Entrenament físic i
FITNESS POSTPART AMB
caldrà presentar el comprovant estiraments seguint el
NADONS
de l’ingrés en un termini màxim mètode Pilates.
de tres dies naturals després
GRUP A: dilluns de les 18.30 A càrrec de Naiara
Celades, llicenciada en
d’haver efectuat la matrícula.
a 20.00 h del 9 d’abril al 18
CAFE i instructora del
de juny.
Inscripcions on-line
GRUP B: dilluns de les 20.00 mètode hipopressiu.
d A www.farinera.org del 8 de
a les 21.30 h del 9 d’abril al Classes d’activitat física
especialitzades en la
gener al 17 de gener de 2018.
18 de juny.
recuperació del cos de la
d Pagament amb targeta bancària. GRUP C: divendres de les
dona després del part. Es
19.00 a les 20.30 h del 13
treballa la zona abdominal
Condicions de la matrícula
d’abril al 15 de juny.
mitjançant la tècnica
d Tots els cursos de la Farinera
Sessions: 10
hipopressiva juntament
són per a persones majors de
Preu: 70.24 € (15 h)
amb la tonificació de la
18 anys.
musculatura i la resistència
d Un cop matriculat al curs, no
BODY BALANCE
cardiopulmonar.
es retornaran en cap cas els
(nou horari!)
A les classes es pot venir
diners de la matrícula. Només
A càrrec d’Alicia López
amb criatura o sense.
es retornaran els diners si el
L’equilibri del cos i la
Cal començar les classes a
curs queda anul·lat.
ment. Estiraments suaus i
d El Centre Cultural la Farinera
progressius combinats amb partir de la 6a setmana si ha
estat part vaginal i de la 8a si
del Clot es reserva el dret
respiració conscient.
d’admissió cap aquelles
Divendres de les 12.30 a les ha estat cesària.
Dimarts de les 11.45 a les
persones que no respectin la
13.30 h del 13 d’abril al 15
12.45 h del 10 d’abril al 19
feina dels talleristes i el procés de juny.
de juny.
d’aprenentatge de la resta de
Sessions: 10
Sessions: 10
persones usuàries.
Preu: Preu: 46.83 € (10 h)
Preu: 46.83 € (10 h)
d Els preus totals de cada curs que

COS I MENT

s’especifiquen són amb IVA inclòs.

Cursos i tallers
INSCRIPCIONS

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

DANSA
SALSA
A càrrec de Marc Riera
Ball típic del Carib que
neix de la fusió dels ritmes
africans i europeus en
aquesta zona. D’aquests
ritmes en sorgiran d’altres
com el son, la guaracha i la
rumba que posteriorment
donaran lloc a la salsa. No
cal inscriure’s en parella.
INICIACIÓ: dilluns de les
19.00 a les 20.00 h del 9
d’abril al 18 de juny.
Sessions: 10
Preu: 46.83 € (10 h)
INTERMIG: Cal haver realitzat
un trimestre de Salsa.
Dilluns de les 20.00 a les
21.30 h del 9 d’abril al 18
de juny.
Sessions: 10
Preu: 70.24 € (15 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 10
d’abril al 19 de juny.
GRUP B: dimecres de les
18.00 a les 19.00 h del 11
d’abril al 13 de juny.
Sessions: 10
Preu: 46.83 € (10 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 11 d’abril al 13
de juny.
Sessions: 10
Preu: 70.24 € (15 h)
SWING SOLO (INICIACIÓ)
A càrrec Montse Calvo, del
Temple del Swing/Swing
Barcelona
Aprendràs moviments i
passos per gaudir del swing
sense haver-ho de fer amb
una parella. Les classes són
divertides i molt dinàmiques,
ideals per carregarse d’optimisme i bona
energia i alhora millorar
la coordinació, l’agilitat i la
rapidesa de moviments.
Dijous de les 20.00 a les
21.00 h del 12 d’abril al 14
de juny.
Sessions: 10
Preu: 46.83 € (10 h)
COUNTRY – NIVELL OBERT
A càrrec de Blanca Cadena
Vine a gaudir i a aprendre
els passos d’aquest popular
estil musical sorgit als anys
20 del s. XX a les regions
rurals del sud dels Estats
Units i les províncies
marítimes del Canadà.
Dimarts de les 20.00 a les
21.30 h del 10 d’abril al 19
de juny.
Sessions: 10
Preu: 70.24 € (15 h)

nou!

