Centre Cultural la Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
I TALLERS
Juliol i setembre de 2018

FEDERACIÓ D’ENTITATS
CLOT-CAMP DE L’ARPA

MÚSICA

FESTIVALS

TARSILA TESLA
presenta LUX

ENDORFINES
8è Cicle d’Humor i
d’Estiu a la Farinera

Divendres 14 de setembre, 22 h
7€

Tot sol... I núvol
Dijous 5 de juliol, 20 h
A l’esplanada del centre cultural
A càrrec de la Cia LePUANT
Un pallasso innocent, però conscient, que té qualsevol recurs per a
combatre l’avorriment; Una cadira
per a seure, per a jugar, per a ballar,
i per a mil històries més; I una maleta
que no sabem què hi ha a dins. Un
espectacle proper i molt humà, on
tothom s’hi sentirà identificat.

Tarsila Tesla guanyen el concurs
Santako Sound i enregistren les
cançons del que serà el seu nou
disc LUX, on l’herència afroamericana, el rock, els cantautors dels
anys seixanta i la música experimental es fonen en un còctel que
no deixarà indiferent a ningú.

En cas de pluja, els espectacles
es faran al bar del Centre Cultural.
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FESTIVALS

Round a round

Handle with care

NORTHERN CLOT

Dijous 12 de juliol, 20 h
A l’esplanada del centre cultural

Dijous 19 de juliol, 20 h
A l’esplanada del centre cultural

Dissabte 29 de setembre,
a partir de les 17 h

A càrrec de Franxi Natra Clowna
Una dona un xic especial presenta el seu espectacle unipersonal
amb jocs, improvisació amb el
públic, encants amb habilitats de
circ, hula hoop, manipulació d’objectes, clown... Una dona amb tot
el power que no oblidaràs!!!

A càrrec de Diana Gadish
Handle with care és un espectacle que juga amb elements
simples, com caixes de cartró i
papers, amb la plasticitat de les
formes i amb atmosferes creades
a través del moviment.

Des de fa 4 temporades, el
Northern Clot porta escenificant
una programació d’activitats musicals diverses íntegrament dins el
barri del Clot.
El cicle ha recuperat l’essència de
la subcultura Mod, però deixant
de banda els purismes i tabús
propis de l’escena.
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ARTS ESCÈNIQUES

EXPOSICIONS

ENTRE ELS CAMINS

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

Divendres 6 de juliol, 21 h
5€
A càrrec la Cia Nebuchadnezzar
Tres joves s’adonen que la vida
no és el que els havien promès.
Immersos en les seves rutines i
ofegats dins les seves quotidianitats, els tres personatges comencen a evadir-se dins un imaginari
comú. Un món on poden ser
superherois
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA.

Del 29 de juny al 27 de juliol
Sala d’exposicions Joan Alsina del
Centre Cultural la Farinera del Clot
i Ateneu del Clot
A càrrec del Grup de Fotografia
CLIK! de l’Ateneu del Clot
Arriba la 17ª edició de la Mostra
Fotogràfica del Clot-Camp de l’Arpa i s’instal·la a la com és habitual
a la Farinera i a l’Ateneu del Clot.
Aquesta edició del FotoClot
també s’emmarca dins els actes
del 40è aniversari de l’Ateneu del
Clot.
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TRANSPARÈNCIES
Del 13 de setembre al 4 d’octubre
de 2018
Inauguració: Dijous 13 de setembre, 19.30 h
A càrrec d’Àngel Martínez
Tot un món de transparències,
llums, ombres, colors, reflexos,
textures i materials diversos, en
una visió íntima i personal de la
temàtica de la natura morta, on els
objectes són captats en uns espais
i unes atmosferes intemporals.
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EXPOSICIONS

MENÚ CULTURAL AL BAR LA MOLA

ACTIVITATS PARAL·LELES JAM SESSION
DE L’EXPOSICIÓ
TRANSPARÈNCIES
Divendres 13 de juliol, 20.30 h
Dijous 27 de setembre, de 17 a 20 h
Masterclass. Pigments,
pintures, tremps, coles... una
sessió teòrica i pràctica sobre
tècniques pictòriques poc usuals
en la pràctica artística actual.

