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1.

INFORME DE GESTIÓ

1.1. Destacats gestió equipament
Personal
Durant el 2018 hi ha hagut diversos canvis a la plantilla de treball. Els més destacats són:
-

Promoció interna d’un dels informadors responsable de la comunicació escrita com a
dinamitzador. Realitzant aquestes funcions des del mes d’abril a excepció del paquet
de tallers assumit des de la figura de la informadora de matins.

-

El canvi va donar lloc a una reorganització de tasques. Es van tornar a centralitzar les
tasques de comunicació en una única figura i es va incorporar a l’equip una nova
informadora de tarda/nit encarregada del disseny de la difusió escrita (agenda i
cartellera mensual principalment)

-

Al setembre també va canviar la persona que feia d’informadora de caps de setmana.

-

La reorganització de tasques ha permès que totes les figures d’informació siguin més
polivalents i la especialització d’algun d’ells ha facilitat que es poguessin assumir des
de la plantilla tasques que estaven totalment externalitzades

Destacats serveis de l’equipament
-

El desplegament del PIAD, iniciat al 4rt trimestre del 2017, es va finalitzar durant
aquest any. Queda pendent resoldre un tema d’insonorització dels despatxos que
dificulta la convivència entre aquest servei i el banc del temps.

-

El servei de bar tot i els canvis interns en l’estructura d’organització i alguns temes de
coordinació amb l’equipament, sembla que ha començat a ser més conegut a nivell
de barri i de ciutat i generant dinàmiques pròpies. L’activitat de la jam session mensual
s’ha consolidat i funciona molt bé tant pel que fa a volum de participants com a
qualitat musical.

-

El Casal de joves, tot i l’estreta relació i la participació en projectes compartits de barri,
continuem tenim dificultats per salvar condicionants propis de la convivència dels dos
equipaments en un mateix edifici.
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- Inversions, manteniment i edifici.
Tot i la inversió feta en la nova màquina d’aire acondicionat a l’estiu del 2017 durant el
passat 2018 hem tingut molts problemes amb el clima tant a l’hivern com a l’estiu.
Actualment sembla que els més greus estan resolts.
Per altra banda, i directament relacionat amb l’augment de l’activitat del bar tenim
encara greus problemes amb les olors i l’extracció de fums pendents de solucionar.
Igualment aquest any, suposem que com a conseqüència directa del reinici de les
obres a la plaça de les Glòries , varies plagues de coloms, rates, paneroles, etc ens han
acompanyat des de l’inici de la primavera fins a ben entrada la tardor. Es van fer varies
intervencions per evitar que els coloms fessin el cau al sostre de la tercera planta.
Aquests problemes desprès d’estar-hi molt a sobre, sembla que han desaparegut però
tant a la façana com a d’altres espais de l’equipament han quedat considerables restes
de la seva activitat.
L’ocupació de l’esplanada, inicialment a diari i posteriorment durant el cap de
setmana, pel mercat ambulant ens continua generant bastants dificultats. A banda
d’un tema d’imatge, el tema de la brutícia que comporta és flagrant. La sona exterior
de l’ascensor s’ha convertit en un wc i les restes d’escombraries que queden en acabar
l’activitat tot i la intervenció dels serveis municipals de neteja, ens continuen afectant
negativament. Per altra banda, ens obliga a coordinar-nos amb la guàrdia urbana cada
cop que hi ha una activitat a l’exterior; l’ocupació total de l’espai ens hagués impedit
realitzar-les a no ser pels dispositius especials.
Així, aquest any la coordinació amb manteniment, neteja interior i exterior, plagues i
guàrdia urbana ha estat continuada. El petit manteniment amb una persona de
referencia un cop a la setmana ha anat força bé.
Pel que fa a les inversions aquest any es va canviar la porta de l’ascensor i es va
comprar una impressora/fotocopiadora.
Altres inversions fetes amb pressupost de l’equipament han estat : ciclorama i material
d’il·luminació i so pel teatre, taules plegables i un ordinador portàtil.

- Col·laboracions i coordinacions amb institucions i entitats
Pel que fa a la programació s’han mantingut les coordinacions de cada any tal i com es
veurà als posteriors punts d’aquesta memòria. Ampliades especialment per temes
vinculats a la creació com ara la participació en alguna trobada organitzada per
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Xarxapro i a diferents fires, mostres i visites per a conèixer diferents projectes d’arts
escèniques.
Aquest 2018 també ha estat el primer any en que l’equipament ha aconseguit
participar del programa Barcelona Districte Cultural. Formant part de taula de
programació de teatre, es va començar a programar dins la temporada 2018-2019. Fet
que ens ha suposat optar de forma gratuïta a espectacles d’un alt nivell de qualitat i
ampliar el volum del nostre públic objectiu.
Per primera vegada també és va participar a la festa del dibuix organitzada pel museu
Picasso organitzant un taller de plantilles que es va concretar en un mural dut a terme
col·lectivament que ha quedat a la sona de l’ascensor de La Farinera.
I com sempre, a banda de les visites que organitza trimestralment el taller d’història o
regularment el Museu d’història de Barcelona, hem rebut, atès i assessorat en alguns
casos, diferents grups escolars i d’estudiants de postgraus o màsters, associacions,
institucions i professionals de Barcelona, d’altres comunitats autònomes o països
europeus interessades en conèixer l’edifici i/o el model de gestió.
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1.2. Aspectes econòmics

PREVIST
2018

I

EXECUTAT

PREVIST

EXECUTAT

Previst

Executat

IMPORT (en €)
35.034,80 €
7.134,00 €
18.410,68 €
245.350,00 €
990,00 €
306.919,48 €

IMPORT (en €)

Total

IMPORT (en €)
241.288,43 €
10.823,06 €
18.465,98 €
22.833,78 €
11.187,55 €
2.320,68 €
306.919,48 €

IMPORT (en €)
243.823,17 €
14.409,25 €
20.109,49 €
21.899,99 €
11.492,86 €
1.290,26 €
313.025,02 €

Resultat

0,00 €

0,00 €

INGRESSOS
Activitat: tallers
Activitat: espectacles, actuacions, etc.
Cessions i lloguers
Aportació municipal
Altres

Total
DESPESES
Personal
Subministraments, manteniments, material
Activitat: tallers
Activitat: espectacles, actuacions, etc.
Altres
INVERSIONS

35.794,47 €
7.120,22 €

24.252,32 €
245.350,00 €
508,01 €

313.025,02 €

S’ha superat en 6.106.54€ la previsió d’ingressos que fèiem al pressupost inicial. Això suposa
una petita desviació en positiu del 1,9% en l’execució del mateix. Aquest augment prové
principalment de la partida de cessions i lloguers d’espais.
L’aportació de la subvenció municipal continua essent la partida d’ingressos més alta. Aquest
any ha suposat el 78,4%. Els recursos econòmics generats pel propi equipament han estat del
21,6%. D’aquest percentatge l’11.4 % prové de la programació de tallers, el 7,7% de la cessió
d’espais, el 2.3 % del taquillatge d’espectacles i actuacions i el 0.2 % d’altres ingressos.
Pel que fa a les despeses, tal i com es pot veure al quadre , la partida més important és la que
fa referència al personal, representa el 77,9% del projecte. La segueixen la partida
d’espectacles i actuacions i la de tallers. La resta son despeses que tenen a veure amb tot el
tema de subministraments, manteniments, etc
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BALANÇ 2018

PRESSUPOST 2019

INGRESSOS
Activitat: tallers
Activitat: espectacles, actuacions, etc.
Cessions i lloguers
Aportació municipal
Altres

35.794,47 €
7.120,22 €
24.252,32 €
245.350,00 €
508,01 €

INGRESSOS
Activitat: tallers
Activitat: espectacles, actuacions, etc.
Cessions i lloguers
Aportació municipal
Altres

33.000 €
6.000 €
22.000 €
245.350 €
500 €

Total

313.025,02 €

Total

306.850,00 €

DESPESES
Personal
Subministraments, manteniments,
neteja
Activitat: tallers
Activitat: espectacles, actuacions, etc.
Altres
INVERSIONS
Total

DESPESES
Personal
Subministraments, mantenim, material,
neteja
Activitat: tallers
Activitat: espectacles, actuacions, etc.
Altres
Inversions
Total

243.823,17 €
material,

14.409,25 €
20.109,49 €
21.899,99 €
11.492,86 €
1.290,26 €
313.025,02 €
Resultat 0,00 €

Resultat

7

251.947 €
9.700 €
19.000 €
15.275 €
9.975 €
953 €
306.850,00 €
0,00 €

1.3 . Comunicació

Durant el 2018 hem mantingut el format de la difusió escrita de la programació
cultural i dels tallers, iniciat a mitjans del 2017 quan es van unificar l’agenda trimestral
que s’utilitzava per difondre les activitats convencionals (concerts, festivals,
exposicions, arts escèniques...) (3.500 unitats x 4) amb el tríptic específic de cursos i
tallers (3.600 unitats x 3). D’aquesta manera aconseguim un important estalvi
econòmic i d’esforços alhora que el projecte global assoleix una major eficiència, ja
que l’agenda trimestral es converteix en l’eix vertebral de la comunicació del Centre
Cultural que assigna el mateix protagonisme tant als cursos i tallers com al programa
d’activitats. A més, de l’agenda trimestral, reforçada amb la cartelleria mensual (300 X
11);

L’agenda trimestral es reparteix per diferents establiments i seus d’entitats del barri
dues vegades al trimestre. També s’envia per correu intern als Centres Cívics, a les
biblioteques del Clot i del Camp de l’Arpa i a l’OAC de Sant Martí.