CONFECCIONA SENSE
PATRONS
A càrrec de Montserrat
Pérez
Gaudeix de la confecció
sense fer servir patrons
directament. Amb el teixit
realitzarem peces divertides,
fàcils i pràctiques per
divertir-nos cosint. (Són
necessaris coneixements
bàsics de màquina de cosir).
Dimarts de les 17.30 a les
19.30 h del 10 d’abril al 5
de juny.
Sessions: 8
Preu: 74,92 € (16 h)
PATRONATGE – NIVELL
OBERT
A càrrec de Montserrat
Pérez
Un curs per a aprendre a
dissenyar la teva roba i a
confeccionar patrons.
Dimarts de les 19.30 a les
21.30 h del 10 d’abril al 5
de juny.
Sessions: 8
Preu: 74,92 € (16 h)

TEATRE
TEATRE – NIVELL OBERT
A càrrec de Mireia Jerez
El curs de teatre va dirigit
a persones amb i sense
experiència. L’objectiu del
curs és aprendre diferents
tècniques o perfeccionarles a través del treball
d’escenes. Crearem petits
muntatges escènics on
aplicarem tot el què anirem
aprenent. Serà un viatge
divertit i apassionant
on podràs aprendre a
desinhibir-te, trobar el plaer
de la interpretació a través
del joc , la imaginació i la
paraula.
Dimarts de les 19.00 a les
20.30 h del 10 d’abril al 19
de juny.
Sessions: 10
Preu: 70.24 € (15 h)

HABILITATS I CONEIXEMENTS
CANT PER ALLIBERAR LA VEU II
A càrrec de Paula
Hinojosa, cantant,
locutora, professora de
cant i comunicadora
En aquest curs
aprofundirem en les
tècniques d’alliberament
de la vull i aplicarem tots
aquests coneixements a
un entrenament continu i
la seva aplicació a diferents
repertoris musicals. (Cal haver
realitzat el primer nivell de
Cant per alliberar la veu).
Dijous de les 18.30 a les
20.00 h del 12 d’abril al 14
de juny.
Sessions: 10
Preu: 70.24 € (15 h)
INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA
A càrrec de Carolina Garcia
Perd por a la càmera
i al mode manual,
mentre aprofundim en
la llum i la composició.
Aprèn a expressar-te en
llenguatge fotogràfic. Curs
eminentment pràctic que
inclou una sortida pràctica
en dissabte (cal dur la
càmera digital).
Dijous de les 20.00 a les
21.30 h del 12 d’abril al 14
de juny.
Sessions: 10
Preu: 70.24 € (15 h)
TÈCNIQUES
nou!
FOTOGRÀFIQUES
A càrrec de Carolina Garcia
Desvetllem tots els
secrets de les tècniques
fotogràfiques clau per a
que puguis donar un salt
de qualitat a les teves fotos:
enfoc, llum, exposició,
composició, hdr, blanc i
negre, grans autors, etc.
Organitza el teu programa
de curs en funció del que
t’interessa. (cal dur la
càmera digital).
Dilluns de les 19.00 a les 20.30
h del 9 d’abril al 18 de juny.
Sessions: 10
Preu: 70.24 € (15 h)

abril-maig-juny de 2018
Espai Antoni Miró Peris (EAMP)

