PROGRAMACIÓ
CULTURAL
I TALLERS
Gener, febrer i març de 2020

La Farinera del Clot

Centre Cultural La Farinera del Clot

ARTS ESCÈNIQUES

FOCS
Divendres 14 de febrer, 21 h
5,50 €
Venta d’entrades a www.farinera.org

VERSIONES PARCIALES
Y ERRÓNEAS DE MI
VIDA Y MI GLORIA
Divendres 6 de març, 21 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de Cia. dels
Ventiladors
Univers de discursos polítics i vivències personals de l’Andrea,
una noia que es veu immiscuida
dins les manifestacions d’octubre
de 2019 arran de la sentència del
judici “procés”.

LLUNY DE LA TERRA
BAIXA d’Àngel Guimerà
Divendres 13 de març, 21 h
Dissabte 14 de març, 18 h
5,50 €
Venta d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de Glòria Ribera
Pot el cuplet amansir les feres? És
un sedant? Un estimulant? Un psicotròpic? Un afrodisíac? Ens pot
fer somiar? Cantar? Ballar? Bevien
llet, les vedets?
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA
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A càrrec de l’AT El Partiquí
Adaptació del clàssic de Guimerà.
És una història d’amor i d’innocència, del poder de l’amo i de la
pressió del poble sobre els que
semblen més indefensos.

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

MARE TERRA

AIGUA

QUIMERA

Diumenge 19 de gener, 12 h
4,50 €

Diumenge 16 de febrer, 12 h
4,50 €

Diumenge 22 de març, 12 h
4,50 €

Venta d’entrades a www.farinera.org

Venta d’entrades a www.farinera.org

Venta d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de la cia. del Príncep
Totilau
En Bernat té cinc anys i una pila
de preguntes sense resposta:
“D’on van sortir la lluna, el sol, les
estrelles i el planeta Terra?”; “Com
és que tots els dinosaures es van
morir?”, “Abans de ser a la panxa
de la mare, on era jo?”.

A càrrec de cia. Mons Dansa
L’aigua és màgica, es transforma,
i sense deixar de ser la mateixa
canvia d’aspecte per viatjar des
del terra fins a l’aire en una constant transformació que no té fi.

A càrrec de la cia. La Guilla
Teatre
Tothom vol passar uns dies de
descans i tranquil·litat en un illa
paradisíaca. Els personatges
d’aquesta història han aconseguit
aquesta fita, han viatjat fins a l’illa
de Quimera on passaran uns dies
fantàstics.
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MUSES, 8è CICLE DE DONES CREADORES

MUSES
Del 16 de gener al 8 de febrer

Organitzat pel Centre Cultural
la Farinera del Clot i el PIAD de
Sant Martí
Muses neix amb la clara intenció
de donar visibilitat a la tasca que
desenvolupen les dones artistes i
que any rere any ha treballat per
assolir aquest objectiu. És per això
que el Muses es consolida, en el
seva vuitena edició, com una trobada per a dones creadores que
compartiran un espai públic on
exposar, fer crítica constructiva i
sensibilitzar.

EXPOSICIÓ:
MAPES DEL TEMPS
Del 16 de gener al 29 de febrer
Inauguració: dijous 16 de gener,
19.30 h

TALLER:
LES EMOCIONS
QUE ENS MOUEN
Divendres 31 de gener,
de 16 a 18 h
Reserva plaça al 93 291 80 80

A càrrec d’Arantxa Campos
Veurem la preocupació de l’autora
pel pas del temps, representat de
forma visceral i abstracte amb colors que formen mapes imaginaris.
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o a informacio@farinera.org

A càrrec de Carol Villalón i
Flavia Anconetani
Exploració de les emocions bàsiques mitjançant la música i la pintura, primer individualment i després col·lectivament.

MUSES, 8è CICLE DE DONES CREADORES

6è CONCURS DE DONES
MONOLOGUISTES
Divendres 31 de gener, 21 h
Després de l’èxit de les
darreres edicions, arriba la 6ª 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.

ARTS ESCÈNIQUES:
CONVERSES AMB
EL MEU ÚTER

TALLER:
EL CARRER ÉS NOSTRE

Dissabte 1 de febrer, 21 h

Reserva plaça al 93 291 80 80

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

o a informacio@farinera.org

A càrrec de Núria Planes
Llull
Si tens úter, ets dona. I, si ets
dona, has de tenir fills. I com que
Núria Planes és dona i té úter pot
parlar de tot això.