FESTA D’ESTIU
AL BAR LA MOLA

Divendres 7 de setembre, 20.30 h
Taquilla inversa

Divendres 20 de juliol
A partir de les 17h

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

Festa de cloenda de temporada
al bar la Mola amb jocs d’aigua,
haima, jam session, Dj’s i molt
més.

Cal inscripció prèvia enviant un correu a

informacio@farinera.org a partir del dilluns
17 de setembre. Places limitades.

Dijous 4 d’octubre, a les 18.30 h
Visita guiada i cloenda de la
exposició. Cal inscripció prèvia enviant
un correu a informacio@farinera.org a

partir del dilluns 17 de setembre. Places
limitades.
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INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Del 12 al 26 de setembre
de 2018.
Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’octubre, novembre i
desembre de 2018.
Els monogràfics tenen un període
d’inscripció específic. Consulteu-lo a l’apartat de monogràfics

Gran Via de les Corts Catalanes,
837, 08018, Barcelona.
De dilluns a div. de 10 a 22 h.
Pagament amb targeta bancària.
En cas de no disposar de targeta,
el pagament es podrà fer a les
oficines de l’entitat que s’indicarà.
Si es paga amb targeta caldrà
presentar el DNI del titular. Si
el pagament es fa a través de
les oficines de l’entitat bancària
caldrà presentar el comprovant
de l’ingrés en un termini màxim de
tres dies naturals després d’haver
efectuat la matrícula.
Pels tallers familiars la inscripció
és a nom de l’adult que participarà amb l’infant a l’activitat. El
preu de l’activitat inclou la matrícula de l’infant i la de l’adult.

Inscripcions on-line
A www.farinera.org del 12 al 26
xxxx
Pagament
de
setembre
amb
detargeta
2018. bancària.
A les inscripcions
Pagament
amb targeta
on-line
bancària.
als
tallers
A
les inscripcions
familiar s’haon-line
d’inscriure
als
nomésfamiliar
tallers
l’adult responsable
s’ha d’inscriure
de
l’infant. l’adult
només
En el cas
responsable
de les activitats
de
familiarsEn
l’infant.
el preu
el cas
inclou
de les
infant
activitats
i adult.
familiars el preu inclou infant i adult.
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Condicions de la
matrícula
Tots els cursos de la Farinera són
per a persones majors de 18 anys.
Un cop matriculat al curs, no es
retornaran en cap cas els diners
de la matrícula. Només es retornaran els diners si el curs queda
anul·lat.
El Centre Cultural la Farinera del
Clot es reserva el dret d’admissió
cap aquelles persones que no
respectin la feina dels talleristes
i el procés d’aprenentatge de la
resta de persones usuàries.
Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.

COS I MENT

IOGA

IOGA EN FAMÍLIA

PILATES

GRUP A: dilluns de les 17.30 a les
19.00 h del 1 d’octubre al 3 de des.
GRUP B: dilluns de les 19.00 a les
20.30 h del 1 d’octubre al 3 de des.
GRUP C: dimarts de les 10.00 a les
11.30 h del 2 d’octubre al 4 de des.
GRUP D: dimecres de les 18.30 a les
20.00 h del 3 d’octubre al 5 de des.
GRUP E: dimecres de les 20.00 a
les 21.30 del 3 d’octubre al 5 de des.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

Dimecres de les 17.15 a 18.15 h
del 3 d’octubre al 5 de desembre.
Sessions: 10
64.37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

GRUP A: dilluns de les 18.30
a 20 h del 1 d’octubre al 3 de
desembre.
GRUP B: dilluns de les 20 a les
21.30 h del 1 d’octubre al 3 de
desembre.
GRUP D: divendres de les 19.00
a les 20.30 h del 5 d’octubre al 14
de desembre.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)
A càrrec de Keops Guerrero
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.