Un canvi important ha sigut que des del mes d’abril es va d’editar l’últim butlletí
informatiu Clic (3.000 unitats x 5). Fer aquest butlletí informatiu suposava una gran
inversió econòmica i davant la davallada de l’ús dels mitjans escrits vam decidir de
deixar d’editar el butlletí en format paper. Estem en procés de traslladar al format Online algunes seccions del Clic, com per exemple les entrevistes, aprofitant que la web
actual ens permet publicar vídeos.

D’altra banda, i com cada any, reforcem la difusió de la temporada de teatre per a tots
els públics amb un cartell (630 u.) i un desplegable (3.500 u). Enguany, per tercera
vegada consecutiva, hem produït un imant amb el resum de tots els actes de la
temporada que s’ofereixen a les famílies.
Aquest fulletó es reparteix via correu intern a la resta de Centres Cívics i Biblioteques
del Clot i Camp de l’Arpa. També es reparteixen uns quants exemplars a diferents
centres educatius del barri i rodalies i també a establiments i seus d’entitats del barri.
Aquest repartiment es fa dues vegades al llarg de l’any.
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Els cicles més rellevants que s’organitzen a l’equipament com el Say it Loud, les
Endorfines o el cicle Muses, tenen una difusió escrita específica per reforçar-ne
l’impacte elaborant a part dels cartells específics, una nota de premsa que s’envia als
mitjans especialitzats. A la tardor del 2018 hem entrat a formar part del circuit del
Barcelona Districte Cultural. Per difondre aquests espectacles hem utilitzat els llibrets i
els cartells editats des de l’ICUB així com un roll-up.

Pel que fa a la difusió electrònica seguim amb la tendència de creixement que hem
vingut experimentat darrerament. Les tres xarxes socials que utilitzem són el Facebook
que ha passat de 5.860 seguidors el 2017 a 6.531 durant el 2018, i el Twitter que ha
augmentat de 3587 a 4.093 seguidors el 2018. Pel que fa a l’Instagram, la darrera
xarxa incorporada el 2017, hem passat dels 600 seguidors el 2017 a 1.250 el 2018. A
més a més, cal destacar que cada dia hi ha més moviment i feedback a les xarxes. Això
s’ha degut en gran mesura al fet d’anomenar a cada publicació al perfil del Districte de
Sant Martí i als Centres Cívics de Barcelona i suposa una ajuda a l’hora expandir la
informació i a tenir molta més visibilitat, propiciant la circulació de la informació.
Pel que fa a la pàgina web seguim augmentant visites arran d’haver estrenat el 2017
una web molt més dinàmica on tota la informació queda molt més ben organitzada i
visible. Com sempre es manté actualitzada la pàgina web amb notícies i l’agenda de
les activitats, aconseguint un índex de 93.953 visites a pàgines del web el 2017 a
140.845 el 2018. Aquest augment és degut clarament a la nova web. L’aplicatiu
d’inscripcions online ha facilitat l’accés de les persones usuàries a la informació dels
tallers, alhora han augmentat considerablement les inscripcions a través d’aquest
canal.

Un cop la setmana s’envia el butlletí electrònic que anuncia les activitats de la següent
setmana. Arran de l’aplicació de la nova Llei de Protecció de Dades hi ha hagut una
davallada important d’usuàries, ja que es va haver de demanar explícitament que es
renovés la subscripció al butlletí i moltes persones no van fer-ho. De totes maneres, no
valorem negativament aquesta davallada, ja que realment ara qui ho rep és qui vol i
qui llegeix el butlletí.

El contacte amb els mitjans de comunicació continua sent mensual per fer arribar les
agendes mensuals i puntual per enviar notes de premsa de les activitats més
9

rellevants. Seguim com sempre tenint un espai en diaris i televisions generalistes, on
s’han destacat notícies com el Say it Loud, l’Endorfines o alguna exposició que ha
tingut alguna menció especial. A través de la pantalla informativa instal·lada a la
recepció, es va difonent el calendari de les activitats i la informació els actes més
destacats. Enguany destaquen els vídeos que s’han fet des de l’ICUB per promoure el
Barcelona Districte Cultural que han dinamitzat molt la pantalla informativa.

Finalment, des de La Farinera també s’ha centralitzat la producció a tots nivells de la
difusió escrita d’alguns dels actes organitzats a nivell de barri per la Federació
d’Entitats com ara la relativa a la Campanya de Reis, el Carnaval, les Festes de
Primavera i la Festa Major.

EL 2018 s’ha consolidat la proposta iniciada a finals del 2016 de diferenciar clarament
la comunicació escrita i digital entre La Farinera i l’EAMP.
D’aquesta manera, tot i ser espais gestionats per la mateixa entitat funcionen cada cop
amb més independència l’un de l’altre i amb dos projectes propis. La normativa
municipal dels casals de barri i del centres cívics és diferent i el fet que l’EAMP cada
cop té un projecte més diferenciat i conegut al territori ha estat un dels motius
principals que han motivat aquest canvi.

2. .MEMÒRIA FARINERA 2018
2.1

Suport a l’associacionisme

El suport a l’associacionisme és una de les línies prioritàries de treball del Centre Cultural la
Farinera del Clot .
Aquest suport es concreta en múltiples col·laboracions, cessions d’espais, sonoritzacions,
regidories etc. i es facilita tant per a activitats concretes de qualsevol associació de Sant
Martí o de la ciutat, com per a actes ordinaris i/o extraordinaris organitzats per la
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA), especialment els que tenen a veure
amb el calendari festiu.
Per altra banda, algunes de les entitats del barri resideixen a la Farinera, des d’on duen a
terme la seva activitat quotidiana, reunions i assemblees.
Independentment d’això, es continua donant un suport específic a la FECCA acollint les
reunions de les seves comissions, facilitant espais i oferint suport logístic i tècnic.
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Suport al calendari festiu / cultura popular
En aquest sentit, s’ha participat a les següents activitats:
Campanya de Reis: La campanya de Reis és una activitat solidària en què participen
múltiples entitats del barri amb dos objectius prioritaris. L’un, l’obtenció de joguines i
regals que, en coordinació amb Serveis Socials del Clot, es fan arribar tan als infants com a
la gent gran del barri que es troben en situació de risc social o solitud. L’altre, la celebració
de la festivitat amb els veïns i veïnes.
L’organització d’aquesta campanya es fa mitjançant una comissió de treball on hi
participen les diferents entitats i voluntaris/es implicades amb el suport del personal de
l’equipament. A través d’aquesta s’acorden i es coordinen les accions.
En relació al sistema de recollida de joguines, la Farinera esdevé un dels punts de
referència del barri on durant vàries setmanes, les persones a títol individual, poden deixar
les joguines per la campanya. En paral·lel, des del Centre Cultural i conjuntament amb una
de les entitats residents, AT El Partiquí s’organitza una obra de teatre amb entrada gratuïta
a canvi d’una joguina per a la campanya.
A mode de resum, les activitats de la Campanya de Reis 2017-2018 que es van dur a terme
al centre van ser:

Espectacle de Nadal a càrrec de l’AT. El Partiquí (16 de desembre de 2017 a les 21 h)
es va facilitar l’espai d’assaig i el suport tècnic durant l’assaig general i el dia de l’obra.

Colors de Monstre , jocs a càrrec de Tombs Creatius: (16 de desembre de 2017 de 11 a
14h) Aquesta activitat es va dur a terme a l’espai de les gandules a l’edifici HUB.

Cavalcada de Reis:

La Farinera va centralitzar la difusió de l’activitat. També el

repartiment de caramels a les entitats participants, equips de so pels cotxes,
emmagatzematge de materials, etc. essent el punt neuràlgic on es van vestir els reis, van
sortir les carrosses, etc. El personal tècnic va donar suport durant tot el recorregut de la
rua.
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Recollida/lliurament de joguines a les famílies: La coordinació amb Serveis Socials es va
centralitzar des del Centre Cultural. Es va participar amb les entitats més involucrades a
l’organització i l’entrega de les joguines a les famílies.
Comentar que durant la jornada del 5 de gener, la Farinera va fer un horari extraordinari
fins a les 24.30 h de la nit per tal de poder acabar la distribució de la campanya.

Carnestoltes: L’activitat consta de les reunions prèvies d’una comissió formada per
entitats del barri que organitzen tots els actes al voltant d’aquesta festivitat. La Farinera va
donar suport a les activitats específiques:
Gestió de la difusió a tots els nivells.
Cessió d’espais de la sala d’arts plàstiques a l’entitat CPB que van ser els
encarregats de la creació de la sardina gegant per l’enterrament .

Arribo (divendres 9 de febrer):

producció de la cercavila amb els “Banda Patilla“ i

“Embastida Residents“ i sonorització de l’escenari pel pregó de Sa Majestat el Rei
Carnestoltes.
Rua (10 de febrer): sonorització de la tarima on es du a terme el photocall i l’entrega de
premis i mencions .
Festa final de la gran rua de carnaval (10 de febrer): producció de l’espectacle
d’animació “ La cuca de mil colors” a càrrec de la cia. Grimpallunes.