A càrrec d’Inma Pascual
Una de les violències quotidianes que vivim les dones és l’assetjament al carrer i és necessari
treballar en la detecció d’aquesta
violència per generar estratègies
d’apoderament.

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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Dilluns 3 de febrer, de 18 a 20 h

MUSES, 8è CICLE DE DONES CREADORES

XERRADA:
LA PINTORA, LA MUSA
I EL TRANSGÈNERE

TALLER DE COSTURA:
COMPRESES DE TELA

ARTS ESCÈNIQUES:
AKELARRE

Dijous 6 de febrer, de 18 a 21.30 h

Divendres 7 de febrer, 21 h

Dimarts 4 de febrer, 19 h

Reserva plaça al 93 291 80 80

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

o a informacio@farinera.org

A càrrec de Montse Pérez
Repassarem la biografia artística
de la pintora danesa Gerda Wegener i la seva eterna musa LiLi Elbe.

A càrrec d’Anahí Monsalvo
Obert a cada ser menstruant que
tingui ganes d’aprendre a cosir a
mà la seva pròpia compresa, rentable, impermeable i ecològica, i
així començar un camí cap a l’autogestió del seu cicle menstrual.
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A càrrec de The Feliuettes El Maldà
Una guerra de sexes on les bales
es vesteixen amb talons d’agulla
i piquen l’ullet a la seva víctima
abans de guanyar-la per punts en
la batalla del riure.
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

MUSES

MUSES

BAR LA MOLA

CONCERT: JOINA
presenta COMPANYES

ITINERARI PER
L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME

JAM SESSION

Dissabte 8 de febrer, 22 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Ni d’homes, ni per a homes,
ni masclista. La veu del rap pot ser
tan dolça com la de Joina i tan reivindicativa com ho són les seves
cançons.
ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

Dissabte 15 de febrer, 11 h
3€
Inscripcions prèvies al 93 291 80 80 o a
informacio@farinera.org (del 3 al 15
de febrer)

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. Es farà un recorregut per les
diferents plantes de l’edifici.
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Divendres 24 de gener, 20.30 h
Dijous 13 de febrer, 20.30 h
Divendres 20 de març, 20.30 h
Porta el teu instrument o vine a escoltar la jam. Qualsevol proposta
és benvinguda.
Música en directe per compartir.
Taquilla inversa

CALIU, CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2020

CALIU
CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2020
El cicle ens portarà tres propostes
musicals de caire íntim i acollidor,
amb un format de concert que serà
ideal per escoltar i veure asseguts al
teatre Jesús Concernau del Centre
Cultural. El cicle vol que el públic se
senti com a la saleta d’estar de casa
seva i per això es crearà un ambient
adient per aconseguir-ho.
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CALIU, CICLE DE MÚSICA D’HIVERN 2020

PEDRO JAVIER
GONZÁLEZ
presenta “BABIA”

JOAKY presenta
“LA MEMORIA QUE
TANTO DESCUIDÉ”

CLÀUDIA CABERO

Dissabte 18 de gener, 21 h
5,50 €

Dissabte 15 de febrer, 21 h
5,50 €

Venta d’entrades a www.farinera.org

Venta d’entrades a www.farinera.org

Venta d’entrades a www.farinera.org

El guitarrista barceloní presenta un
nou àlbum que pot definir-se com
un “monòleg de guitarra”, ja que
no hi ha en ell més actors ni escenografia que el de l’instrument de
fusta i sis cordes.

Viatge a través de la memòria
sentimental que va anar forjant-se
amb el pas dels anys. Proposta de
tall intimista que fusiona al cantautor amb noves músiques com el
folk o el pop.
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Dissabte 21 de març, 21 h
5,50 €
Concert a quatre mans i quatre
peus, amb el guitarrista i productor de Pau Romero. El treball inclou
cançons pròpies i peces tradicionals en les quals batega un esperit
compartit amb els vincles d’amistat i família.

AUDIOVISUALS

LISBON BEAT
Dijous 27 de febrer, 19 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Retrat coral de la música dels
afrodescendents de l’extraradi de
Lisboa. Vigorosa mescla de kuduro, funaná, afrohouse, batuda, trap
i orgull de barri que vindica l’aportació cultural de les persones amb
arrels en les ex colònies lusitanes.
PROJECCIÓ DINS EL CICLE DE CINEMA IN-EDIT ON TOUR

MÚSICA

SHUT UP AND PLAY THE
PIANO

ENMA FERNÁNDEZ
presenta HEY CHICO!

