Centre Cultural La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
TRIMESTRAL
Octubre, novembre i desembre de 2018

FEDERACIÓ D’ENTITATS
CLOT-CAMP DE L’ARPA

MÚSICA

ARTS ESCÈNIQUES

BRUSH

QUAN ELS PAISATGES
DE CARTIER-BRESSON
de Josep Pere Peyró

Dijous 20 de desembre, 21:30 h
A l’estiu de 2017, Albert a la
guitarra elèctrica, Morgan al baix i
la veu i Nana a la bateria, formen
el grup Brush; El seu so beu del
rock dels 60 i els 70, així com del
grunge dels 90, es basa en una
formació power trio.

Divendres 5 d’octubre, 21 h
5€
A càrrec de la cia. Generació
Fàsmid
Ens trobem en una terrassa amb
vistes al mar durant les postes de
sol de finals de setembre. Un noi,
decideix presentar la seva suposada xicota al seu millor amic. A
partir d’aquí, tot es converteix en
un espiral de situacions en les que
el protagonista es veurà atrapat
en la seva pròpia idea. Sap que
un dels dos éssers més propers a
ell l’està mentint i s’ha creat el que
se’n diu una paradoxa lògica. Què
pot fer per saber el que és real?
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ARTS ESCÈNIQUES

AUDIOVISUALS

EXPOSICIONS

FARGO

IN-EDIT / KM. 0

EL REC COMTAL

Divendres 9 de novembre, 21 h
Dissabte 10 de novembre, 20 h
5€

Divendres 26 d’octubre, 19 h

Del 8 al 24 de novembre
Inauguració dijous 8 de novembre,
19:30 h

A càrrec de l’AT El Partiquí
Adaptació del film dels germans
Coen. Minnesota, 1987. Un venedor de cotxes pusil•lànime contracta dos malfactors perquè segrestin
la seva esposa, amb l’objectiu de
quedar-se els calés del rescat.

A càrrec del Festival Beefeater
In-Edit
Arriba a la ciutat la 16ª edició del
festival de documental musical
In-Edit. Es projectaran més de 50
documentals en estrena i hi haurà
moltes activitats paral•leles.
La secció Km.0 aproparà als barris els millors documentals locals.
(Cinta per determinar)

ESPECTACLE DINS LA FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Una exposició que revela la
importància del Rec Comtal a
l’antic municipi de San Martí de
Provençals i concretament, al barri
del Clot.
EXPOSICIÓ INCLOSA DINS LAFESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA
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TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

PETITS PRÍNCEPS

LA FESTA DEL TEMPS

Diumenge 14 d’octubre, 12 h

Diumenge 11 de novembre, 12 h

Cal reservar entrada a www.farinera.org

Cal reservar entrada a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Mumusic
Circus
És un espectacle dedicat a tots
els infants del món, a tots els nens
que existeixen físicament i també
a tots aquells altres infants que
habiten dins l’ànima de tota persona adulta.

A càrrec de la cia. Xiula
Qui no ha somniat pujar una
muntanya i tocar dels núvols?
Aquí ho farem. I pujarem cantant
i xiulant. El camí serà una festa i
quan arribem en farem una altra,
La festa del temps.
ESPECTACLE DINS EL CICLE BARCELONA DISTRICTE CULTURAL I

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

DINS LA FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
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30 ELEFANTS SOTA
UN PARAIGUA
Diumenge 16 de desembre,
12 h i 13 h (2 passis – aforament
limitat a 100 persones per passi)
Cal reservar entrada a www.farinera.org

A càrrec de la cia. La Petita
Malumaluga
Espectacle ideal per exploradors
intrèpids que acceptin enrolar-se
a bord d’un vaixell ple de màgia,
colors, sons, danses...
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ALTRES

MEDIACIÓ I COMUNITAT:
UNA MIRADA DES
DE L’ACCIÓ SOCIAL
Dimecres 3 d’octubre, de 15:45 a
20:30 h
Col•legiats i amics del CEESC, i/o
membres de la FECCA: 5 €
No membres del CEESC ni de la
FECCA: 10 €
A càrrec del Col•lectiu de
Mediació del Col•legi
d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya
Debat i intercanvi d’experiències
sobre la diversitat de conflictes
veïnals i, a nivell familiar, laboral i social i com ser capaços de
gestionar-los amb les fórmules de
resolució de conflictes, especialment a través de la mediació.