A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.
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COS I MENT

HIPOPRESSIUS
INICIACIÓ: treballa el sòl pelvià,
activa la teva faixa abdominal,
redueix dolors d’esquena i millora
la teva postura corporal de la mà
de la tècnica hipopressiva.
Dimarts de les 20.00 a les 21.00 h
del 2 d’octubre al 4 de desembre.
AVANÇATS: Segueix treballant
amb la tècnica hipopressiva
augmentant la seva intensitat i
obtenint un treball una mica més
metabòlic. (Cal haver realitzat un
curs d’iniciació als abdominals
hipopressius).
Dijous de les 20 a les 21 h del 4
d’octubre al 20 de desembre.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)

FITNESS POSTPART
AMB NADONS

FITNESS PREPART
(embarassades)

GRUP A: Dimarts de les 11.15 a
les 12.15 h del 2 d’octubre al 4 de
desembre.
GRUP B: Dijous de les 11.15 a les
12.15 h del 4 d’octubre al 20 de
desembre.
Sesssions: 10
46,83 € (10 h)

GRUP A: dimarts de les 10 a
les 11 h del 2 d’octubre al 4 de
desembre.
GRUP B: dijous de les 10 a les
11 h del 4 d’octubre al 20 de
desembre.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)

A càrrec de Naiara Celades
Es treballa la zona abdominal
mitjançant la tècnica hipopressiva
juntament amb la tonificació de la
musculatura i la resistència cardiopulmonar. A les classes es pot
venir amb criatura o sense.
Cal començar les classes a partir
de la 6a setmana si ha estat part
vaginal i de la 8a si ha estat cesària.

A càrrec de Naiara Celades
Activitat pensada per tal d’estar
en forma durant l’embaràs.
L’objectiu és mantenir-se sana i
forta durant aquests 9 mesos tan
importants de la teva vida. Incrementant el teu balanç muscular i
cardiovascular arribes al part amb
un avantatge que t’ajudarà a superar la dura demanda de donar
a llum al teu nadó.
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COS I MENT

MARXA NÒRDICA

ZUMBA

SALSA

GRUP A: Dilluns de les 19.30 a
les 21 h del 1 d’octubre al 3 de
desembre.
GRUP B: Dijous de les 9 a les
10.30 h del 4 d’octubre al 20 de
desembre.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

GRUP A: dimarts de les 18.45 a
les 19.45 h del 2 d’octubre al 4 de
desembre.
GRUP B: dimecres de les 18 h
a les 19 h del 3 d’octubre al 5 de
desembre.
Sessions: 10
46.83 € (10 h)

A càrrec de Nordic Walking
Terapeutic
Descobreix aquesta activitat esportiva molt completa, per a totes
les edats i situacions físiques, que
apropa la salut a les persones i
ajuda a socialitzar. Gran part de
l’activitat es realitza a l’aire lliure.
Inclou lloguer dels bastons especials de marxa nòrdica.

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!

INICIACIÓ: dilluns de les 19 a
les 20 h del 1 d’octubre al 3 de
desembre.
Sessions: 10
46.83€ (10 h)
INTERMIG: dilluns de les 20 a
les 21.30 h del 1 d’octubre al 3 de
desembre.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)
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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.

COS I MENT

COUNTRY
NIVELL OBERT
Dimarts de les 20 a les 21.30 h del
2 d’octubre al 4 de desembre.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)
A càrrec de Blanca Cadena
Vine a gaudir i a aprendre els
passos d’aquest popular estil
musical sorgit als anys 20 del s.
XX a les regions rurals del sud
dels Estats Units i les províncies
marítimes del Canadà.

BOLLYWOOD FITNESS

SWING SOLO (INICIACIÓ)

Dimecres de les 19.15 a les
20.45 h del 3 d’octubre al 5 de
desembre.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)

Divendres de les 19 a les 20 h del
5 d’octubre al 14 de desembre
Sessions: 10
46.83 € (10 h)

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!
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A càrrec Montse Calvo, del Temple del Swing/Swing Barcelona
Aprendràs moviments i passos
per gaudir del swing sense haver-ho de fer amb una parella. Les
classes són divertides i molt dinàmiques, ideals per carregar-se
d’optimisme i bona energia i alhora millorar la coordinació, l’agilitat
i la rapidesa de moviments.

