Abril, maig i juny de 2020

La Farinera del Clot

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
I TALLERS

Fotografia de
M.Kaczynski

Centre Cultural La Farinera del Clot

ARTS ESCÈNIQUES

BOLLYWOOD, BOMBAY,
BARCELONA

CICLE GESTVIU:
GESTO ES TODO

VIMBODÍ VS PRAGA
de Cristina Clemente

Dijous 2 d’abril, 21 h

Divendres 24 d’abril, 21 h
5,50 €

Dissabte 23 de maig, 18 h
Diumenge 24 de maig, 18 h
5,50 €

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Venta d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de Dúo Fàcil i
Líquido Teatro
A Bombai, malvivien. A Barcelona
busquen el camí per sobreviure.
I Bollywood sempre serà la terra
dels seus somnis. I de les seves
cançons.

Venta d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de Carlo Mô
Un home surt de viatge amb un estoig de guitarra per maleta. Durant
el camí, es trobarà amb els antics
números gestuals que formaven
part dels seus espectacles.

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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A càrrec de l’AT El Partiquí
La història de dos grups que es
disputen el guardó principal en el
concurs d’engalanar el carrers al
barri de Gràcia. Una comèdia que
parla de l’amistat, de la rivalitat, de
la vida i del treball en equip.

ARTS ESCÈNIQUES

NO NOS QUEDA
MÁS REMEDIO QUE
ENTRAR A MATAR
Divendres 5 de juny, 21 h
5,50 €
Venta d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Cervus Canadensis
Lloguers pels núvols, feines precàries, contaminació... I tot això
combinat amb unes altes expectatives de la vida que ens havia de
tocar.

PREMI FERRAN ROVIRA:
AQUÍ NO PAGA NI DÉU
Dissabte 6 de juny, 18 h

BREXSHIT
Dijous 11 de juny, 21 h
5,50 €
Venta d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Inestable
Ceretana de Teatre
Les dones d’un barri obrer de Milà,
indignades per la situació socioeconòmica practiquen la desobediència civil contra el sistema, robant menjar en uns supermercats
per la puja de preus incontrolada.
OBRA GUANYADORA DE L’EDICIÓ D’ENGUANY DEL PREMI FERRAN ROVIRA

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA
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A càrrec de la cia. Khatarsis
Una peça física que explora la reacció al referèndum del Brexit. De
la mà de les dones joves als barris
obrers de la capital britànica. Sororitat i lluita en un espai gris.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

EXPOSICIÓ

CLOENDA DE LA EXPOSICIÓ “FUGAS CRITICAS
DESDE EL COLLAGE”
Dijous 2 d’abril, 19 h
A càrrec de Colectivo Coll²
Es durà a terme la cloenda de l’exposició fent un debat entorn als
temes treballats durant els tallers
realitzats: feminisme, migració i
turisme.

DE TODAS LAS ESTATUAS QUE ENCONTRÉ
SOLAMENTE UNA
SABE DECIR TE AMO
Del 29 d’abril al 13 de juny
Inauguració: dimecres 29 d’abril,
19.30 h
A càrrec de Felipe Abreu
Mostra de les escultures de Felipe
Abreu. Fotògraf, editor, comissari i
docent a l’escola El Observatorio.
EXPOSICIÓ DINS EL ART PHOTO BCN 2020

FOTOCLOT 2020
19ª Mostra fotogràfica
del Clot-Camp de l’Arpa
Del 26 de juny al 25 de juliol
Inauguració: divendres 26 de juny,
19.30h
A càrrec del Grup de
Fotografia CLIK! de l’Ateneu
del Clot
La Mostra Fotogràfica del ClotCamp de l’Arpa torna a instal·lar-se
La Farinera del Clot.
Més informació i bases:
www.farinera.org
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XERRADES

AUDIOVISUALS

MÚSICA

LLIBRERIES DE PROXIMITAT VS CAPITALISME DE PLATAFORMA:
REPTES I ESTRATÈGIES

PJ HARVEY: A DOG
CALLED MONEY

PRIMAVERA ALS BARRIS

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

Dimecres 1 d’abril, 19 h

A càrrec de Culturacoop
Els darrers anys, arreu del territori, han tancat diverses llibreries.
El cert, però, és que també n’han
obert de noves i moltes d’elles han
triat la fórmula cooperativa o de
proximitat.