BIG DRAW’ 2018
Diumenge 28 d’octubre, d’11 a
18 h
Esplanada del Centre Cultural
El Big Draw es fa més GRAN i
tota Barcelona dibuixa.. Amb artistes, il•lustradors, arquitectes i
dissenyadors que ens proposen
divertits tallers per a tothom que
vulgui experimentar, de manera
lliure, espontània i gratuïta el món
del dibuix.
En aquesta edició, l’artista Roc
Blackblock, ens proposa un mural participatiu amb la tècnica de
l’stencil a l’exterior de La Farinera.
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ALTRES

ITINERARI PER L’ANTIGA FARINERA SANT JAUME
Dissabte 13 d’octubre, 11 h
(emmarcat en les Jornades Europees de Patrimoni 2018)
Dissabte 17 de novembre, 11 h
(emmarcat dins la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa)
Inscripcions prèvies al 93 291 80 80 o a informacio@farinera.org
Dates inscripcions:
Itinerari del 13 d’octubre (de l’1 a l’11 d’octubre)
Itinerari del 17 de novembre (del 5 al 16 de novembre)
A càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
El Centre Cultural La Farinera del Clot està emplaçat en un dels edificis
de l’Antiga Farinera Sant Jaume. Tot i la rehabilitació com a espai cultural queden vestigis de part de la maquinària emprada en el procés de
fabricació de la farina i d’altres derivats del gra. Es farà un recorregut
per les diferents plantes de l’edifici.
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FESTIVALS - SAY IT LOUD

SAY IT LOUD
2018

ART.155
Exposició
De l’11 d’octubre al 2 de novembre
Inauguració: Dijous 11 d’octubre,
19:30 h
Art.155 és una exposició col•lectiva que posa de manifest, des de
la vessant artística, l’impacte que
ha tingut l’aplicació de l’article 155
en la vida cultural, econòmica, social, i en definitiva, en el nostre dia
a dia.
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FESTIVALS - SAY IT LOUD

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE MÚSICAS CONTRA
EL PODER: CANCIÓN
POPULAR Y POLÍTICA EN
EL SIGLO XX

EZRA COLLECTIVE

Dijous 18 d’octubre, 19 h

Grup de referència dins de la nova
escena jazzística al Regne Unit.
Mescla l’afrobeat, el reggae, el
jazz i el hip hop amb el toc distintiu
londinenc i representen aquesta
diversitat amb un estil refinat i un
talent destacable.

Xerrada

La presentació del llibre és a
càrrec del seu autor Valentín Ladrero. Amenitzat per una selecció
musical especial per a l’ocasió a
càrrec de l’MC, productor i selector Ro Extraño.

Música

Divendres 19 d’octubre, 22 h
10 € a www.ticketea.com
13 € a taquilla.
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DJ CARLES NOVELLAS
Divendres 19 d’octubre, 00 h
Novellas porta tota la vida investigant, escoltant, escrivint i parlant
sobre música, als mitjans de comunicació. Responsable de Paralelo3 a Radio 3 i col•laborador de
Rockdelux. Amant de la música
africana, el funk, el disco i tot el
que soni excitant i vanguardista.