ART I CREACIÓ

PATRONATGE
NIVELL OBERT
Dimarts de les 19.30 a les 21.30 h
del 2 d’octubre al 20 de novembre.
Sessions: 8
74.92 € (16 h)
A càrrec de Montserrat Pérez
Un curs per a aprendre a dissenyar la teva roba i a confeccionar
patrons. Curs per aprendre de forma senzilla i divertida a elaborar
i crear la pròpia roba. A partir de
la representació gràfica amb les
mides de cadascuna de les parts
de la peça, aprendrem a elaborar
el primer patró, a partir d’aquí
fer-ne el patró tipus. Un procés
artesanal que ens permetrà fernos roba i gaudir dels dissenys
més exclusius.

TEATRE

SKETCHING INDOOR
Dilluns de 10 a 12 h
del 1 d’octubre al 19 de novembre.
Sessions: 8
74.92 € (16 h)
A càrrec de Glòria Vives
Practica l’Sketching indoor i
esbosa els racons, linies, ombres
i els espais més bonics de la Farinera. També explorarem diferents
tècniques per a personalitzar els
nostres dibuixos.
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TEATRE
NIVELL OBERT
Dimarts de les 19 a les 20.30 h del
2 d’octubre al 4 de desembre.
Sessions: 10
70.24 € (15 h)
A càrrec de Mireia Jerez
El curs de teatre va dirigit a persones amb i sense experiència.
L’ objectiu del curs és aprendre
diferents tècniques o perfeccionar-les a través del treball d’escenes. Crearem petits muntatges
escènics on aplicarem tot el què
anirem aprenent. Serà un viatge
divertit i apassionant on podràs
aprendre a desinhibir-te, trobar el
plaer de la interpretació a través
del joc, la imaginació i la paraula.

MONOGRÀFICS

TAST DE CERVESES
TAST DE CERVESES
VOL II. ‘El Llúpol és amor’ VOL III. ‘Malta: La trista
història del pa que volia
ser cervesa’
Dimecres de 19 a 21 h del 17 al
31 d’octubre
Sessions: 3
28.10 € (6 h)

A càrrec de Barcelona Beer Festival
Període d’inscripció del 2 al 13
d’octubre.
Avui en dia, el llúpol mana. La
revolució cervesera s’ha basat en
gran part en ell. Sabors i aromes
cítrics, tropicals, herbals… els
descobrirem tot repassant els
diferents estils més llupoleros.

Dimecres de 19 a 21 h del 7 al 21
de novembre
Sessions: 3
28.10 € (6 h)
A càrrec de Barcelona Beer Festival
Període d’inscripció del 22 d’octubre al 3 de novembre.
Dins del maltejat es torra més o
menys el cereal, que acabarà
condicionant el color de la cervesa. La base de maltes emprades
determinarà aspectes tan importants com l’alcohol, sensació en
boca, dolçor i tants altres.
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TAST DE CERVESES
VOL IV. ‘Llevat, màgia
líquida’
Dimecres de 19 a 21 h del 28 de
novembre al 19 de desembre
Sessions: 3
28.10 € (6 h)
A càrrec de Barcelona Beer Festival
Període d’inscripció del 12 al 24
de novembre.
El llevat transforma de dalt a baix
la cervesa, la crea. La classificació de cervesa per estil, es fa a
partir del llevat. Veurem aquestes
classificacions i els principals
estils condicionats pel llevat.

TÍTOL GENERAL
MONOGRÀFICS

INSTAL·LACIÓ
NOM
ACTIVITAT
ARTÍSTICA: DE LA IDEA
A L’ACCIÓ
I
Dia
de la setmana
Mòdul
teòric
Hora de l’activitat