Dijous 26 de març, 19 h

Dissabte 28 de març, 21 h

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

De l’electro rap a la música
clàssica de piano, de Mont-real
a París passant per Berlín, ficció
i realitat es fonen en un viatge al
món de Chilly Gonzales curull
d’humor i megalomania.

Un Cadillac a la porta. I un
piano a l’escenari. Enma Fernández és pur rhythm’n’blues. Tot
i que hi afegeix gotes de jazz,
swing, rock’n’roll…

PROJECCIÓ DINS EL CICLE DE CINEMA IN-EDIT ON TOUR
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ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Del 8 de gener, a partir de les 10 h
del matí, al 15 de gener de 2020.
Els cursos s’impartiran durant els
mesos gener, febrer i març de
2020.

Gran Via de les Corts Catalanes,
837 - 08018, Barcelona.
De dilluns a divendres de 10 a
22 h i dissabtes de 10 a 14 h i de
16 a 20 h.
Pagament amb targeta bancària.
En cas de no disposar de targeta,
el pagament es podrà fer a les
oficines de l’entitat bancària 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.

Inscripcions on-line
A www.farinera.org del 8 de gener, a partir de les 10 h del matí,
al 15 de gener de 2020.
Pagament amb targeta bancària.
A les inscripcions on-line als
tallers familiars s’ha d’inscriure
només l’adult responsable de
l’infant. En el cas de les activitats
familiars el preu inclou infant i
adult.
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Condicions de la
matrícula
Tots els cursos de La Farinera són
per a persones majors de 18 anys.
Un cop feta la matrícula, 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

nou!

IOGA

PILATES

ESTIRAMENTS

GRUP A: dilluns de 17.30 a 19 h
del 20 de gener al 23 de març
GRUP B: dilluns de 19.15 a 20.45
h del 20 de gener al 23 de març
GRUP C: dimarts 10 a 11.30 h del
21 de gener al 24 de març
GRUP D: dimecres de 18.30 a 20
h del 22 de gener al 25 de març
GRUP E: dimecres de 20.15 a
21.45 h del 22 de gener al 25 de
març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €

GRUP A: dilluns de 18.30 a 20 h
del 20 de gener al 23 de març
GRUP B: dilluns de 20 a 21.30 h
del 20 de gener al 23 de març
GRUP C: divendres de 17 a 18.30
h del 24 de gener al 27 de març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 70,24 €
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €

Divendres de 18.30 a 19.30 h del
24 de gener al 27 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 48.64 €

A càrrec de Lisa Howe
Exercita aquesta tècnica
beneficiosa per al teu cos i ment.

A càrrec de Silvina Garcia
Entrenament físic i estiraments
seguint el mètode Pilates.

13
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A càrrec de Silvina Garcia
A través de les nostres classes
d’estiraments podràs millorar la
postura, augmentar el rang de
mobilitat de les articulacions, prevenir lesions, facilitar el reg sanguini de la musculatura, disminuir
els dolors musculars i modelar i
tonificar el teu cos.

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.
Dijous de 19 a 20 h del 23 de
gener al 26 de març
AVANÇAT: 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 20 a 21 h del 23 de
gener al 26 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 48.64 €

FITNESS POSTPART
AMB NADONS
MATINS: dimarts d’11.30 a 12.30
h del 21 de gener al 24 de març
TARDES: dimarts de 17 a 18 h del
21 de gener al 24 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 48.64 €
A càrrec de MAMIfit ®

Es treballa la zona abdominal mitjançant la tècnica hipopressiva, 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 MAMIfit ®
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MARXA NÒRDICA
INICIACIÓ: dimecres de 20 a
21.30 h del 22 de gener al 25 de
març
AVANÇAT: dilluns de 19.30 a 21
h del 20 de gener al 23 de març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €
A càrrec de Nordic Walking
Terapèutic
Activitat esportiva 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 però es requereix un suplement de 6 € per a renovar les
puntes de goma dels bastons.

COS I MENT

INTRODUCCIÓ A LA
PRÀCTICA DEL
MINDFULNESS
INICIACIÓ: per a persones sense
coneixements previs
Dimarts de 18.30 a 20.30 h del 21
de gener al 10 de març
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77.83 €
A càrrec de Cristina Pérez Opi.
Niu de Projectes
“Mindfulness o consciència
plena”, és la capacitat humana de
disposar d’una ment atenta i centrada en el moment present. És un
recurs que t’ajudarà a gestionar
les teves emocions fent una pausa que porti a la teva ment a viure
el moment present amb plenitud,
reduint així l’estrès.

DANSA

nou!