FESTIVALS - SAY IT LOUD

CIUTAT • CULTURA •
COMUNITAT
Música
Dissabte 20 d’octubre, 17:30 h
Esplanada del Centre Cultural
Aquestes tres paraules i el que
representen són l’eix sobre el que
s’estructura el SIL i per això cal
reivindicar una jornada específica.
Prendre el carrer i situar la cultura
al centre, per trobar-nos i mostrar
el que entenem per comunitat i
com aquesta, és capaç de generar noves relacions. I tot amanit
amb una proposta musical de luxe:

ELS SECRETS DE MR. STROMBOLI
Mr. Stromboli és un firaire, un xerraire venedor
d’elixirs miraculosos que recorre pobles i fires presentant els seus invents i els seus fenòmens.
ALIBABRASS
Una brass band integrada per músics professionals que pretén contribuir a difondre el gust per la
música de carrer entre intèrprets i públic.
LADY AVOCADO
Des de Colòmbia, concretament de Barranquilla,
una de les dj que està acostant els sons llatins a
les pistes de ball mesclats amb la tradició africana
del Carib.
BIG MENU
Banda referència del hip-hop estatal, coneguda
principalment pel seu recorregut dins la música
urbana i la seva potència en directe.
COMPOTA DE MANANA
Junts van descobrir que la timba, gènere ballable
que havia nascut als 90 a Cuba, neix de la fusió
de gèneres i per això, tot i renegar de les etiquetes
musicals, aposten per La Altertimba, quelcom diferent, divertit i ple de passió.
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FESTIVALS - MUSES

MUSES
7è Cicle de Dones Creadores

TALLER DE
RISOTERÀPIA
PER A DONES

RETALLANT ELS
ROLS MITJANÇANT
EL COLLAGE

Dimecres 21 de novembre
de 17 a 19 h

Dijous 22 de novembre i
divendres 23 de novembre,
de 18 a 21 h

Cal reservar plaça a informacio@farinera.org
o al 93 291 80 80

A càrrec de Rocío Martín
El riure ens ajuda a relaxar-nos, a
oblidar els problemes durant una
estona,a atenuar la por, a dissipar
les preocupacions i ansietats no
desitjades i a ser més tolerants.
Organitza el Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Sant
Martí (PIAD)
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Cal reservar plaça a informacio@farinera.org
o al 93 291 80 80

A càrrec de Coll²
En aquest taller pràctic farem servir el collage per subvertir els rols
sexistes d’una manera lliure i creativa, en un ambient relaxat.
Serà una trobada per generar un
espai de reflexió, conversa i creativitat a través del nostre imaginari
social.

FESTIVALS - MUSES

ÀRIES DE RESERVAT
Teatre

ON S’ATURA EL TEMPS
Exposició

Divendres 23 de novembre, 21 h

Del 29 de novembre al 22 de
desembre
Inauguració: Dijous 29 de
novembre, 19:30 h

Cal reservar entrada a www.farinera.org

A càrrec d’Elena Martinell i
Glòria Garcés
Una soprano i la una pianista han
estat contractades per a un concert de Cap d’Any. Els clients,
volen rebre l’any amb música,
però sense cap testimoni. Hauran
d’actuar amb els ulls embenats.
Quan acaben d’actuar descobreixen una cosa sorprenent.

A càrrec d’Esther Aguilera
Mostra fotogràfica d’espais oblidats i abandonats. Imatges que
pretenen plasmar, no només el
present sinó, les vides passades
i els sentiments de les persones
que van habitar en aquests llocs,
avui abandonats.

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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MABEL FLORES
EN CONCERT
Música
Dijous 29 de novembre, 21:30 h
La cantautora presenta el treball
‘Entre mujeres’, acompanyada de
‘El Peri’ a la bateria. Un concert
carregat de sensibilitat, feminisme
i tendresa, centrant tota la seva
atenció en la dona i la lluita per
la justícia social, la llibertat i la
igualtat.