PETITS MÚSICS
A càrrec de M. José Anglès,
de MUSICoLòGICS
Ens aproparem a la
música escoltant, ballant,
cantant, tocant i construint
n
els nostres propis
TALLER DE MEDITACIÓ
instruments!(Taller familiar
I MINDFULNESS
dirigit a pares, mares i
A càrrec de Aldo Barragan infants de 1 a 3 anys)
Aprèn un enfocament de
GRUP A: Dimarts de les
GRANS MENTIDES
17.00 a les 18.00 h del 10
nou! la meditació pràctic per
fomentar la teva consciència, d’abril al 19 de juny
DE LA HISTÒRIA
calma i assertivitat. Inclou
A càrrec de Jordi Pisa
GRUP B: Dimarts de les
Com no podria ser d’una altra les tècniques de meditació
18.00 a les 19.00 h del 10
i les claus d’una actitud
forma, la història està ben
d’abril al 19 de juny
plena de mentides que s’han d’atenció plena al present.
Sessions: 10
acabat imposant en la cultura Dijous de les 19.30 a les 21.00 Preu: 64,37 € (10 h) - El preu
h del 12 d’abril al 21 de juny
popular sobretot arran de
inclou infant i adult
l’èxit de la literatura i el
Sessions: 10
cinema i pel desconeixement Preu: 70,24 € (15 h)
INICIACIÓ AL PATINATGE
dels mateixos mitjans de
INLINE EN FAMÍLIA!
comunicació. En aquest
A càrrec de Txema
INFANTILS /FAMILIARS Corrales (Roller Grind)
curs estudiar algunes de
les mentides més famoses
Vols aprendre a patinar amb
TROBADES AMB L’ART
i consolidades per veure si
els teus fills? Ara ho tens
superen un escrutini històric EN FAMÍLIA
fàcil amb aquest intensiu.
i científic.
A càrrec de Laia Tobed
Pots venir tu i un infant a
Dimecres de les 10.30 a les Taller familiar, obert a totes partir de 4 anys.
12.00 h del 11 d’abril al 20
les edats, on crear juntes des Cal dur els patins en línia i
de juny
de la pròpia essència, amb
proteccions de colzes, mans
Sessions: 10
l’art com a eix central per a
i genolls.
Preu: 70,24 € (15 h)
explorar la pròpia creativitat Dimarts de les 18.00 a les 19.00h
i la del grup, enfortint els
del 10 d’abril al 19 de juny
SHIATSU + ESTIRAMENTS
vincles emocionals. No
Sessions: 10
A càrrec de Magdala Cots
cal experiència artística.
Preu: 64,37 € (10 h) - El preu
(Cal dur els patins en línia i
En aquest taller aprendrem
Realitzarem creacions
inclou infant i adult
és obligatori fer el taller amb a fer shiatsu a nosaltres
individuals i grupals
nou!
proteccions de colzes, mans, mateixos, que és una
allunyant-nos de la visió
ESTIMULACIÓ
Inscripcions on-line
genolls i casc).
manera fàcil, còmoda i
estètica de l’art, i endinsant- MUSICAL PER NADONS
d A www.farinera.org del 19 de
Dimarts de les 19.00 a les
segura, de mantenir el cos
nos en la pròpia capacitat
A càrrec de M.José Anglès,
març al 4 d’abril 2018.
flexible i lliure de tensions.
innata de crear i de
de MUSICoLòGICS
d Pagament amb targeta bancària. 20.00 h del 10 d’abril al 19
Alhora ens facilita desblocar l’expressió artística.
de juny
Viu la música i disfruta-la
d A es inscripcions on-line als
l’energia dels òrgans interns Dilluns de les 17:30 a les 18:30 com un element més de
Sessions: 10
tallers infantils i/o familiars
Preu: 46,83 € (10 h)
i així millorar desordres
del 9 d’abril al 25 de juny
creixement
s’ha d’inscriure només l’adult
quotidians. Aprèn quins
(Dirigit a mares amb nadons
Sessions: 10
responsable de l’infant. En el
punts del cos pressionar i
Preu: 64,37 € (10h) + 5 €
a partir dels 2 als 12 mesos)
cas de les activitats familiars el
de quina manera fer-ho, per (material) – El preu inclou
Dimecres de les 10.30 a les
preu inclou infant i adult.
poder gaudir d’un estat de
infant i adult
11.30 h del 11 d’abril al 20
Condicions de la matrícula
Període d’inscripcions de l’EAMP d Els cursos de l’EAMP són per
a persones majors de 18
d Del 19 de març al 4 d’abril.
anys (excepte en els cursos
d Els cursos s’impartiran durant
específics per a infants i/o
els mesos de abril, maig i juny.
familiars).
d Preinscripcions presencials
pels alumnes que han cursat el d Un cop matriculat al curs, no
es retornaran en cap cas els
trimestre gener-març 2018: del
diners de la matrícula. Només
12 al 17 de març
es retornaran els diners si el
curs queda anul·lat.
d El Casal de Barri Espai Antoni
Inscripcions presencials
Miró Peris es reserva el dret
d A plaça de Carme Montoriol,
d’admissió cap aquelles
10, 08026, Barcelona.
persones que no respectin la
d Dimecres de 10.30 a 13.30 h i de
feina dels talleristes i el procés
dilluns a divendres de 16.30 a 21.00 h.
d’aprenentatge de la resta de
d Pagament amb targeta
persones usuàries.
bancària. En cas de no disposar
d Els preus totals de cada curs que
de targeta, el pagament es
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
podrà fer a les oficines de
d Hi ha cursos amb un cost extra
l’entitat que s’indicarà.
de material que no s’inclou al
d Si es paga amb targeta caldrà
preu total del taller. En cada cas
presentar el DNI del titular. Si el
s’especifica l’import i s’haurà de
pagament es fa a través de les
pagar el primer dia del curs.
oficines de l’entitat bancària,
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim
COS I MENT
de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.
PATINATGE INLINE!
d Pels tallers familiars la
A càrrec de Txema
inscripció és a nom de l’adult
Corrales (Roller Grind)
que participarà amb l’infant a
Tens uns patins en línia i no
l’activitat. El preu de l’activitat
t’atreveixes a trepitjar l’asfalt?
inclou la matrícula de l’infant i
Vols aprendre’n en grup?
la de l’adult.

ART I CREACIÓ

IOGA
A càrrec d’Aldo Barragan
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al
teu cos i ment.
Dimarts de les 19.30 a les
21.00 h del 10 d’abril al 19
de juny
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

benestar i equilibri.
Dijous de les 19.30 a les
21.00 h del 12 d’abril al 21
de juny
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
ou!