MINDFULNESS
AVANÇAT

Dimecres de 18.30 a 20.30 h del
22 de gener a l’11 de març
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77.83 €
A càrrec de Cristina Morán
Continuarem coneixent i posant
en pràctica “Mindfulness o consciència plena”.
Per realitzar aquest curs cal haver
cursat el nivell d’iniciació

13
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DANCEFITTNESS
GRUP A: dimarts de 18.45 a
19.45 h del 21 de gener al 24 de
març
GRUP B: dimecres de 18 a 19 h
del 22 de gener al 25 de març
GRUP C: dijous de 18.45 a 19.45
h del 23 de gener al 26 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 48.64 €
A càrrec de Sandra Rodríguez,
instructora oficial de Zumba
Combinació de diferents estils
de ball: dance, baquetes dance i
zumba. Activitat original i divertida
per posar-se en forma.

DANSA

nou!

INICIACIÓ AL
RUNNING PER DONES
Dimecres de 19.15 a 20.15 h
del 23 de gener al 25 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 24.32 €
(el 50% del preu d’aquest taller
està subvencionat per Glòries)

A càrrec de Sandra Rodríguez,
instructora certificada
Entrenament especial per a dones
de totes les edats. Es realitzarà
a l’exterior i constarà d’exercicis
d’escalfament. És una pràctica
que podràs aplicar en la teva vida
quotidiana i guanyar en salut.
Començarem a córrer pel barri,
pocs kilòmetres i com a meta final
farem una cursa entre totes.

CARDIO DANCE 80’S

BOLLYWOOD FITNESS

GRUP A: dimecres de 10 a 11 h
del 22 de gener al 25 de març
GRUP B: dilluns de 18 a 19 h del
20 de gener al 23 de març
GRUP C: dilluns de 19 a 20 h del
20 de gener al 23 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 48.64 €

Dimecres de 19.15 a 20.15 h del
22 de gener al 25 de març
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 48.64 €

A càrrec de Cristina Morán
Gaudeix d’una manera diferent el
ball i l’esport amb el que ja són
els “nostres clàssics” dels 80.
Aquestes classes estan dirigides
a totes aquelles persones que
tinguin com a objectiu divertir-se i
posar-se en forma ballant a través
de coreografies senzilles.
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A càrrec de Polly Casson
Bollyfitness és una nova creació
que combina balls coreogràfics
amb música hindú a l’estil, per
exemple, de la Zumba. Aeròbic i
dinàmic, aquest ball t’ofereix una
bona oportunitat de fer esport
sense adonar-te de l’esforç que
estàs realitzant.
Vine a provar aquesta activitat, la
música i els ritmes hindús et faran
volar!

DANSA

ART I CREACIÓ

COUNTRY

POESIA

PATRONATGE

Dijous de 20 a 21.30 h del 23 de
gener al 26 de març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €

NIVELL OBERT: dimarts de 10.30
a 12.30 h del 21 de gener al 17
de març.
Sessions: 5 (10 h)
(21 de gener, 4 de febrer, 18 de
febrer, 3 de març i 17 de març)
Preu: 48.64 €

NIVELL OBERT: dimarts de 19.30
a 21.30 h del 21 de gener al 10
de març.
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77.83 €

A càrrec de Blanca Cadena
Vine a gaudir i a aprendre els
passos d’aquest popular estil
musical sorgit als anys 20 a les
regions rurals del sud dels Estats
Units i a les províncies marítimes
del Canadà.

A càrrec de Sara Reñé
En aquest taller teòric i pràctic
viurem la poesia des de la part
escrita fins a la més oral.
Aprofundirem en l’ anàlisi de
poemes d’autors i autores contemporanis i treballarem recursos i
estratègies per facilitar l’escriptura
de textos poètics.
Les sessions són quinzenals per
tal de poder treballar la creativitat
amb temps.
13
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A càrrec de Montserrat Pérez
Un curs per a aprendre a dissenyar la teva roba i a confeccionar
patrons. 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 fer-nos roba i gaudir
dels dissenys més exclusius.

ART I CREACIÓ

RECICLA REUTILITZA
I REINVENTA LA TEVA
ROBA
NIVELL OBERT: dimarts de 17.30
a 19.30 h del 21 de gener al 10
de març
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77.83 €
A càrrec de Montserrat Pérez
En el moment mediambiental en
el que ens trobem, hem de consumir d’una manera responsable
reciclant i reutilitzant tot allò que
puguem. En aquestes sessions
aprendràs a donar-li una nova
vida a les peces de roba que
estan en desús.