Enterrament de la Sardina (dimecres 14 de febrer a les 19 h): acollida dels participants i
facilitació d’espai per vestuari. El Centre és el magatzem permanent de tot el material
indispensable pel bon desenvolupament de l’activitat (graelles, attrezzo, estructures,
motlles...). Alhora, el personal tècnic es va encarregar de la sonorització de l’espectacle i va
donar suport al muntatge de les graelles per fer la sardinada final al Parc del Clot.
Es va crear una col·laboració amb el centre CPB, de salut mental, per tal que els seus
usuaris fossin els creadors de la sardina doncs ja venien al centre cultural a fer un taller
d’expressió plàstica .
St. Jordi: El 2018 ha estat el sisè any que des del Centre Cultural s’ha celebrat la diada de
Sant Jordi. Es van coorganitzar dos actes per aquesta festivitat.
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Concurs 90 minuts de glòria (dissabte 21 d’abril ): Segona edició del concurs de literatura
ràpida de la plaça de les Glòries. Un concurs coorganitzat per la Biblioteca El Clot- Josep
Benet i el Centre Cultural , amb el suport del Districte de Sant Martí. Des del Centre
Cultural s’ha dut a terme tota la producció de la jornada. A la tarda, 17.30 h, al mateix
Centre Cultural al teatre Jesús Concernau es va realitzar l’entrega de premis a càrrec dels
alumnes del curs de teatre de l’equipament.

Sant Jordi 5 x 20 (dimarts 24 d’abril): Acte coorganitzat entre el Centre Cultural i
l’Associació Teatral el Partiquí. Lectura de poemes de diversos autors. Els rapsodes eren
persones vinculades a les entitats del barri i veïns que es van mostrar interessats en iniciar
la vetllada de Sant Jordi vinculant-se a un acte literari.

Festes de Primavera:
La Festa Major petita del barri. Es va coordinar el disseny i la distribució del programa
específic del conjunt d’activitats al barri. També es van destacar el conjunt d’actes de
festes de Primavera en un apartat especial a la revista CLIC.
Dins les festes, la Farinera va coproduir i/o acollir els següents actes:
19è Mercat Solidari (12 i 13 de maig): des del CC la Farinera del Clot es va donar suport
logístic a l’hora d’emmagatzemar part dels elements del mercat i es van acollir algunes de
les reunions d’organització ( 7 cessions en total) .

Itinerari per l’antiga Farinera Sant Jaume ( 12 de maig) a càrrec del Taller d’Història: des
del CC es va donar suport en la difusió i coorganització de la visita.

Actes de celebració del Xè aniversari del Casal de Barri Antoni Miró i Peris: des del centre
cultural es va donar suport logístic, de programació i contractació d’alguna de les activitats.

Revetlla de Sant Pere (28 de juny):
El Clot és un dels pocs barris de Barcelona que celebra la Revetlla de Sant Pere, el dia 28 de
juny. Aquest acte és produït i organitzat al 100% pel Centre Cultural. La ubicació acostuma
a ser a la mateixa esplanada de la Farinera. El fet que el Centre sigui l’organitzador de la
vetllada, permet que les entitats assisteixin a l’acte com a persones usuàries i que per tant,
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sigui un bon marc de contacte i intercanvi social i informal. La proposta que s’ha fet
aquest 2018 ha estat una mica diferent a la de l’any anterior donat que no s’ha pogut fer la
foguera degut a les obres de la plaça de les Glòries. Aquest any la revetlla també va rebre
la col·laboració dels Diables del Clot que es van encarregar de la pirotècnia i del Casal de
Joves la Traca que van organitzar el sopar popular. A la tarda es va programar un
espectacle familiar, dins del cicle Endorfines, “ El domador de puces” a càrrec de la cia.
Fèlix Brunet i per acabar es va tancar la festa amb un concert a càrrec de “ Pirates
Rumbversivos”.
Festa Major: El gran esdeveniment del calendari festiu del barri, celebrat del 2 al 18 de
novembre, amb el Refestot inclòs.
Des de la Farinera es va donar suport en la coordinació de la distribució i recollida de la
difusió pel barri, la coordinació del concurs de la imatge de Festa Major i d’altres suports
puntuals. Per altra banda, es va cedir i coordinar la cessió de material tècnic (equips de so
i llums) a diferents entitats per a la realització dels seus actes.
La Farinera cada any participa del conjunt d’actes. Les principals activitats coorganitzades
des del Centre van ser:
Exposició Rec Comtal a càrrec del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa (8 al 24 de
novembre): es va donar suport tècnic pel muntatge, cessió de l’espai, difusió de l’acte i
organització de la inauguració.

Itinerari visita Farinera St. Jaume a càrrec del taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa (
17 de novembre ) : suport en la difusió i coordinació de la visita.

Concurs de DJ’s a càrrec de Northem Clot (9 de novembre): suport tècnic.

Teatre de Festa Major amb l’obra “ Fargo” a càrrec de la cia. A.T. El Partiquí ( 9 i 10 de
novembre) : es va donar suport tècnic pel muntatge i estrena de l’espectacle, difusió i
cessió de l’espai.

Concert familiar a càrrec del grup “ Xiula” (11 de novembre). Aquest concert està dins de
la programació infantil de la temporada 2018-2019, que commemora el XXè aniversari de
l’equipament, i forma part del circuït Barcelona Districte Cultural. El centre conjuntament
amb l’ICUB s’encarrega de la difusió i regidoria del concert.
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Animació infantil a càrrec d’en “ Jordi Tonietti” (17 de novembre) a la plaça Carme
Montoriol. Aquest espectacle forma part del conjunt d’actes realitzats per a la celebració
del Xè aniversari del Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris : des de l’equipament es va
donar suport en la programació, suport tècnic i logístic de l’acte.

Suport/Col·laboracions amb les entitats residents
El Centre dóna un suport quotidià a les entitats que hi conviuen.
Banc del Temps: és un projecte iniciat per l’entitat Dones i Comunitat però a partir del
2015 va passar a ser gestionat per l’ Associació Banc del Temps de Sant Martí. És una
iniciativa comunitària d’intercanvi de temps, que emula el funcionament d’un banc, però
que allò que es presta i es rep és temps dedicat a serveis a les persones. Aquest intercanvi
té com a objectiu establir una xarxa d’ajuda mútua i reforçar els llaços comunitaris del
barri. Actualment treballen a la sala de reunions destinada a les entitats de la Federació
els dilluns i dijous de 17.30 a 19.30 h i els dimecres de 10.30 a 12.30 h. Actualment només
funciona com a punt d’atenció i informació pels usuaris del projecte doncs ja no realitzen
ni activitats ni xerrades al centre com ja es va explicar a la memòria de l’any 2017.
El centre dóna suport al projecte i a l’entitat en: cessió de l’espai de treball ( amb un total
de 105 cessions), informació i atenció a les persones usuàries i punt de recollida de correu.
A.T. EL Partiquí: és una entitat de la Federació que es dedica a fer teatre pel barri i amb el
barri. La majoria dels seus membres són veïns i veïnes del Clot–Camp de l’Arpa des de fa
molts anys. Aquest grup de teatre amateur fa més de 40 anys que funciona i sempre ha
estat molt present a la vida del territori, col·laborant directament en les diferents activitats
festives del calendari. Actualment assagen cada setmana tots els dilluns i dimarts de 21.30
a 23.30 h al teatre, amb un total de 127 cessions en tot l’any. Tenim un conveni de
col·laboració pel qual el grup es compromet a oferir un espectacle cada trimestre a canvi
dels assajos. A més a més, fan un espectacle per Nadal per col·laborar en la campanya de
recollida de joguines.
Aquest any s’ha realitzat la primera edició del Premi Ferran Rovira , premi que coorganitza
la companyia conjuntament amb la Federació de teatre Amateur de Catalunya i el suport
del centre cultural, en homenatge al director Ferran Rovira , fundador i director de
l’Associació Teatral El Partiquí.
El centre dóna suport a l’entitat amb: cessió de l’espai per assajar i reunir-se, espai de
magatzem, recepció i atenció dels seus usuaris i difusió dels espectacles.
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Taller d’Història: és una comissió de la Federació d’entitats dedicada a la recuperació de la
memòria històrica del barri del Clot- Camp de l’Arpa. És un grup d’historiadors/es molt
actiu que a part de les seves trobades setmanals al Centre també organitzen xerrades,
conferències i itineraris d’interès per als veïns i veïnes. Cal puntualitzar però que la majoria
de xerrades les duen a terme al Casal de Barri Antoni Miró i Peris. Actualment es reuneixen
cada dimecres de 18 a 20 h, amb un total de 42 cessions en tot l’any. Durant 2018 el
Centre Cultural ha coorganitzat 3 itineraris amb el Taller d’Història gestionant la reserva
dels assistents i fent la difusió.
El centre dóna suport al projecte amb: la cessió d’un espai de treball, recepció de correu i
donant informació i atenció als seus usuaris.

Suport/col·laboracions amb les entitats de forma puntual
Tal com s’ha remarcat a l’inici d’aquest bloc, al marge del suport a les entitats residents,
des de l’equipament es col·labora de forma puntual amb d’altres col·lectius i associacions
tant del barri com de la ciutat.
Les col·laboracions més destacades de 2018 han estat amb les següents entitats:
Associació Amics del Country , SCV el Clot, RATIO (Associació Juvenil de Lleure per a
Persones amb Discapacitat Intel·lectual) , Associació JOIA , CPB i Passwork .