ANGLÈS DE MICA EN MICA
A càrrec de Beatriz Benet
Si tens uns mínims
coneixements bàsics, aquest
és el teu taller (nivell bàsic).
SENSIBILITZACIÓ MUSICAL Dimarts de les 19.00 a les
A càrrec de Glòria Ribera
20.30h del 10 d’abril al 19
Coneixerem diferents
de juny
estils musicals així com
Sessions: 10
a diferenciar les diverses
Preu: 70,24 € (15 h)
famílies d’instruments. Els
petits de la casa coneixeran
ART I CREACIÓ
els temes més interpretats
en la història de la música
de tots els temps a través
CLAUS PER GAUDIR DE LA
del joc. (Dirigit a infants de 3 MÚSICA CLÀSSICA
i 4 anys.)
A càrrec de M.José
Dijous de les 17.00 a les
Anglès,de MUSICoLòGICS
18.00 h del 12 d’abril al 21
La música clàssica no és
de juny
només per experts. Seguirem
Sessions: 10
les històries que hi ha al
Preu: 32.19 € (10 h)
darrera de les músiques
per observar la societat i el
DANCING KIDS
moment en que van néixer;
A càrrec de Glòria Ribera
agafant les pròpies claus per
Diverteix-te, balla, juga,
gaudir-la cada dia.
descobreix el teu cos i el
Dimecres de les 11.30 a les
teu ritme amb música i
12.30 h del 11 d’abril al 20
anglès!(Dirigit a infants dels de juny
4 als 5 anys.)
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)
Dijous de les 18.00 a les
19.00 h del 12 d’abril al 21
de juny
URBAN SKETCHING
A càrrec de Karin Eppendahl
Sessions: 10
Sortirem a dibuixar al
Preu: 32,19 € (10 h)
carrer on aprendrem
a copsar en el nostre
IDIOMES
quadern de dibuix allò que
ens interessa del nostre
ANGLÈS DES DE ZERO
voltant. També explorarem
A càrrec de Beatriz Benet
diferents tècniques per a
Si vols començar aprendre
personalitzar els nostres
angles des del inici vine
dibuixos, com l’aquarel·la i el
aquest taller! (nivell inicial)
lettering entre altres.
Dimarts de les 17.30 a les
Dijous de les 17.00 a les
18.30h del 12 d’abril al 21
19.00 h del 10 d’abril al 19
de juny
de juny
Sessions: 10
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
Preu: 70,24 € (15 h)
de juny
Sessions: 10
Preu: 64,37 € (10 h) - El preu
inclou infant i adult

CURSOS I TALLERS

INSCRIPCIONS

nou!
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Arts Escèniques

Com dius que es dirà?
Música

CICLE ULTRA AFRICAE
PRESENTA 1,2,3
MANDÉ AFRICA
(trio)
Mandé Africa és un
grup format per músics
d’Àfrica Occidental que
amb els seus instruments
tradicionals ens traslladen a
les arrels del blues i el jazz.
d Dijous 1 de març, 21h
d Entrada gratuïta

A càrrec de la La Troupe
del Teatre

Marc, un home de mitjana
edat i triomfador, serà
pare per primera vegada.
Convidat a sopar a casa
de la Sara i en Pol, la seva
germana i el seu marit,
es troba amb en Claudi,
un amic de tota la vida.
Quan li pregunten si ja
ha escollit un nom pel
nen, la seva sorprenent
resposta provoca el caos
més absolut.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA
ESCÈNICA A LA FARINERA

d Dijous 15 de març, 21 h

Centre Cultural la Farinera del Clot (CCFC) programació març-abril

d5€

CALIU
3r Cicle de Música
d’Hivern

Festivals

21A MOSTRA
D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE
MUNTANYA
A càrrec de l’Agrupació
Excursionista Icària,
La Colla Excursionista
La Senyera, la Secció
Excursionista del Foment
Martinenc i La Unió
Excursionista Sant Martí
de Provençals

Del 10 al 24 de març
La 21a Mostra
d’Audiovisuals i Fotografia
de Muntanya s’instal·la
de nou a la Farinera amb
conferències com les de
Ferran Latorre, havent
assolit els 14 vuit mils del
Planeta, i també en Javier
Camacho, himalaiaista i
fotògraf extraordinari.
Un any més, podrem
gaudir de la mostra
fotogràfica i dels diferents
passis d’audiovisuals
que aniran acompanyats
de les ponències de
les mateixes persones
participants i autores.
Tot plegat amb l’objectiu
de divulgar, donar a
conèixer i dinamitzar el
món excursionista, el seu
entorn i el respecte a la
muntanya per part de
tothom.
d INAUGURACIÓ dissabte
10 de març 18:30h amb
Ferran Latorre
d Divendres 16 - Conferència d’Álex Txikon, alpinista i
aizkolari de Biscaia.
d Divendres 23 - Conferència
de Javier Camacho, alpinista
i fotògraf de nivell.
d CLOENDA dissabte 24 de
març 18:30h
d Més informació:
www.mostrademuntanya.cat

d Entrada gratuïta

Teatre per a tots els públics
(Titelles, teatre d’ombres i música en viu)