TEATRE
NIVELL OBERT: dimarts de 19 a
20.30h del 21 de gener al 24 de
març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €
A càrrec de Mireia Jerez
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. Podràs
aprendre a desinhibir-te, trobar el
plaer de la interpretació a través
del joc, la imaginació i la paraula.
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FOTOGRAFIA DE
PAISATGE

nou!

Dijous de 19 a 20.30 h del 23 de
gener al 26 de març
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 72.96 €
A càrrec de Carolina Garcia
Com s’han resolt durant la història
temes com la fotografia de
viatges, la natura i el paisatge?
Com influeixen els condicionants
tècnics en el resultat final i com
podem treure’n el màxim profit?
Aprendrem a entendre i a dominar
la llum natural, el llenguatge
característic i els grans reptes del
paisatge.
(Cal dur la càmera réflex digital).

ART I CREACIÓ

SAFARI FOTOGRÀFIC

nou!

Dissabte d’11.30 a 13 h del 25 de
gener al 14 de març
Sessions: 8 (12 h)
Preu: 58.37 €
A càrrec de Carolina Garcia
T’agrada la fotografia? Farem sortides de camp per posar en pràctica les habilitats amb la càmera,
on aprendrem i ens ho passarem
molt bé. Es combinarà la sortida
amb una classe a l’aula on es
valorarà, corregirà i es reforçarà
els coneixements apressos. La 1a
classe serà al Centre Cívic. Calen
coneixements bàsics de fotografia
manual.
(Cal dur la càmera digital, réflex o
compacta, sempre que tinguin el
control manual)

INICIACIÓ A
L’AQUAREL·LA
Dilluns de 18 a 20 h del 20 de
gener al 9 de març
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77.83 €
A càrrec de Núria Boix
Taller per aprendre a pintar pas a
pas. Descobrirem tots els secrets
i possibilitats de l’aquarel•la. Ens
divertirem fent colors i a partir de
diversos exercicis pràctics trobarem diferents maneres d’aplicar
aquesta tècnica. I finalment plantejarem una obra en diferents
sessions.
(El material anirà a càrrec de
cada alumne, que es detallarà
en el moment de formalitzar la
inscripció).
13
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COLLAGE CREATIU

nou!

Dimarts de 18 a 20 h del 21 de
gener al 10 de març
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77.83 €
A càrrec Joan Carrero
Es treballarà com desenvolupar la
creativitat amb diverses tècniques
d’arts plàstiques i amb el collage
com a eix central i l’ús del paper
com a element creatiu.

enganxa’m a la nevera

CALENDARI GENER, FEBRER I MARÇ 2020
Dijous 16 G
Dissabte 18 G
Diumenge 19 G
Divendres 24 G
Divendres 31 G

19:30h Exposició: Mapes del temps

Dissabte 15 F

21h Música: Pedro Javier González

Jaume

12h Teatre familiar: Mare Terra
20.30h Música: Jam Session
16 h Taller: Les emocions que ens
mouen

Divendres 31 G

Dissabte 15 F

21h Música: Joaky

Dissabte 16 F

12h Teatre familiar: Aigua

Dijous 27 F

19 h IN-EDIT on tour: Lisbon beat

Divendres 6 M

21h Teatre: Versiones parciales y

Divendres 13 M

21h Teatre: Lluny de la Terra Baixa

Dissabte 14 M

18h Teatre: Lluny de la Terra Baixa

21h 6è Concurs de dones

erróneas de mi vida y mi gloria

monologuistes
Divendres 1 F

21h Teatre: Converses amb el meu úter

Dilluns 3 F

18h Taller: El carrer és nostre

Dimarts 4 F

19h Xerrada: La pintora, la musa i el

11h Itinerari per l’antiga Farinera Sant

d’Àngel Guimerà
d’Àngel Guimerà

transgènere

Divendres 20 M

20.30h Música: Jam Session

Dijous 6 F

18h Taller de costura de compreses de tela

Dissabte 21 M

21h Música: Clàudia Caberome

Divendres 7 F

21h Teatre: Akelarre

Diumenge 22 M

12h Teatre familiar: Quimera

Dissabte 8 F

22h Música: Joina

Dijous 26 M

19 h IN-EDIT on tour: Shut up and play

Dissabte 28 M

21h Música: Enma Fernándezm

Dijous 13 F
Divendres 14 F

the piano

20.30h Música: Jam Session
21h Teatre: Focs
19

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

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

Districte de
Sant Martí
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Carrer Consell de Cent

M

Les entrades es poden adquirir al web
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
ud
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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
H12
Glòries Catalanes V25
V23 Gran Via de les Corts Catalanes
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