2.2

Cessió d’espais i materials

El Centre Cultural la Farinera del Clot cedeix els seus espais a ciutadans, entitats, grups o
institucions per tal que puguin dur a terme les seves activitats.
Aquestes cessions poden ser de pagament o gratuïtes. Les peticions de cessió són
valorades per l’equip del Centre per tal d’assegurar que no contradiguin el conveni signat
entre el Districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i que
l’activitat proposada sigui compatible amb la programació de l’equipament. No es cedeix
l’ús dels espais a particulars per a fer activitats que generin ingressos particulars.
Cal remarcar que en tota aquesta dinàmica dels usos dels espais, l’espai del teatre té un
funcionament diferent. Degut al fet que és l’espai del Centre que centralitza la major part
de la programació (sobretot els blocs musicals i d’arts escèniques), quedant limitada la
disponibilitat per a possibles cessions.
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Si hi ha peticions que per temàtica i línia s’adapten a la de l’equipament es treballen com a
col·laboració incorporant-les a la programació cultural del Centre i aconseguint d’aquesta
manera un benefici per a les dues parts. Aquesta situació s’ha repetit en diverses ocasions
durant l’any 2018 i activitats que en un altre moment es feien com a lloguers ara es fan
com a col·laboració.
Pel que fa a la cessió de materials, es cedeix principalment i de manera gratuïta l’equip de
so portàtil i un set de microfonia de l’equipament, tot i que en ocasions extraordinàries
vinculades normalment al calendari festiu (festa major, carnestoltes i festes de primavera)
surt més material tècnic com les torres de llum, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen
cobrir mínimament els actes, allà on no es pot arribar amb la partida general
d’infraestructures de Districte.
A banda del material específic de l’equipament, també es gestionen,

de manera

centralitzada per la tècnica de l’entitat gestora les peticions del material propi de la
federació (graelles, quadres llums, carpes, etc)

FOMENT DE LA CREATIVITAT
número d'espais utilitzats per a la creació
Número de cessions
Número de grups de creació
COOPERACIÓ AMB L'ASSOCIACIONISME
número de cessions
número d'entitats
ENTITATS DE LA FECCA I SUPORT ALS
PROJECTES
número de cessions
número d’entitats
número de cessions de material
INSTITUCIONS I PARTICULARS/EMPRESES
número de cessions a Institucions
número de cessions a particulars o empreses
número de cessions de lloguer
Número de cessions gratuïtes
TOTAL CESSIONS

2017
6/6
479
28

2018
6/6
546
21

366
48

393
48

339
22
37

236
19
35

84
133
246
816
1.062

121
82
334
808
1.142

Si analitzem el quadre detingudament veurem de forma clara com en general han
augmentat el nombre de cessions . Els espais destinats per a tal segueixen sent els
mateixos tot i que un dels espais , el t-6 , ha vist afectada la seva disponibilitat . Aquesta
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sala ha quedat anul·lada en quan el seu ús tots els dimarts i dijous des del mes de
setembre de 2018. L’activitat de la batukada suposa una dificultat doncs afecta
directament a la planta baixa de la Farinera . El Casal de Joves la Traca ha acollit als seus
espais el grup de batukada Retumba i davant la dificultat que ens genera els so de la
percussió s’està en procés de negociació amb el Casal de Joves per tal d’arribar a un acord
que ens satisfaci a totes les parts. De moment l’equipament s’ha compromès a inhabilitar
el t-6 fins el juny del 2019 per donar temps a buscar una solució que afecti el menys
possible a ambdós centres. En resum de setembre a desembre hi ha hagut un total de 30
dies els quals aquest espai no s’ha pogut utilitzar.
Altre cosa a destacar abans d’analitzar apartat per apartat és l’entrada de l’equipament al
circuït del BCN Districte Cultural. El quart trimestre de l’any 2018 ha estat el primer
trimestre on el centre ha tingut programació del BCN Districte Cultural, amb un total de 6
espectacles de diferents disciplines. Això ha afectat a les cessions d’espais donat que s’han
pogut acollir menys companyies en residència ( 21 cies) , com podem veure clarament en
el quadre, però al mateix temps aquestes companyies han pogut augmentar el nombre de
dies d’assaig ( 546 dies), per tant, tot i ser menys els grups hem pogut donar un millor
servei i confort a aquestes companyies .
En l’apartat de suport a l’Associacionisme veiem que el nombre d’entitats a les quals se’ls
hi ha donat suport són exactament les mateixes de l’any anterior ( 48 entitats) i hi ha un
petit augment en quan el nombre de dies d’ús dels espais.
Com ja venim comentant en els dos últims anys cada cop són menys les entitats pròpies de
la FECCA que necessiten fer ús dels espais del centre. Com ja vàrem explicar en la memòria
de l’any passat, ja sigui perquè algunes ja no existeixen o han disminuït la seva activitat.
Un augment destacable de les cessions d’espai en aquest 2018 han estat les cessions a
Institucions . El Districte, Serveis Socials, l’ICUB ,Parcs i Jardins entre d’altres han triat
l’equipament per a fer moltes de les seves reunions i presentacions.
També cal destacar que els lloguers s’han incrementat amb gairebé 100 cessions més
respecte el 2017.
Tot i així, val a dir que les cessions d’espai podrien haver augmentat molt més. S’han hagut
de descartar un total de 138 sol·licituds aptes doncs no hi havia espai disponible.
D’aquestes 138 sol·licituds 56 feien la seva petició pel teatre o bé una sala intermitja , de
més de 50 persones. Degut a la poca disponibilitat de la sala d’actes i no disposar de cap
sala com la que teníem abans amb un aforament entre 50 /70 persones ( sala del
soterrani-actual casal de joves) , totes aquestes peticions s’han hagut de desestimar.
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En resum podem dir que les cessions d’espai han sofert un augment respecte l’any
anterior, es segueix mantenint l’equilibri en entre entitats i usos que se’n fan dels espais.
Podem dir que la davallada que veníem patint anys enrere ha quedat frenada. Tot i així
,des del centre seguirem treballant per millorar els nostres espais i així poder oferir al
màxim d’entitats possibles el nostre suport, sempre més i millor.

2.3

Programació d’activitats

2017

Núm. Assistents Núm. Activitats Núm. Assistents
assistents
2017
2018
2018

Arts escèniques

38

3.243

59

5.479

Música

33

5.317

28

2.948

Exposicions

13

3.651

12

2.359

Audiovisuals

12

689

12

1.021

Cultura popular

3

2.200

4

2.330

Itineraris

6

119

15

364

Altres (xerrades i 33
altres activitats)

1.321

15

978

TOTALS

16.540

1145
4

15.479

Tipus d’activitat

Núm. Activitats

138

Del total d’activitats, han estat per públic familiar:

Tipus d’activitat
Públic familiar

2017

Núm. Assistents Núm. Activitats Núm. Assistents
assistents
2017
2018
2018

14

4081

Núm. Activitats

15

3.756

Fent una comparativa ràpida d’indicadors entre els anys 2017 i 2018 podem dir que
l’activitat del Centre Cultural ha augmentat lleument. S’ha passat d’un total de 138
activitats a 145, tot i que pel que fa a les persones assistents comprovem un breu
davallada de 16.540 a 15.479. Una de les causes d’aquesta lleu davallada d’assistents és
l’absència d’una activitat multitudinària del cicle Say it Loud que enguay va canviar de
format. La majoria d’àmbits han crescut però bàsicament podríem destacar que hi ha
hagut canvis substancials en:
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-

Arts escèniques: fruit de de la implementació del nou projecte d’arts

escèniques del CCFC (veure apartat arts escèniques) i en gran mesura, per la
participació del centre, per primavera vegada, en el circuit Barcelona Districte
Cultural.
-

Audiovisuals: En gran mesura per la programació de la Mostra de fotografia i

audiovisuals de Muntanya de Sant Martí, i a més, per l’acollida de l’IN-EDIT On tour i
la jornada de El dia més Curt.
-

Itineraris: a l’acord amb el Taller d’Història pel desenvolupament d’un itinerari

trimestral, coincidint alhora amb esdeveniments com les Jornades Europees de
Patrimoni, fet pel qual, se n’han desenvolupat algun més.

Arts Escèniques
A la memòria anterior destacàvem l’ascens d’activitats i de públics d’arts escèniques.
Enguany veiem un increment més ampli encara d’activitats i públic en les arts
escèniques, consolidant aquesta disciplina com un dels eixos fonamentals de la
programació. Fonamentalment, per tres aspectes claus. En primer lloc, per la
implementació i el disseny d’un nou projecte d’arts escèniques, amb tres objectius
bàsics:
a) Prioritzar paulatinament els usos escènics al Teatre Jesús Concernau.
b) Atraure les companyies escèniques a través de diverses opcions que poguessin
satisfer més específicament les seves necessitats.
c) Assistir a festivals, estrenes i mostres per visualitzar el paper de la Farinera en
les arts escèniques, per formar a l’equip tècnic i arribar a un perfil de companyies
professionals alienes a les dinàmiques dels centres de proximitat.

El resultat d’aquest nou projecte ha estat positiu, tant en l’increment de companyies,
com de cessions d’espais a la creació i en definitiva, en el conjunt de la programació,
augmentant el nombre d’activitats i el públic assistent.
En segon lloc, per l’entrada del Centre Cultural al circuit de cultura als barris Barcelona
Districte Cultural, que per primer cop, va participar a la temporada de tardor del cicle
que va de l’octubre al desembre i es on van oferir 6 espectacles de qualitat i gratuïts
amb un gran èxit d’assistència.
Per últim, cal destacar l’octubre, el novembre i el desembre de la Temporada de teatre
per a tots els públics 2018-2019, on tots els espectacles s’han ofert de manera gratuïta
per commemorar el 20è aniversari del Centre Cultural la Farinera del Clot que serà el
proper 8 de maig de 2019.
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Així doncs, tots aquests motius, han suposat un increment en les arts escèniques que
van dels 3.243 assistents del 2017 als 5.479 del 2018.