ELS VIATGES D’EN FILALICI
A càrrec de la cia. El dit al nas

El camí de la imaginació no té limits. Al fons de tot d’un pou s’hi amaga la porta cap a
un altre món: l’univers màgic de les lletres d’Oceà Atlàntic. És un indret que no existeix,
i per tant, un lloc on tot és possible. En Filalici, un noi jove, curiós, amb empenta,
descobreix l’entrada cap aquest món. Allà hi coneixerà en Barthelemi, un nàufrag del
temps. Junts viatjaran d’un món a l’altre, a la recerca d’un impossible, travessant els
límits entre la realitat i la imaginació. Però tot joc té unes regles, i trencar-les pot tenir
conseqüencies imprevisibles... (edat: + 4 anys)
d Diumenge 8 d’abril, 12 h

percussió (cajón, djembé,
tinajas, shakers…), Carlos
Felices al contrabaix i
Maribel Martín “La Canija”
amb la seva inconfusible
veu esquinçada.
d Divendres 13 d’abril, 22h
d 8 euros (www.ticketea.com)
d 10 euros (entrada a taquilla)

Arts Escèniques

“CYRANO DE
BERGERAC” d’Edmond
Rostand
A càrrec de la Companyia
del Centre Cultural i

Exposicions

Recreatiu de Pineda de Mar

TURIA

A càrrec de Juan Margolles

ART PHOTO BCN - FESTIVAL DE FOTOGRAFIA
EMERGENT DE BARCELONA 2018

El treball de Juan Margolles explora les ciutats com un
espai de reflexió, donant protagonisme als elements
naturals que conformen el seu entorn immediat.
En aquesta ocasió, el fotògraf guardonat
internacionalment presenta Turia, un recorregut reflexiu
entorn del riu i els seus paisatges.
Exposició inclosa al Festival de Fotografia Emergent de
Barcelona, Art Photo BCN en aquesta edició 2018.
d Inauguració dijous 12 d’abril, 19.30h
d (Del 12 d’abril al 12 de maig)
d Entrada gratuïta

d 5 € www.ticketea.com

Menú Cultural
al Bar La Mola

Jam session

Teatre per a tots els
públics

Teatre i titelles
El Ràpid
A càrrec de la Cia.
Companyia B

El sabater Benet va rebre
un encàrrec impossible: un
ogre li demana unes noves
botes de set llegües! I per
si no en tingués prou, rep
tres comandes més que
l’acaben d’estabornir!
d Diumenge 18 de març, 12 h
(edat: + 6 anys)

d 4,5 €

d Gratuït

d 4,5 €

EL TORNADO
PRESENTA “BRAVAS”
AMB ESMERALDA
COLETTE, BRIGITTE
EMAGA, PAULA PESO,
QUERALT LAHOZ I LA
BALLARINA SANDRA
JURADO
Estrena d’una producció
singular i única de soul
electrònic que agrupa
el combo de la mà de
Pau Garcia (teclats) i
ElTornado (fake drummer)
amb les potents veus de
les cantants Esmeralda
Colette (Pelogruesoul),
Brigitte Emaga, Paula Peso
i Queralt Lahoz (De la
Carmela) i les danses de la
ballarina Sandra Jurado.
Un format creat pel
músic, cantant i productor
ElTornado, alterego
de Marco Fonktana,
juntament amb la Farinera
per acabar d’arrodonir
el 3r Cicle de Música
d’Hivern.
d Dissabte 17 de març, 21 h

dotació econòmica de
300 euros i el finalista
de 150 euros i es farà el
lliurament en una gala a
les 17h al Centre Cultural.
Inscripcions presencials
a la Biblioteca El Clot Josep Benet del dilluns 19
de març al divendres 20
d’abril a les 20h.
Més informació i bases a:
www.farinera.org
Dissabte 21 d’abril
d 11h Convocatòria Biblioteca El Clot - Josep Benet
d 17h Lliurament de
Premis al Teatre Jesús
Concernau del Centre
Cultural la Farinera del
Clot a càrrec del Taller
de Teatre de la Farinera

Vine amb el teu
instrument i comparteix la
teva musica.
d Divendres 9 de març, 20.30 h
d Dijous 19 d’abril, 20.30h
Arts Escèniques

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

Música

D’CALLAOS EN
ACÚSTIC
Després de l’èxit de la seva
anterior gira “El Café de
las Niñas”, D’Callaos ens
presenta ara el seu nou
espectacle acústic. Una
ocasió única per gaudir
de les seves cançons en
un format íntim i proper
que desborda passió i
elegància. Un repás a les
cançons dels seus discs
d’estudi adaptades a un
espectacle de proximitat i
complicitat amb el públic
que atrapa i emociona allá
per on pasa. En aquest
espectacle hi participen
els músics Daniel Felices
a les guitarres acústiques
i flamenques, Sergio
Martín amb el seu set de

Mostra de l’obra
guanyadora de la primera
edició del Premi Ferran
Rovira.
Aquest premi pretén ser
un reconeixement públic i
atorgar una ajut econòmic
a l’esforçada tasca dels
grups de teatre amateurs,
així com recordar i rendir
un merescut homenatge
a qui va ser fundador i
ànima d’El Partiquí, Ferran
Rovira, qui va morir l’any
2015.
d Dissabte 14 d’abril, 18h
d Entrada lliure, prèvia
reserva a
elpartiqui@hotmail.com