Preu
Llengua de 19 a 21 h del 10 al
Dimecres
31 d’octubre
As magniatem
Sessions:
4
autatum idelitaque
re vere,
37.46
€ omnit
(8 h) eostem sintur molore poribusam quo totam, sunture
magnima
A
càrrec d’Irma
iorempo
Marco
rporibus, vent.
Gentibusd’inscripció
Període
aliam fugit quae
del 25
velis
de
etum quisi al
setembre
nit,6 verchit
d’octubre.
apide eum
que volupta
Centrat
en latatem.
comprensió
Itatibus.
teòrica
Quis
de
la aut
instal·lació
dolupta com
tiosam
a disciplina
isim aut
id moluptat
artística.
Durant
aut aaquest
excepudaere
primer
peditatem.
mòdul
aprendrem
Nem nectem
sobre eatus,
la instem lit lisitmés
tal·lació,
autatemperum
enllà de la seva
rerci-realitiamcom
litat
inume
a gènere,
reribusdaest
com una
incieina
idem
de
coneixement
facearibus,mitjançant
aliqui am, la
ut qual
unt
eum iderore ndebitae
comprendre
les manifestacions
que fuga.
Hitaecte actuals.
artístiques

INSTAL·LACIÓ
NOM
ACTIVITAT
ARTÍSTICA: DE LA IDEA
A L’ACCIÓ
II
Dia
de la setmana
Mòdul
pràctic
Hora de l’activitat

Preu
Llengua de 19 a 21 h del 7 al 28
Dimecres
de novembre
As magniatem
Sessions:
4
autatum idelitaque
re vere,
37.46
€ omnit
(8 h) eostem sintur molore poribusam quo totam, sunture
magnima
A
càrrec d’Irma
iorempo
Marco
rporibus, vent.
Gentibusd’inscripció
Període
aliam fugit quae
del 22
velis
d’ocetum quisi
tubre
al 3 de
nit,novembre.
verchit apide eum
que volupta
Curs
centrat tatem.
en la comprensió
Itatibus.
Quis aut de
pràctica
dolupta
la instal·lació
tiosam isim
comaut
a
id moluptat
recurs
artístic.
autConceptes
a excepudaere
apresos
peditatem.
al
mòdul I, aplicats
Nem nectem
al nostre
eatus,
tem lit lisit
treball
creatiu.
autatemperum
Inclou l’accés
rercia
litiam inume
tutories
personalitzades.
reribusdaest inci
*idem
Si tensfacearibus,
coneixements aliqui
teòrics previs,
am, utnount
és
eum iderorehaver
ndebitae
que
fuga.
imprescindible
assistit al
mòdul
I per fer
Hitaecte
aquest mòdul.
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NOM ACTIVITAT
Dia de la setmana
Hora de l’activitat
Preu
Llengua
As magniatem autatum idelitaque
re vere, omnit eostem sintur molore poribusam quo totam, sunture
magnima iorempo rporibus, vent.
Gentibus aliam fugit quae velis
etum quisi nit, verchit apide eum
que volupta tatem. Itatibus.
Quis aut dolupta tiosam isim aut
id moluptat aut a excepudaere
peditatem. Nem nectem eatus,
tem lit lisit autatemperum rercilitiam inume reribusdaest inci
idem facearibus, aliqui am, ut unt
eum iderore ndebitae que fuga.
Hitaecte

enganxa’m a la nevera

CALENDARI JULIOL I SETEMBRE 2018

Dijous 5J

20h Endorfines: Tot sol… i núvol

Dijous 13S 19.30h Exposició: Transparències

Div. 6J

21h Teatre: Entre els camins

Div. 14S

Dijous 12J

20h Endorfines: Round a round

Div. 7S

Div. 13J

20.30h Música: Jam al bar La Mola

Div. 13J

21h Teatre: París

Dijous 19J

20h Endorfines: Handle With Care

Dijous 27S

22h Música: Tarsilla Tesla

20.30h Jam session al bar La Mola

17h Masterclass: Transparències

Dissabte 29S 17h Música: Northern Clot
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CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

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

Districte de
Sant Martí
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Les entrades es poden reservar per telèfon
al 93 291 80 80 o per correu a
informacio@farinera.org, a partir del dilluns
anterior a la data de cada espectacle.
L’aforament de la sala del teatre és limitat.

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

in

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

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

Av

Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Telf. 93 291 80 80

Plaça de les
Glòries Catalanes

7-92

H12
Gran Via de les Corts Catalanes

Av

ing

ud

aD

iag

ona

l