Dimarts 26 de maig, 20 h

Dimecres 29 d’abril, 19 h

Testimoni visual del procés
creatiu de l’àlbum de PJ Harvey.
De l’Afganistan, Kosovo i els guetos de Washington DC al soterrani
londinenc on el públic va poder
presenciar-ne la gravació.
PROJECCIÓ DINS EL CICLE DE CINEMA IN-EDIT ON TOUR

A càrrec de Primavera
als barris
Torna a La Farinera aquesta iniciativa que expandeix l’activitat del
Primavera Sound a diferents espais juvenils i centres culturals de
la ciutat que acullen les actuacions
de bandes novelles combinades
amb els directes de bandes consolidades.
Més informació: www.farinera.org
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ALTRES

90 MINUTS DE GLÒRIA
4rt Concurs internacional
de literatura ràpida de
la plaça de les Glòries
Dissabte 25 d’abril
• 11 h: Convocatòria Biblioteca El
Clot - Josep Benet
• 17 h: Lliurament de Premis al
Teatre de La Farinera del Clot a
càrrec del Taller de Teatre de La
Farinera

Primer premi: 300 euros
Finalista: 150 euros
Es farà el lliurament en una gala
el mateix dissabte a les 17 h a La
Farinera
Inscripcions presencials a la Biblioteca El Clot - Josep Benet del
dilluns 23 de març al divendres 24
d’abril a les 20h.
Més informació i bases a:
www.farinera.org

A càrrec de la Biblioteca
El Clot - Josep Benet i Centre
Cultural La Farinera del Clot
El concurs 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 25 d’abril.
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MUV URBAN MEETING
Jornada Jove de Cultura
Urbana en Moviment
Dissabte 23 de maig
A partir de les 16 h
Al parc de Sant Martí
(zona de la «gàbia»)
A càrrec de CC Besós,
CC Sant Martí, CC Can Felipa,
CC Parc Sandaru i CC La Farinera del Clot
Una tarda dedicada al ball i les
expressions urbanes i juvenils del
moment. Comptarem amb batalles
d’electro, shuffle i all styles, així
com també amb una competició
de coreografies de K-pop, randoms de K-pop i exhibicions d’altres
estils.

ALTRES

FESTES DE PRIMAVERA
DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA 2020

ITINERARI PER
L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME

Del 8 al 30 de maig

Dissabte 16 de maig, 11 h
3€
Inscripcions prèvies al 93 291 80 80 o a
informacio@farinera.org (del 4 al 15
de maig)

A càrrec de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa
Un any més arriben les Festes de
Primavera al barri que inclouran
amb un munt d’activitats.
Més informació:
@ClotFede
/entitats.clotcampdelarpa
www.farinera.org/festesprimavera

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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REVETLLA DE
SANT PERE
Diumenge 28 de juny, 20 h
La Revetlla de Sant Pere
torna al barri i a l’esplanada del
Centre Cultural, per demostrar
un cop més, que el Clot-Camp
de l’Arpa no en té prou amb Sant
Joan. Foc, pirotècnica i cultura.
ESPLANADA DEL CENTRE CULTURAL

LA KUMBIAMBA 2020

LA KUMBIAMBA
FESTIVAL DE CULTURA I MÚSICA
LLATINOAMERICANA
Amb la voluntat de difondre i donar a
conèixer la riquesa de la cúmbia, neix
la Kumbiamba. Col·lectiu de músics i
dinamitzadors culturals, provinents de
diferents sectors i procedències que
conjuntament amb el CC La Farinera
del Clot han organitzat un festival on
no pararan de sonar els tambors, les
gaites i les maraques.
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LA KUMBIAMBA 2020

DIVENDRES 8 DE MAIG

DISSABTE 9 DE MAIG

20 h

20 h
Entrada anticipada 10 €

De 17 a 20 h

Concert amb la Sonora
patronal + Manglar + Son
Rompe Pera

(Venta d’entrades a www.entradium.com)

Taquilla 13 €

Concert de “Herederos de
petrona” + Dub cumbiero
amb Dj Pablo Gaviria & Nando Lumba

Grup format pels fills de la gran
mestre Petrona Martínez, una de
les més emblemàtiques i reconegudes cantants de bullerengue del
Carib Colombià.