Concurs

90 MINUTS DE GLÒRIA
2n Concurs Internacional
de literatura ràpida de la
Plaça de les Glòries
Organitza la Biblioteca El
Clot - Josep Benet i Centre
Cultural la Farinera del Clot

Segona edició del Concurs
Internacional de literatura
ràpida de la Plaça de les
Glòries. La convocatòria
consisteix en escriure un
relat en 90 minuts a partir
de tres paraules claus que
es facilitaran a les persones
participants el matí del
dissabte 21 d’abril.
El primer premi té una

Arts Escèniques

5 X 20 VOLUM VI
Lectura oberta de poemes
al voltant de la Diada de
Sant Jordi
Coordinat per l’AT El
Partiquí
Sisè volum d’aquesta
vetllada participativa,
enguany amb una selecció
de vint poemes de Josep
Palau Fabre, Bartomeu
Rosselló Porcel, Maria
Mercè Marçal, Lluís Solà i
Osip Mandelstam.
Si voleu formar part de
la lectura poseu-vos en
contacte amb el Centre
Cultural.
d Dimarts 24 d’abril, 21h

Música

FUNDACIÓN TONY
MANERO PRESENTA
‘LUGARES COMUNES’
Fundación Tony Manero
presenta un concert en
format reduït, buscant la
intimitat i la proximitat
amb el públic, que a
mesura que vagi avançant
s’anirà fent més gran. El
xou servirà per presentar
les cançons del nou disc
de la banda, Lugares
Comunes, un pas més
en l’evolució de la banda,
aquesta vegada cap a
territoris propers a l’acidjazz dels 90.
d Divendres 27 d’abril, 22h
d 12 euros (entrada anticipada)
d 15 euros (entrada a taquilla)

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.

març-abril 2018 * CLIC 103 PROGRAMACIÓ

6

Medi ambient

7
març-abril 2018 * CLIC 103 PROGRAMACIÓ

DOCUMENTALMENT

MEL DEL CLOT:
FABRICACIÓ DE MEL

Cicle de documentals de l’EAMP

A càrrec d’Alfonso
Borragán, Fundació Joan
Miró i ICUB

d Entrada gratuïta

SEMBRA EL TERRAT
DE FLORS

LA CASA NETA

A càrrec de Reparat,
millor que nou

Ensenyarem com netejar
la llar usant el mínim de
productes i el màxim
d’innocus pel medi i per
la salut. També posarem
el focus en la brossa que
generem, sobretot de
paper i envasos, i com la
podem reduir.
d Divendres 23 de març,
de les 18h a les 20.30h
d Cal inscripció prèvia
on-line a www.farinera.
org o presencialment
d Entrada gratuïta

A càrrec de La Fàbrica del Sol

Taller que mostra com
sembrar flora autòctona
i promoure la creació de
cobertes verdes i terrats
vius, ja sigui un terrat propi o
compartit amb la comunitat
de veïns i veïnes, etc.
d Divendres 16 de març,
de les 18h a les 19.30h
d Cal inscripció prèvia
on-line a
www.farinera.org o
presencialment

EL EQUIPO DE PINCHO

A càrrec de Crearsa i Fundació Pere Mitjans
El equipo de Pincho tracta sobre les Intervencions Assistides amb Gossos per a
persones amb diferents tipus de diversitat funcional o psíquica.
d Dilluns 19 de març, 19h
d Entrada gratuïta

ACTIVITATS OBERTES

d Gratuït

Xerrades

50 ANYS DE
L’ARRIBADA DEL
METRO A HORTA
Exposició

POESIA EN
MOVIMENT

A càrrec de les Blogueres
de Sant Martí

Amb motiu de la
celebració del Dia Mundial
de la Poesia, el 21 de març,
les Blogueres de Sant
Martí, us volem oferir, en
el nostre 9è aniversari,
una pinzellada de poesia
femenina al llarg del temps
expressada a través de la
poesia: romàntica, social,
reivindicativa...
d Del 5 al 23 de març
(inauguració dilluns 5 de
març, 19h: Inauguració
i celebració aniversari
blogueres)
d Entrada gratuïta

Xerrades

L’ARCA DE NOÉ,
90 ANYS DE FER
L’ANIMAL, QUE NO EL
BÈSTIA
A càrrec de Joan Àngel
Frigola

L’any 1927, una conversa
entre dos amics, Santiago
Rusiñol i Joaquim Ciervo,
va ser el punt d’inici d’una
entitat ciutadana en la
qual, per ser-ne soci, s’ha
d’estar batejat amb nom
d’animal.
d Dilluns 12 març, 19 h

CURA DE PELL I
AUTOMAQUILLATGE

Xerrada i taller a càrrec de
Mónica Pueyo

Porta els teus productes
de neteja i cura de la pell
i vine a passar una estona
divertida mentre aprens
una rutina de bellesa.
d Dimecres 7 de març, de
19 a 20.30h
d Entrada gratuïta