Suport a la creació
NOMBRE D’ENTITATS DE CREACIÓ
Nombre d’entitats de creació que han ocupat un espai

21

Classificació segons la relació amb el centre
Relació estable

13

Relació puntual

8

Total

21

Classificació segons l’abast territorial
Entitats del territori

1

Àmbit de ciutat

20

Totals

21

NOMBRE DE CESSIONS A LES ENTITATS DE CREACIÓ

Sol·licituds acceptades

Música

Arts
Cultura Audiovisuals i Totals
escèniques popular altres formats

Residències

12

92

104

Assajos puntuals

0

17

17

Total

12

109

121

Música

Arts

Nombre

de

dies

21

Cultura

Audiovisuals i

Totals

d’activitat

escèniques popular

altres formats

Residències

50

449

499

Assajos puntuals

0

47

47

Total

50

496

546

Contraprestacions per a la cessió d’espais de creació

Econòmica

Activitat

Residències

13

13

Assajos puntuals

2

Totals

15

13

Aquest quadre mostra que un total de 21 companyies, tant amateurs com professionals han
participat del programa de suport a la creació escènica de la Farinera que es concreta en les
següents línies d’actuació:
1)

Convocatòries trimestrals: tal com s’havia fet en els darrers anys,

trimestralment s’ha seguit publicant una convocatòria orientada a companyies
professionals i amateurs per crear els seus espectacles – tant orientats a públic adult
com familiar - a les instal·lacions de la Farinera. El Centre ha seguit oferint els espais
de creació, assessorament tècnic, suport en la difusió i percentatge del taquillatge a
canvi d’acollir les estrenes absolutes dels espectacles.
2)

Residències permanents: fins el 2017, l’única companyia i grup resident

permanent al Centre Cultural era l’AT el Partiquí. En aquest sentit, el nou programa
de suport ha ampliat aquest marc, entenent però com a residències permanents,
companyies amb les quals s’ha fet un acord d’un màxim d’un any amb intercanvi
d’estrenes i vàries contraprestacions i que suposen un valor afegit al de la resta de
companyies per interès en la programació del Centre. Durant el 2018 s’ha comptat
amb la cia Impro BCN, cia DeJabugo i el Cor Masculí de Barcelona.

3)

Residències tècniques al teatre: aquesta línia del programa va orientada a

companyies professionals que vulguin fer un stage tècnic al teatre i es concreta en
una setmana al teatre amb suport tècnic i de material tècnic, amb la contrapartida
d’un passi de l’espectacle gratuït i obert al públic el darrer dia – normalment
divendres – de la residència. Degut a l’alta ocupació del teatre només ha estat
22

possible realitzar aquests acords puntualment i en èpoques en què baixa la
programació i les cessions d’espais, com ara el juliol, setembre o durant les vacances
de setmana santa o nadal.

4) Acords puntuals: Aquesta línia del projecte està fonamentalment orientada a
companyies professionals. Tal com indica el títol, la Farinera i la companyia
assoleixen un acord puntual de residència amb un resultat que es desmarca de les
altres tres línies. Es pot traduir en una residència curta que impliqui una
contraprestació diferent d’una estrena o en un acord d’intervenció escènica en
espais no convencionals. Aquesta darrera ruta del projecte d’arts escèniques l’ha
encapçalat l’acord amb la companyia Parking Shakespeare amb la creació del seu
Parking d’Hivern i la representació del muntatge Pornografia durant quatre
setmanes del 2018 a la reformada Sala d’Exposicions Joan Alsina.

Aquestes quatre línies han començat a consolidar un nou projecte d’arts escèniques amb bons
resultats que permeten encarar el 2019 amb una major projecció tant de territori com de
ciutat de la Farinera com espai de creació escènica.

Temporada TTP
La temporada de teatre per a tots els públics continua sent una de les propostes que compta
amb més públic a la Farinera i segurament, amb un públic més fidel i estable, provinent, la
major part, de famílies del barri. A més, es molt important destacar, que els tres darrers
mesos de l’any, els espectacles s’han ofert gratuïts per celebrar el 20è aniversari del Centre
Cultural, motiu pel qual s’ha omplert l’aforament a cadascun dels espectacles. El format és el
d’un espectacle mensual, un diumenge al matí, durant la temporada bàsicament escolar
(d’octubre a maig). Alhora, la programació combina els diferents gèneres teatrals (teatre,
titelles, animació, musicals, contes, etc.) per tal d’oferir una oferta variada i potenciar la
varietat de gèneres escènics dirigits al públic infantil. Cal remarcar que la tria dels espectacles
es fa en funció de diversos criteris, com ara la qualitat, la temàtica i el fet que estiguin
orientats no només al públic infantil sinó que englobin una visió familiar, és a dir, de tot tipus
de públic. Per dur a terme aquesta tria, dues persones de l’equip tècnic assisteixen a la Mostra
d’Igualada, referent de programació al sector. Al marge, durant l’any també es visualitzen
espectacles que poden ser susceptibles de ser programats al teatre.

Aquest 2018, al marge de la temporada pròpiament al teatre, cal destacar una de les
propostes que es van realitzar a l’esplanada, com ara Els Secrets de Mr Stromboli, inclòs a la
jornada Ciutat Cultura i Comunitat del cicle Say it Loud.
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Música
Els cicles musicals han seguit encapçalant la programació dels concerts a la Farinera. El format
cicle crea un concepte propi dels concerts que s’hi aglutinen, que permet potenciar i
optimitzar la difusió, alhora que fidelitza el públic que hi assisteix. D’aquesta manera es pot
afirmar que ha estat un bon any per la música Farinera amb un total de 28 actuacions tant al
teatre, al bar i a l’esplanada i amb un total de 2.948 persones assistents. Pel que fa als concerts
de l’espai del Bar La Mola, aquests s’han transformat, de mica en mica, amb una nova i exitosa
línia de Jam Sessions que ha anat adquirint protagonisme com a format musical, establint
sinergies entre musics, grups i bandes, i convertint-se en un espai relacional i musical de
qualitat.

Caliu – Cicle de músiques d’hivern: en aquesta tercera edició del cicle musical del primer
trimestre de l’any, s’ha treballat al voltant de tres eixos: concerts on el públic estigués assegut
– i per tant, aconseguir un públic que sovint no assisteix als concerts més festius que
caracteritzen la Farinera -, amb una posada en escena més enllà del grup i en format recollit,
és a dir, en caliu.

Cicle Say it Loud (www.sayitloud.cat): el 2018 ha celebrat la onzena edició amb una dimensió
completament de ciutat i amb diversos equipaments col·laboradors, tot i que La Farinera ha
seguit esdevenint la matriu de les activitats del cicle. Una de les novetats ha estat la realització
d’un esdeveniment sota el títol Ciutat Cultura i Comunitat, que ha passat per la realització
d’una jornada diürna durant un dissabte d’octubre a l’esplanada de la Farinera amb un seguit
d’espectacles gratuïts. La Farinera, a més, ha produït l’exposició referent del cicle ART.155 i ha
acollit un dels concerts internacionals caps de cartell.

Jam Session al Bar La Mola del Centre Cultural: la consolidació dels gestors actuals i la
voluntat de recuperar la programació musical periòdica en l’escenari de petit format del bar,
ha permès consolidar una jam session un dijous al mes. D’aquesta manera, també es dóna
cabuda a músics del barri i de la ciutat creant un espai musical de qualitat.

En l’apartat musical cal fer especial menció a la participació i continuïtat del concurs
Amplifica’t de música jove de Sant Martí, que com sempre, va constar de dos semifinals i una
final per diferents equipaments de Sant Martí.
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Exposicions

2018
Total de mostres realitzades

12

Número de dies

175

Número d’activitats entorn les exposicions

3

Número de participants a les activitats

75

Número de visitants (exclosos del número del nº de participants a les
activitats)
Itineraris

2.359
5

Tot i que el 2018 ha sigut un any de transició, degut a la reforma de la sala de finals 2017, la
sala d’exposicions Joan Alsina ha continuat acollint les exposicions escollides a través de les
propostes presentades al Centre, incloent-hi aquelles mostres del barri amb les quals hi ha un
conveni anual de col·laboració. No obstant això, l’equip està treballant en un projecte nou per
la remodelada sala que es basarà principalment en una reducció d’exposicions però en un
augment de qualitat en cadascuna d’elles.
Entre els principals punts forts del 2018 cal assenyalar la Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de
Muntanya que ha celebrat la seva vint-i-una edició. Per altra banda, el projecte Túria, vinculat
al festival Art Photo, ha estat una de les expisicions més destacades. Finalment, durant el quart
trimestre de l’any, s’han dut a terme dues mostres destacades. En primer lloc, la producció
pròpia vinculada al Cicle Say it Loud i titulada ART.155 i en segon lloc, l’exposició del Taller
d’Història titulada El Rec Comtal.

Audiovisuals
Les sessions audiovisuals del Centre es centren bàsicament en la Mostra d’Audiovisuals i
Fotografia de Muntanya que durant el mes de març de 2018 ha celebrat la XXI edició, marcada
per la qualitat de la programació de conferenciants. En termes puntuals, també cal fer esment
a la participació de la Farinera en l’IN-EDIT Km0 durant el mes de novembre amb la projecció
del documental Pantanito, el passi del documental EN-FEMME amb posterior xerrada i la
participació al mes de desembre en la jornada El dia més curt.