Tallers i activitats

Durant tota la tarda de dissabte
es faran diferents activitats: taller
de percussió amb Alvaro Llerena,
xerrada “La historia del Bullerengue” amb Joselina Llerena, taller
de dansa per totes les edats amb
Sentimiento Cimarron , taller de
Serigrafia amb el col·lectiu Amapolay i fira de vinils.
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Son Rompe Pera, grup mexicà
de marimba folklòrica, aquesta
banda de germans dels suburbis
de Ciutat de Mèxic ens faran ballar amb un estil Garage-marimga-Punk-Cumiba, únic al món. I les
bandes locals de chicha i cúmbia
electrònica de La Sonora Patronal
y Manglar.

MENÚ CULTURAL BAR LA MOLA

TRUE JAM SESSION

JAZZ SESSION

Divendres 3 d’abril, 20.30 h
Divendres 29 de maig, 20.30 h
Divendres 26 de juny, 20.30 h

Divendres 17 d’abril, 20.30 h

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

Si t’agrada el jazz, vine i comparteix la teva música.
Taquilla inversa

Taquilla inversa
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INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Del 23 de març, a partir de les
10 h del matí, a l’1 d’abril de 2020.
Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’abril, maig i juny 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 23 de
març, a partir de les 10 h del matí,
a l’1 d’abril 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 faran
devolucions 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

PILATES

ESTIRAMENTS

GRUP A: dilluns de 17.30 a 19 h
del 20 d’abril al 15 de juny
GRUP B: dilluns de 19.15 a
20.45 h del 20 d’abril al 15 de juny
Sessions: 8 (12 h)
Preu: 58,37 €
GRUP C: dimarts de 10 a 11.30 h
del 14 d’abril al 9 de juny
GRUP D: dimecres de 18.30 a
20 h del 15 d’abril al 10 de juny
GRUP E: dimecres de 20.15 a
21.45 h del 15 d’abril al 10 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 65,67 €

GRUP A: dilluns de 18.30 a 20 h
del 20 d’abril al 15 de juny
GRUP B: dilluns de 20 a 21.30 h
del 20 d’abril al 15 de juny
Sessions: 8 (12 h)
Preu: 58,37 €
GRUP C: divendres de 17 a
18.30 h del 17 d’abril al 19 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 65,67 €

Divendres de 18.30 a 19.30 h
del 17 d’abril al 19 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 43,78 €

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

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

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 16 d’abril a l’11 de juny
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 16 d’abril a l’11 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 43,78 €

FITNESS POSTPART
AMB NADONS
MATINS: dimarts d’11.30 a
12.30 h del 14 d’abril al 9 de juny
TARDES: dimarts de 17 a 18 h
del 14 d’abril al 9 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 43,78 €
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
Dilluns de 19.30 a 21 h
del 20 d’abril al 15 de juny
Sessions: 8 (12 h)
Preu: 58,37 €
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

DANSA

MINDFULNESS
AVANÇAT

DANCEFITTNESS

RUNNING 5.0

GRUP A: dimarts de 18.45 a
19.45 h del 14 d’abril al 9 de juny
GRUP B: dimecres de 18 a 19 h
del 15 d’abril al 10 de juny
GRUP C: dijous de 18.45 a
19.45 h del 16 d’abril a l’11 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 43,78 €

Dimecres de 19.15 a 20.15 h
del 15 d’abril al 10 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 21,89 €

Dimarts de 18.30 a 20.30 h
del 14 al 28 d’abril
Sessions: 3 (6 h)
Preu: 29,19 €
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

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.
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(taller 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.

DANSA

CARDIO DANCE 80’S

BOLLYWOOD FITNESS

COUNTRY AVANÇAT

GRUP A: dimecres de 10 a 11 h
del 15 d’abril al 10 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 43,78 €
Grup B: dilluns de 18 a 19 h
del 20 d’abril al 15 de juny
Grup C: dilluns de 19 a 20 h
del 20 d’abril al 15 de juny
Sessions: 8 (8 h)
Preu: 38,91 €

Dimecres de 19.15 a 20.15 h
del 15 d’abril al 10 de juny
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 43,78 €

Dijous de 20 a 21.30 h
del 16 d’abril a l’11 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 65,67 €

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!