Fa cinquanta anys la línia
5 del metro es va anar
estenent fins arribar a
Horta. L’autor del llibre
50 aniversari de l’arribada
del Metro a Horta 19672017, ens explicarà com
la línia 5 del metro, que
també dóna servei al
Camp de l’Arpa, va anar
desenvolupant-se fins
arribar a la plaça d’Eivissa.
d Dilluns 9 d’abril, a les 19h
d Gratuït

d Entrada gratuïta

Xerrades
Exposicions

ANIMATS EN BLUES
A càrrec de Mònica
Campoy i Jesús Noè

Xerrades

A càrrec de Joan Termes
Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa

Animats en blueS és el
resultat de dos amics
entregats a l’art, a la
diversió i als animals.
Unint la passió per la
fotografia i el còmic neix
aquesta exposició
d Del 3 al 27 d’abril de
2018
d Entrada gratuïta

PRIMER TU, DESPRÉS
L’AMOR
A càrrec de Meritxell
Victoria Camats

Una xerrada per divulgar
una consciència emocional
i sentimental sana, on
s’explicarà la importància
de l´autoestima d´un
mateix per establir una
parella sana i equilibrada.
S´exposaran les situacions
a les que ens veiem
abocats si no tenim un
amor propi ferm i claus
per tenir-lo o recuperar-lo
després de les frustracions
amoroses.
d Dilluns 16 d’abril, a les 19h
d Gratuït

COSTURA I
MANUALITATS

històries i compartir les
nostres impressions.

A càrrec de Maria Rosa

d Dimecres 14 i 28 de

Cases

març, de les 19 a les
20.30 h
d Dimecres 11 i 25 d’abril,
de les 19 a les 20.30 h

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 2 de març, 17 h
d Divendres 6 d’abril, 17 h
d Entrada gratuïta

REIKI PER A TOTHOM
A càrrec de Paquita Marsal

Vine de forma gratuïta a
donar i rebre Reiki.
d Divendres 2 de març, 19 h
d Divendres 6 d’abril, 19 h
d Entrada gratuïta

RISOTERÀPIA
A càrrec de Stop Accidents

Activitat terapèutica
positiva que ajuda a
potenciar el benestar físic,
psicològic-emocional i
social de les persones
d Divendres 9 de març, 17 h
d Divendres 13 i 27 d’abril, 17h

d Entrada gratuïta

JOCS DE TAULA
Amb la col·laboració de
Frikigames

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 9 de març, 19h
d Divendres 13 d’abril, 19h
Entrada gratuïta

NARRIN NARRAN

les 10.30 a les 12.30 h
d Dimarts 24 d’abril, 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.
d GRUP BÀSIC
Tots els dilluns de les 17
a les 18 h
d GRUP AVANÇAT
Tots els dilluns de les 18
a les 19 h
d Entrada gratuïta

CATALÀ NIVELL D
A càrrec de Jordi
Comabella

Vine a explicar o a gaudir
dels contes per a adults
que entre tots i totes
crearem.
d Dimecres 21 de març,
19.30 h
d Dimecres 18 d’abril,
19.30 h

d Tots els divendres de 17

d Entrada gratuïta

A càrrec de Jordi

a 18.30h
d Entrada gratuïta

CATALÀ - FONOLOGIA
I ORTOGRAFIA DE LES
VOCALS
Comabella

CLUB DE LECTURA

LITERATURA
EN VEU ALTA

A càrrec d’Eva Lledó

A càrrec de les Blogueres

Fonollosa

de Sant Martí

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

Activitat oberta i
participativa, on llegirem
i comentarem diferents
lectures.
d Dimarts 27 de març, de

d Tots els divendres de

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

Espai Antoni Miró Peris programació març-abril

Dins del projecte
Beehave, organitzat per
la Fundació Joan Miró,
i en col·laboració amb
l’Institut de Cultura de
Barcelona, s’inaugurarà
l’acció col·lectiva de la
Mel del Clot. L’acció es
basarà en la fabricació
popular de mel a la plaça
Carme Montoriol. Veïnes i
veïns, convidats i golafres,
sou benvinguts a posar
les mans al sucre per
convertir-lo en mel!
d Dilluns 15 de març, 18h

D’Callaos i la Fundación Tony Manero
encapçalen l’abril més musical a La Farinera
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D’CALLAOS EN ACÚSTIC
Divendres 13 d’abril, 22h
8 euros anticipada a www.ticketea.com
10 euros a taquilla

CLIC LLETRES

D’callaos neix al 2004 a un
local d’assaig. En aquests 14
anys de vida, aquesta formació que sorgeix d’un grup
d’amics que es reunia per
assajar versions i algun tema
propi, es va convertir, d’una
manera espontània i natural,
en una de les bandes més
representatives del Nu-flamenco, que és l’estil amb el
qual ells es defineixen. Amb
referents com Triana, Alameda o Smash, els egarencs
ens proposen, en la seva
llarga trajectòria musical,
una revisió del rock andalús
dels anys 70 i 80 des de la
seva visió personal. Des del
principi, D’Callaos va percebre la bona acollida que

tenia la seva música; bona
mostra són els 8 treballs discogràfics publicats i els més
de 700 concerts a l’esquena.
Han trepitjat escenaris per
tota Europa, actuant en països com França, Alemanya,
Regne Unit, Irlanda, Portugal,
Grecia, Hungría, i també per
tota Espanya, compartint
cartell amb artistes com Ojos
de Brujo, Los Delincuentes,
Muchachito, Amparanoia,
entre d’altres.
Després de l’éxit de la
seva anterior gira on varen
presentar l’espectacle “El
Café de las Niñas”, D’Callaos
ens porta, el proper 13
d’abril el seu espectacle