Projectes Farinera: Endorfines i Muses
Més enllà de la diferenciació per formats i tipologies de programació, aquest 2018 han seguit
destacant dos projectes que són referent de l’estil Farinera i que tenen una dimensió de ciutat:
Endorfines i Muses. Endorfines ha celebrat la vuitena edició marcant els quatre dijous de juliol
amb espectacles d’humor i d’estiu a l’esplanada. L’estrena del cicle es va produir en el marc de
la Revetlla de Sant Pere amb l’espectacle El domador de puces.
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La darrera setmana del mes de novembre ha estat l’escollida per celebrar el Muses, el Cicle de
Dones Creadores que enguany ha arribat a la 7a edició. Un cicle referent de propostes fetes
per dones que visualitzen la creació en femení i que compta amb la col·laboració del PIAD,
principalment en la programació de tallers gratuïts. A destacar d’aquesta edició del Muses
l’increment d’activitats gratuïtes a l’espai del Bar, la 5a edició el Concurs de Monòlegs de
Dones amb gran èxit de públic i el posterior concert de les Balkan Paradise Orchestra.

Festivals i mostres acollides. Programacions puntuals.
En els darrers anys s’ha incrementat considerablement el nombre de propostes que arriben a
la Farinera vinculades a l’acollida de mostres i projectes puntuals, tant de territori com de
ciutat. Tot i no poder absorbir el conjunt de la demanda i en molts casos, derivar-les i donar
suport en la recerca d’altres espais, la Farinera ha seguit esdevenint col·laboradora d’iniciatives
que concorden amb els principis de programació de l’equipament.
En termes de territori, s’ha seguit col·laborant i participant amb el col·lectiu Northern Clot per
l’acollida del cicle anual programat la darrera setmana de setembre i que ha omplert de
concerts i xerrades els diferents espais Farinera.
En termes de ciutat, el 2018 s’ha participat en diferents festivals com el In-Edit Km.0. o festival
de curtmetratges El dia més curt.
Cal remarcar, a finals del mes d’octubre el BIG DRAW’2018, que consta de 40 tallers gratuïts en
diversos espais de la ciutat i que esdevé una festa del dibuix, que s’ha ampliat als barris de la
Ribera, Santa Caterina, Sant Pere, Parc de Montjuïc, el Raval, el Parc i la Llacuna del Poblenou,
el Clot i el Parc del Fòrum. Un seguit de divertits tallers per a tothom que vulgui experimentar,
de manera lliure, espontània i gratuïta, el món del dibuix.

Projectes de territori
Un dels projectes destacats, després de la bona acollida de la primera edició, és la continuïtat
dels 90 minuts de glòria – 2n Concurs Internacional de Literatura Ràpida de la Plaça de les
Glòries, un concurs literari coorganitzat conjuntament amb la Biblioteca el Clot-Josep Benet i
amb el suport de Glòries realitzat als voltants de Sant Jordi. La idea va sorgir arrel de la
voluntat de crear una iniciativa conjunta entre Centre Cultural i Biblioteca per generar aliances
i trencar l’impacte de les obres de plaça Glòries respecte a l’una i altra banda. El resultat ha
estat molt positiu, amb l’ocupació de la totalitat de places obertes a concurs (50 places), amb
la programació d’activitats paral·leles i la generació d’una programació conjunta difosa al
conjunt de la ciutat.
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Enguany també s’ha participat del Projecte jove Amplifica’t liderat per Joventut del Districte i
que engloba els diferents centres cívics del territori. Aquest 2018 el projecte ha continuat
tenint forma de concurs de maquetes obert a nivell de ciutat. El concurs ha constat de dues
semifinals i la final, que es va dur a terme en el Casal de Joves de Can Ricart.

2.4 Tallers
ACTIVITATS FORMATIVES
CURSOS REALITZATS

Més de 5 sessions

D’1 a 4 sessions

Totals

Nombre de cursos oferts

95

5

100

Nombre de places ofertes

1.139

60

1199

Número de cursos actius

70

1

71

Nombre d’inscrits en total

759

42

801

Cursos anul·lats

28

1

29

Nombre d’alumnes becats

25*

25

*23 alumnes becats com aturats al 50% i 2 alumnes gratuïts.
Respecte el 2017, s’ha incrementat de 711 a 801 les inscripcions als cursos i hi ha hagut un
total de 71 cursos actius, a diferència dels 69 de l’any anterior. En definitiva però, una
dinàmica molt semblant que s’ha vist lleugerament augmentada per l’esforç de consolidar
activitats en horari de matins.
Hem seguit una línia de programació similar a la d’anys anteriors fruit de la demanada de
les persones veïnes i usuàries i concretada en els àmbits temàtics de: Cos, Dansa,
Habilitats i Coneixements i Art i Creació. Principalment cal indicar que els àmbits de ‘Cos’ i
‘Dansa’ cada cop adquireixen més protagonisme i són els cursos que ocupen la major part
de sales, de places ofertes i d’activitat en general. Per altre banda també hem consolidat
l’activitat de Teatre.
Enguany hem intentat ampliar la mirada formativa i en els espais que era viable hem ofert
tallers gratuïts de caire social o transformador.
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Al novembre vàrem realitzar un taller de collage titulat “retallant els rols de gènere” en el
marc del cicle de dones creadores “muses”.
Per altre banda, a l’octubre vàrem col·laborar puntualment amb el centre d’inserció i
orientació Passwork on els joves dels tallers formatius varen realitzar el mural de
l’ascensor emmarcat dins l’activitat de ciutat Big Draw2018.
Enguany la Farinera també va acollir els tallers de Flamenc inclusiu, gestionats per
l’Ajuntament i l’IMPD. Van tenir molt bona acollida i fruit d’aquests tallers puntuals
algunes de les seves participants ara són usuàries d’altres tallers del centre.
Les sales on realitzem tallers al centre cultural són limitades i per tant la oferta té un
inevitable sostre a les tardes, que es la franja que té més demanda. Es per això que de cara
al proper 2019 ens plantegem ampliar l’oferta i la difusió dels cursos i tallers en la franja
de matins i consolidar-ne el públic. Per altre banda, també tenim previst buscar activitats a
l’aire lliure que no requereixin d’espais interiors a l’equipament.

3. Línies de programació 2019

El 2018 ha estat any de creixement i de canvis en la programació, bàsicament, amb el
programa de suport a la creació escènica. Aquest 2019 és el torn del nou projecte expositiu
amb la reformada Sala Joan Alsina.
En termes generals, se seguirà treballant en la doble dimensió de territori i ciutat i en la
programació estructurada per àmbits, cicles i en darrer terme, les programacions puntuals
fruit d’aliances amb col·lectius i entitats.
Una de les principals apostes del 2019 és la consolidació de la segona temporada del Barcelona
Districte Cultural impulsat des de l’ICUB, que permetrà comptar un altre cop amb espectacles
gratuïts, tant per públic adult com familiar, de companyies professionals i alhora, entrar en un
circuit de ciutat amb una difusió potent.

Música
En un repàs cronològic, Caliu serà el protagonista del primer trimestre amb tres
concerts al teatre incloent diferents estils i per tant, de diferents perfils de públic.
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Per altra banda, la programació Say it Loud a la Farinera es concretarà en l’acollida
d’un cap de cartell internacional, d’una exposició de producció pròpia i la consolidació
de la jornada diürna Ciutat Cultura i Comunitat.
Finalment, les jams Sessions continuaran programant-se un dijous al mes seguint el
circuit estable iniciat el 2018.

Arts escèniques
El programa de suport a la creació escènica amb les quatre línies (residències
temporals, residències permanents, residències tècniques al teatre i acords puntuals)
s’acabarà de consolidar durant el 2019.
A destacar, la programació del muntatge Woyzeck de la companyia Parking
Shakespeare, al que acompanyarà una exposició del desè aniversari de la companyia.
Tot, a la Sala d’Exposicions Joan Alsina durant quatre setmanes entre gener i febrer.

Teatre per a Tots els Públics
De gener a l’abril del 2019 els espectacles seran gratuïts per la celebració del XXè
aniversari de la Farinera. El format de programació de la temporada d’espectacles
familiars al teatre per la temporada 2019-2020 que començarà a l’octubre, continuarà
sent el mateix, però com en les temporades anteriors, els espectacles seran de
pagament excepte el que es produirà en el marc de la Festa Major del Clot-Camp de
l’Arpa.
Alhora, es treballarà per l’assoliment de col·laboracions puntuals en aquest àmbit, tant
per la realització de prèvies escolars com per la programació puntual d’espectacles que
no s’incloguin en la temporada.

Exposicions: nou projecte expositiu
El 2019 serà un any de transició al nou projecte expositiu. La sala s’ha convertit en un
espai de gran qualitat expositiva, tant en termes d’espai – plafons i panells - com
d’il·luminació. La voluntat del Centre és redissenyar tot el projecte amb diversos
objectius:
-

Definir conceptualment els ítems i temàtiques de la sala.

-

Desenvolupar un menor nombre d’exposicions però allargar-les durant el temps.

-

Incrementar la producció pròpia.

-

Desenvolupar programes d’activitats paral·leles que es vinculin amb d’altres
disciplines del Centre.

-

Augmentar la qualitat expositiva.