FESTIVALS - MUSES

BARCELONA (CONTRA
LA PARET)
Teatre

5è CONCURS DE DONES
MONOLOGUISTES
Teatre

BALKAN PARADISE
ORCHESTRA
Música

Divendres 30 de novembre, 21 h

Dissabte 1 de desembre, 21 h

Dissabte 1 de desembre, 23 h

Cal reservar entrada a www.farinera.org

A càrrec de la Cia. LAPúBLICA
Entre glop de cervesa i glop de
cervesa, entre ball i ball, entre rialla i rialla, l’obra ens explica tres
històries de tortures, de vexacions,
de mentides, tres històries reals
que han enterbolit la imatge de la
nostra ciutat durant l’última dècada.

Després de l’èxit de les darreres
edicions, arriba la 5a Final del
Concurs de Monòlegs humorístics
de dones. Les finalistes del certamen ens mostraran la seva proposta d’entre les que s’escollirà la
guanyadora. Tot plegat presentat
per Impro Barcelona.

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Cal reservar entrada a www.farinera.org

Qui pot parar quiet quan sona una
fanfara? Qui no queda seduït pel
poder d’una música marcada pel
ritme festiu i instruments que esclaten en sonoritats brillants que
ressonen com focs d’artifici en una
nit d’estiu?

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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MENÚ CULTURAL BAR LA MOLA

AMA-POLA,
SUEÑOS DE PANDORA
Exposició

JAM SESSION

Del 25 d’octubre al 15 de novembre

Dijous 25 d’octubre, 20 h
Dijous 15 de novembre, 20 h
Divendres 14 de desembre, 20 h

Inauguració: Dijous 25 d’octubre, 19:30 h

Taquilla inversa

A càrrec de Celestino María
y Cristina Porto (comentaris
de l’obra per Marta Farnós)
Un mirall que mostra la mirada
més perversa, absurda, profunda
i melancòlica de l’ésser humà. Dos
punts de vista diferents, els quals
es fonen en un per transmetre amb
extravagància les històries de tots
i de ningú.

Porta el teu instrument o vine a
escoltar. Qualsevol proposta és
benvinguda. Música en directe,
per compartir.
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enganxa’m a la nevera

CALENDARI OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2018

Dimecres 3-O
Divendres 5-O

15:45 h Jornada: Mediació i comunitat

Dissabte 10-N20 h

21 h Teatre: Quan els paisatges de ........

Diumenge 11-N

..............................................Cartier-Bresson
Dijous 11-O

19:30 h Exposició: Inauguració Art.155

Teatre: Fargo
12 h Teatre familiar: La Festa del Temps

Dijous 15-N

20 h Música: Jam Session

Dijous 22-N

18 h Taller: Retallant els rols mitjançant

Dissabte 13-O

11 h Itinerari Farinera

.............................................el collage

Diumenge 14-O

12 h Teatre familiar : Petits Prínceps

Divendres 23-N

Dijous 18-O

19 h Xerrada: Músicas contra el poder

Divendres 23-N

Divendres 19-O

22 h Música Ezra Collective + DJ Carles

Dijous 29-N

.............................................Novellas

18 h Exposició: On s’atura el temps
21 h Teatre: Àries de reservat
19:30 h Música: Mabel Flores

Divendres 30-N

21 h Teatre: BCN contra la paret

Dissabte 20-O

17:30 h Festival: SIL, Ciutat, cultura i comunitat

Divendres 1-D

21 h Teatre: 5è Concurs de dones ..........

Dijous 25-O

19:30 h Exposició: AMA-POLA, sueños de

.......................................... monologuistes

..............................................pandora

Divendres 1-D

Dijous 25-O

20 h Música: Jam Session

Divendres 14-D

Divendres 26-O

19 h Audiovisual: Festival IN-EDIT

Diumenge 16-D

Dijous 8-N
Divendres 9-N

19:30 h Exposició: El Rec Comtal

23 h Música: Balkan Paradise Orchestra
20 h Música: Jam Session
12 i 13h Teatre tots públics: 30 elefants sota

.............................................un paraigua..
Dijous 20-D

21 h Teatre: Fargo
15

21:30 h Música: Brush

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

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

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
i

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
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