FUNDACIÓN TONY MANERO
PRESENTA “LUGARES COMUNES”
Divendres 27 d’abril, 22h
12 euros anticipada
15 euros a taquilla
acústic a la Farinera del Clot.
Daniel Felices a les guitarres
acústiques i flamenques,
Sergio Martín amb el seu
set de percussió (cajón,
djembé, tinajas, shakers…),
Carlos Felices al contrabaix
i Maribel Martín “La Canija”
amb la seva inconfusible veu
esquinçada, ens oferiran un
concert on faran un repàs
de les cançons de tots els
seus anteriors discs d’estudi.
Una ocasió única per poder
tornar a escoltar-les d’una
manera més nua, més intima
i més propera.

Quan l’any 1996, un grup
d’amics del barri i de l’institut
van fer una primera reunió
per fer néixer un projecte
musical amb l’intenció d’utilitzar la música disco com
a vehicle per fer festa, cap
d’ells podia imaginar que allò
es convertiria en la Fundación Tony Manero. Des
d’aquell primer disc gravat
en directe a la sala bikini
l’any 1999, aquesta coneguda banda barcelonina, ha
publicat 8 treballs discogràfics i ha fet innumerables
concerts per arreu de l’Estat
Espanyol i per alguns països
d’Europa. Ara, 22 anys després d’aquells inicis, el divendres 27 d’abril, aterren a la
Farinera per presentar-nos
el seu 9è disc Lugares
comunes (Buen ritmo, 2018).
Un disc amb 8 cançons que

A BARCELUNYA: 1983-2017
Derrumband
Barcelona: Discmedi, 2017
“Un dia vaig sentir que algú parlava de Barcelunya. En demanar pel significat del mot
se’m va explicar que es referia a una zona del país que per les seves costums i contingut sociològic no era ni Catalunya ni Barcelona i que definia amb força precisió la
Barcelona centrifugada cap a la seva rodalia.” Gato Pérez. Músic, compositor i artista
(Buenos Aires 1950 – Caldes de Montbui 1990). Aquesta cita és de fa més de 30 anys
però podria ser actual. En els temps convulsos que vivim, es fa necessari reivindicar
una vegada més allò que representa amb la seva música i les seves lletres: el país de
rodalies, del carrer i les places; mestís, divers i popular: un sol poble. I això es el que
fa Derrumband en la revisió i actualització del disc que Gato Pérez va treure l’any
1983, ‘Flaires de Barcelunya’. L’únic íntegrament en català, quasi una raresa, d’una
vigència autèntica. Un homenatge a Barcelona i el seu entorn a base de ventilador i
palmes (essència de la rumba catalana), a més de tumbao, ska, reggae, swing i salsa.
Amb unes lletres plenes d’ironia i hedonisme però també de crònica social i emotivitat. Tot això era el Gato. Un còctel explosiu i saborós que 35 anys després Derrumband ens torna a servir al seu punt just.
|||Jaume Taltavull
responsable de la col·lecció de música i cinema de la Biblioteca El Clot-Josep Benet

respon a un moment vital de
la banda, on els textos parlen d’aquells llocs que són
comuns per tothom: els fills
i filles, els amics, la família...
La Fundación ens presentarà
una proposta menys disco
però més soul, buscant les
seves arrels en la música
que escoltaven quan van
començar, i alhora, amb la
personalitat pròpia de la
banda, que es troba en un
gran moment de maduresa
creativa. En un format de sis
membres i renunciant a la
secció de vents momentàniament per poder donar més
protagonisme a les cordes,
ens oferiran un concert que
buscarà l’equilibri entre la
part més explosiva de la
formació i la part més íntima
que ofereix poder fer el
show en una sala més petita.

Després de passar per
Madrid i el Festival Strenes
de Girona, aquesta banda pionera de la música
disco-funk a l’estat espanyol,
presentarà Lugares comunes
a la Farinera per primer
cop a Barcelona. Podrem
escoltar cançons com Sin
querer, Algoritmo, La Llama,
Bruno & Mia, amb les que
ens mostraran com els Tony
Manero tornen als escenaris
amb un soul sofisticat i contemporani, buscant en tot
moment la complicitat amb
l’espectador. Tot plegat, promet una nit inoblidable en
un espai diferent, un retorn
a l’acid-jazz dels 90, una vetllada per gaudir d’un concert
que, de ben segur, serà una
experiència diferent.