-

Augmentar el públic de la sala d’exposicions.
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-

Cercar aliances que permetin seguir el treball en xarxa tant en les produccions pròpies
com el desenvolupament d’activitats paral·leles.

Aquest projecte es començarà a perfilar durant el 2019 i pretén anar consolidant-se durant el
2020.
Cal destacar l’exposició de producció pròpia “20 anys fabricant cultura” que recollirà objectes,
fotografies, articles de premsa i un seguit de materials que construiran un recorregut pel
passat, el present i el futur del Centre Cultural La Farinera del Clot. Aquesta coproduïda pel
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa, la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i el
propi centre cultural, es podrà veure durant els mesos de maig i juny de 2019. Per altra banda,
se seguirà impulsant i col·laborant en projectes de territori i de ciutat arrelats a la Sala Joan
Alsina com la XXI Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Martí i el FotoClot.

Audiovisuals
En termes audiovisuals, el 2019 serà un any especial per aquesta disciplina. En gran
mesura, per l’adquisició, al principis d’any, d’un ciclorama, que dotarà l’espai d’una
pantalla amb unes dimensions òptimes per potenciar aquesta línia de programació
amb garanties. Per tant, l’objectiu pel proper any, es incrementar i consolidar una
programació d’audiovisuals variada i de qualitat. Un eix fonamental per aconseguir-ho
serà la participació de la Farinera per primer cop a l’IN-EDIT ON TOUR, que proposa
tres documentals musicals del prestigiós festival a cadascuna de les temporades del
Barcelona Districte Cultural.
Per altra banda, 21a Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya en serà també
protagonista. El festival, referent en el sector i que enguany celebra la 21a edició, durà
a terme projeccions de documentals – tant de la secció professional com amateur –
durant una setmana del mes de març.

Projectes Farinera: Endorfines i Muses
L’Endorfines seguirà encapçalant la programació d’estiu a la Farinera amb la inclusió de
quatre espectacles gratuïts a l’esplanada del Centre Cultural. El cicle arribarà a la
novena edició amb un públic consolidat que omple l’esplanada del centre cultural a
cadascun dels espectacles que ofereix.
Respecte Muses, el Cicle de Dones Creadores, el 2019 serà un any de canvis. L’objectiu
és traslladar el cicle al primer trimestre. Degut a les dificultats per desenvolupar-ho al
mes de novembre a causa de ser el trimestre amb el calendari més atapeït, enguany el
cicle descansarà per tornar al primer trimestre de 2020. La finalitat d’aquest descans
és bàsicament no solapar una edició amb l’altre, evitant fer dos edicions en menys de 5
mesos.
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XXè Aniversari del Centre Cultural la Farinera del Clot
El proper 8 de maig de 2019, la Farinera del Clot farà vint anys. Per això, el centre ho
celebrarà amb un seguit d’activitats i programació especial. A més a més, de la ja
citada temporada gratuïta de Teatre per a tots els públics, s’afegeixen a aquesta
programació especial la inauguració de l’exposició de producció pròpia “20 anys
fabricant cultura” i la “Festa dels 20 anys” el dissabte 11 de maig, tota una jornada
amb un Live Paiting i focs d’artifici a la façana del centre, una visita teatralitzada per
tot l’equipament i una nit a l’esplanada amb sopar popular i amb tots els Dj’s del barri
han passat per la Farinera durant aquests 20 anys.
Tanmateix, es preveu afegir espectacles gratuïts al voltant de l’aniversari, com per
exemple The Incredible Box el proper 28 d’abril o bé l’espectacle Under the Pelucas de
la companyia DeJabugo previst per proper 31 de maig.
Tot plegat, una celebració oberta al barri i a la ciutat, de qualitat i gratuïta.

Seguir creant xarxa: les programacions puntuals
Un dels elements que veiem que funciona són les aliances puntuals amb agents públics
i privats pel desenvolupament de programacions conjuntes que, en molts casos,
aporten programació externa que el centre acull i els feedbacks, són positius per
ambdues bandes.
Un dels exemples clars a nivell de territori és la col·laboració amb el col·lectiu Northern
Clot amb qui preveiem seguir col·laborant en el cicle de la darrera setmana de
setembre.

Projectes de territori
Arrel de la bona acollida de les dues primeres edicions, aquest 2019 se celebrarà la
tercera edició dels 90 minuts de glòria, coorganitzada conjuntament amb la Biblioteca
El Clot – Josep Benet. En termes de Districte, se seguirà participant en l’Amplifica’t, el
concurs de música jove de Sant Martí.
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4. CATÀLEG ACTIVITATS FARINERA 2018
4.1 FESTIVALS
CICLE DE MÚSICA D’HIVERN CALIU
PROPOSTA
Cesk Freixas connecta la reivindicació amb el vessant més constructiu i positiu de la seva
tradició ideològica, identificant-se en la reflexió i en l’autocrítica, i evidenciant que el gir cap a
sonoritats contundents, i a vegades també més mediterrànies, es justifica en aquesta intenció
de seguir actualitzant el discurs i l’estètica de la cançó de protesta.
Companyia: Cesk Freixas
Data: Dissabte 13 de gener a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 € a Ticketea
Número d’assistents: 20

THIS IS LOVE
El Cor Masculí de Barcelona, creat el setembre del 2017 realitza la
seva estrena absoluta a la Farinera acompanyat del Cor Jove de
Sentmenat. Nit Caliu de cors amb repertori de musicals, pop,
moderns i on les dues formacions acabaran compartint escenari.
Espectacle creat en residència escènica a la Farinera.
Companyia: Cor Masculí de Barcelona + Cor Jove de Sentmenat
Dia: Dissabte 17 de febrer a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 6 €
Número d’assistents: 174
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EL TORNADO
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),
(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.

Data: Dissabte 17 de març a les 21 h
Entrada: 5 €
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Número d’assistents: 60

CICLE ENDORFINES. 8È CICLE D'HUMOR I D'ESTIU
D'ES
A LA FARINERA
El DOMADOR DE PUCES
Fèlix Brunet combina les Arts de Titellaire, Humor Gestual, conta contes i els
secrets
ts de Mag en aquest espectacle circense-teatral
circense teatral basat en els llegendaris circs
de puces del segle XIX. Un espectacle on l’espectador veurà el que no hi ha, sentirà
el que no existeix i es divertirà sense parar.
Companyia: Fèlix Brunet
Dia: Dijous 28 de juny
ny a les 20 h
Lloc: Esplanada del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 110

TOT SOL...I NÚVOL
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. "Tot sol.... i núvol" transforma la
realitat en ficció. "Tot sol" en busca de... companyia; "I núvol" per allò que ens
agradaria dir i no ens atrevim. "Tot sol... i núvol", un espectacle
espectacle proper i molt
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humà, on tothom s'hi sentirà identificat.
Companyia: LePUANT
Dia: Dijous 5 de juliol a les 20 h
Lloc: Esplanada del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 80

ROUND A ROUND - 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!!!"
Companyia: Franxi Natra Clowna
Dia: Dijous 12 de juliol a les 20 h
Lloc: Esplanada del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 90

HANDLE WITH CARE
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.
Amb un llenguatge visual suggerent i poètic, la interacció entre l’actriu i el públic es va
desenvolupant fins a compartir el protagonisme i transformar totalment l’espai.
D’una manera lúdica, a través de l’humor, ens mostra la fragilitat de l’ésser humà i la
necessitat de cuidar-nos entre nosaltres.
Companyia: Diana Gadish
Dia: Dijous 19 de juliol a les 20 h
Lloc: Esplanada del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 70
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REVETLLA DE SANT PERE

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.
Dia: Dijous 28 de juny a partir de les 20 h
Lloc: Esplanada del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 250

NORTHERN CLOT
Des de fa 4 temporades, el Northern Clot porta escenificant una programació d'activitats
musicals diverses íntegrament dins el barri del Clot. Han aconseguit sempre destacar per
l'originalitat, personalitat i sobretot per el seu compromís amb la música de qualitat. Fan ús
d'un model de gestió col·laboratiu, honest i reivindicatiu per a oferir-nos sempre el bo i millor.
Un esdeveniment rere l’altre, i ja en porten més d'un centenar, formen uns dietaris
desacomplexats plens d'anècdotes i efemèrides sense precedents. Han recuperat l'essència de
la subcultura Mod, però deixant de banda els purismes i tabús propis de l'escena. El proper 29
de Setembre celebren el 5è aniversari amb un cicle cultural gratuït pensat per a tots els públics
i amb igualtat de gènere.