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 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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ART I CREACIÓ

POESIA

PATRONATGE

TEATRE

NIVELL OBERT: dimarts de 10.30
a 12.30 h del 14 d’abril al 9 de
juny
Sessions: 5 (10 h)
(14 d’abril, 28 d’abril, 12 de maig,
26 de maig i 9 de juny)
Preu: 48,64 €

NIVELL OBERT: dimarts de 19.30
a 21.30 h del 14 d’abril al 2 de
juny
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77,83 €

NIVELL OBERT: dimarts de 19 a
20.30 h del 14 d’abril al 9 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 65,67 €

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.

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.
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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.

ART I CREACIÓ

FOTOGRAFIA DE
BODEGÓ

nou!

Dijous de 19 a 20.30 h
del 16 d’abril a l’11 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 65,67 €
A càrrec de Carolina Garcia
En aquest taller aprendrem
aquesta tècnica per tal de tenir
en compte totes els elements que
conformen la fotografia de bodegó. La inspiració, l’objecte, el fons,
els angles, el llenguatge característic, la il·luminació... Aprendrem
a muntar un petit estudi fotogràfic
de bodegó a casa.
(Cal dur la càmera réflex digital i
cal tenir uns coneixements mínims
de com utilitzar-la).

SAFARI FOTOGRÀFIC

AQUAREL·LA

Dissabte d’11.30 a 13 h
del 18 d’abril al 6 de juny
Sessions: 8 (12 h)
Preu: 58,37 €

Dilluns de 18 a 20 h
del 20 d’abril al 15 de juny
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 77,83 €

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 a La Farinera. Calen
coneixements bàsics de fotografia
manual.
(Cal dur la càmera digital, réflex o
compacta, sempre que tinguin el
control manual).

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).
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ART I CREACIÓ

MOU LA VEU

nou!

Dijous de 18.30 a 20 h
del 16 d’abril a l’11 de juny
Sessions: 9 (13,5 h)
Preu: 65,67 €
A càrrec de Mar Nicolás
Mou la veu et proposa exercicis
per posar en forma la teva veu i
aprendre a tenir cura d’ella.
A través d’exercicis de respiració,
cos, projecció i jocs de veu en
grup adquiriràs més confiança i
qualitat alhora de parlar en públic,
actuar, comunicar, i expressar-te.
Vine a moure la veu amb més
veus!
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enganxa’m a la nevera

CALENDARI ABRIL, MAIG I JUNY 2020
Dimecres 1A

19h Llibreries de proximitat vs capitalis

Dissabte 23M

me de plataforma

Sant Martí)

Dijous 2A

19h Cloenda “Fugas críticas”

Dimarts 26M

Dijous 2A

21h Bollywood, Bombay, Barcelona

Divendres 29M

Divendres 3A

20.30h True Jam Session

Divendres 17A

20.30h Jazz Session

Divendres 24A

21h Cicle GestViu: Gesto es todo

Dissabte 25A

17h 90 minuts de glòria

Dimecres 29A
Dimecres 29A

Divendres 5J

Dissabte 6J

Dijous 11J

encontré solo una sabe decir te amo

Dissabre 9M

17h La Kumbiamba

Dissabte 16M

11h Itinerari per l’antiga Farinera Sant

Dissabte 23M

18h Vimbodí vs Praga

Diumenge 24M

18h Vimbodí vs Praga

21h No nos queda más remedio que
18h Premi Ferran Rovira: Aquí no paga
ni Déu

18h PJ Harvey: A dog called money

20h La Kumbiamba

20h Primavera als barris
20.30h True Jam Session
entrar a matar

19.30h Inauguració: De todas las estatuas

Divendres 8M

16h Muv Urban Meeting (al Parc de

Jaume

19

21h Brexshit

Divendres 26J

19.30h Fotoclot 2020

Divendres 26J

20.30h True Jam Session

Diumenge 28J

20.30h Revetlla de Sant Pere

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT
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Carrer Consell de Cent
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Les entrades es poden adquirir al web
farinera.org, a partir del dilluns de la mateixa
setmana de l’espectacle (excepte en el cas
del concert del 18 de gener).
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

M

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

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

Districte de
Sant Martí

Plaça de les
H12
Glòries Catalanes V25
V23 Gran Via de les Corts Catalanes
192
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