Dia: Dissabte 29 de setembre a partir de les 17 h
Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 250
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SAY IT LOUD 2018. 11è Cicle de Música Negra

ART. 155
Artistes: Diferents artistes
Sinopsi: Art.155 és una exposició col·lectiva que posa de manifest, des de
la vessant artística, l’impacte que ha tingut i té l’aplicació de l’article 155
en la vida cultural, econòmica, social, i en definitiva, en el nostre dia a dia.
Dia: Dijous 11 d’octubre a 2 de novembre (Inauguració 11 d’octubre)
Lloc: Sala Exposicions Joan Alsina
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 70

OTROS ESCENARIOS POSIBLES

Artistes: Nando Cruz
Sinopsi: Xerrada sobre ‘Otros Escenarios Posibles’, la sèrie de reportatges que el periodista
Nando Cruz publica cada setmana a ‘El Periódico de Catalunya’ i que vol explorar l’activitat
musical a Barcelona i rodalies per descobrir (i gaudir!!) altres músiques, altres públics, altres
espais, altres contextos, altres formes d’organització i altres comunitats sovint invisibilitzades
per l’agenda oficial. Les trobades de hip-hop als parcs, la visita d’una estrella del pop punjabi a
Cornellà, la celebració d’una festivitat de la comunitat equatoriana en una discoteca de
Granollers, el concert en un bar del barri, les activitats autogestionades per casals de joves i
espais ocupats i els músics de carrer componen, en la seva infinita diversitat, el veritable so de
la ciutat i els seus habitants.
La xerrada amenitzada per una selecció musical especial per a l’ocasió a càrrec de l’MC,
productor i selector Ro Extraño.
Dia: Dijous 18 d’octubre a les 19 h 2 de novembre (Inauguració 11 d’octubre)
Lloc: Sala Exposicions Joan Alsina
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 50
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EZRA COLLECTIVE
Sinopsi: Un dels grups de referència dins de la nova escena jazzística al Regne Unit, Ezra
Collective mescla l’afrobeat, el reggae, el jazz i el hip hop amb el seu toc distintiu londinenc.
Producte de la riquesa cultural i musical característica de la capital anglesa, representen
aquesta diversitat amb un estil refinat i un talent destacable.
Dia: Divendres 19 d’octubre a les 22h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 10 € anticipada / 13 € a taquilla
Número d’assistents: 250

DJ CARLES NOVELLES
Sinopsi: Novelles porta tota la vida investigant, escoltant, escrivint i parlant sobre música, des
de tota mena de mitjans, premsa escrita, webs i ràdio. És el responsable del programa
Paralelo3 a Radio 3 i col·laborador habitual de Rockdelux. Amant de la música africana, el funk,
el disco i tot el que soni excitant i vanguardista, els seus sets quan fa de dj són sempre oberts,
imprevisibles i vibrants.
Dia: Divendres 19 d’octubre a les 00 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 120

CIUTAT · CULTURA · COMUNITAT
Sinopsi: Ciutat, Cultura, Comunitat. Aquestes tres paraules i el que representen són l’eix sobre
el que s’estructura el projecte del Say It Loud i pensem que cal reivindicar una jornada
específica dins del cicle. Una data per prendre el carrer i situar la cultura al centre, per trobarnos 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:
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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
Alibabrass és 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, fundat el 2013 i afincat a Barcelona, coneguda
principalment pel seu recorregut dins la música urbana i la seva potència en directe.

COMPOTA DE MANANA
La Compota és una barreja, un concentrat artesanal cuidat al detall i saborós. La Manana és
cor, és ànima, és folklore, és Cuba. 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.
Dia: Dissabte 20 d’octubre a les 17:30h
Lloc: Esplanada del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 400
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MUSES - 7È CICLE DE DONES CREADORES

TALLER: RETALLANT ELS ROLS MITJANÇANT EL COLLAGE
Sinopsi: Coll² es un grup multicultural que treballa
treballa el collage a partir d'una temàtica i des d'un
posicionament crític i social. Realitzen diverses trobades amb la intenció de generar un espai
de reflexió, conversa i creativitat a través del nostre imaginari social. En aquest taller pràctic
farem servir
ir el collage per subvertir los rols sexistes d'una
manera lliure i creativa, en un ambient relaxat. Porta estisores,
cola de barra, revistes i alguna cosa per picar.
Dia: Dijous
ijous 22 de novembre i divendres 23 de novembre, de 18 a
21 h
Lloc: Centre Culturall Farinera del Clot
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 15

ÀRIES DE RESERVAT
Sinopsi: Elena Martinell i Glòria Garcés. No és Cap d'Any, però fem com si ho fos. I això no és el
reservat d'un hotel de luxe des del qual s'ensuma la sal del mar, però tanquem
tanq
els ulls i
pensem que l'olor de salnitre ens omple els pulmons. Sona un vals... deu ser el Danubi Blau? I
un altre. I un altre. Fins que s’escolten les 12 campanades: gong, gong, gong... Però després
ningú beu xampany, ni menja raïm... Ni a dalt ni a baix
baix de l'escenari: la soprano i la pianista
s'han quedat amb la boca oberta; i el respectable, si és que ho era, la té tancada per sempre
més. Són tots morts!!
Dia: Divendres 23 de novembre a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 30
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ON S’ATURA EL TEMPS (exposició)
Artista: Esther Aguilera
Sinopsi: On s’atura el temps és l’intent, potser va, de plasmar en una imatge, no només el
present sinó, les vides passades i els sentiments de les persones que van habitar en aquests
llocs, avui abandonats . Petites càpsules del temps preservant la seva essència.
Petites càpsules del temps que extreuen a la vida la bellesa de
l’oblit.
Dia: Del 29 de novembre al dissabte 22 de desembre.
Inauguració: Dijous 29 de novembre a les 19.30 h
Lloc: Sala Exposicions Joan Alsina
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 90

MABEL FLORES EN CONCERT (concert)
Artista: Mabel Flores
Sinopsi: La cantautora MABEL FLORES presenta el seu nou treball ‘ENTRE MUJERES’,
acompanyada de 'El Peri' a la bateria. Ofereix un concert carregat de sensibilitat, feminista i
tendresa, centrant tota la seva atenció en la dona i la lluita per la justícia social, la llibertat i la
igualtat, reivindicant la necessitat de crear aliances i xarxes de solidaritat.
Dia: Dijous 29 de novembre a les 21:30h
Lloc: Bar del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 10
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BARCELONA (CONTRA LA PARET) (teatre)
Companyia: LAPÙBLICA
Sinopsi: Entre glop de cervesa i glop de cervesa, entre ball i ball, entre rialla i rialla, 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. Tres històries que ens faran perdre la
innocència i descobrir una ciutat que posa els seus habitants contra la paret. (Espectacle dins
el Barcelona Districte Cultural)
Dia: Divendres 30 de novembre a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 150

5è CONCURS DE DONES MONOLOGUISTES
Sinopsi: 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.
Dia: Dissabte 1 de desembre a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 160
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BALKAN PARADISE ORCHESTRA
Sinopsi: Qui pot parar quiet quan sona una fanfara? Qui no queda seduït pel poder d’una
música marcada pel ritme festiu i vibrant de la percussió i per unes trompetes, uns clarinets,
unes tubes i uns trombons que esclaten en sonoritats brillants que ressonen com focs d’artifici
en una nit d’estiu? Així és la música que Balkan Paradise Orchestra ha reunit en el disc K’Ataka.
(Espectacle dins el Barcelona Districte Cultural)
Dia: Dissabte 1 de desembre a les 23 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 140

4.2 MÚSICA

FINIS AFRICAE I ULTRA-LOCAL RECORDS PRESENTAN 1,2,3: MOPNO, CINE NURIA I MANDÉ
AFRICA.
Sinopsi: Mopno és el projecte personal de Balbini (Dub Corao i Bradien) i és qui porta endavant
el segell Pobrepop.
Cine Núria (pop / duo). Aquest duet del Maresme presenten el seu primer EP de melodies
càlides sense gaires arranjaments.
Mandé Africa (trio) Música Africana. Mande África és un grup composat per músics d'Àfrica
Occidental que amb els seus instruments tradicionals ens traslladen a les arrels del blues i el
jazz.
1,2,3 és un cicle ideat per la botiga Ultra-local Records i el Col•lectiu
Finis Africae, una proposta de Música Variada i Oculta de la Ciutat
Comtal que treballa el petit format del projecte electronic solo de
Mopno, amb el dúo de pop Cine Núria i el trio de Música Africana
Mandé Africa.
Dia: Dijous 11 de gener, 15 de febrer i 1 de març a les 21h
Lloc: Bar la Mola
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 50
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D'CALLAOS EN ACÚSTIC
Sinopsi: 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 percussió (cajón, djembé, tinajas, shakers…),
Carlos Felices al contrabaix i Maribel Martín “La Canija” amb la seva inconfusible veu
esquinçada.
Dia: Divendres 13 d’abril a les 22 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 8 € anticipada / 10 € a taquilla
Número d’assistents: 180

JAM SESSION
Sinopsi: El bar La Mola del Centre Cultural organitza un cop al mes una vetllada jam. Les
assistents poden portar el seu instrument i sortir a tocar a l’escenari o simplement es pot venir
de públic a gaudir de la vetllada musical
Dies: Una vegada al mes
Lloc: Bar del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 400
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LUGARES COMUNES
Sinopsi: 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'acid-jazz dels 90. Ball i bellesa sense
oblidar l'essència ballable de la Fundación Tony Manero, i els clàssics de la Fundación seran
reinterpretats en noves versions que els donaran una nova vida apropant-los al soul, a
atmosferes jazzy, a moments més acústics i a altres de pur funk sense tallar.
Sis músics a escena i un concert ple de ritme, ball, humor, sensibilitat i bona música, feta amb
molta ànima i funk, buscant la connexió, buscant l'emoció, buscant Lugares Comunes.
Dia: Divendres 27 d’abril a les 22 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 12 € anticipada / 15 € a taquilla
Número d’assistents: 177

TODO PACK - ALICIA ALONSO FERNÁNDEZ I ALICIA GÓMEZ GARCÍA + TIGRA
Companyia: Alicia Alonso Fernández i Alicia Gómez García
Sinopsi: Reivindicació sobre el retorn de la fotografia analògica, retornada a através de
l'aticulació d'imatges, generant una nova peça gràcies al discurs visual: 'Todo Pack'. Un
projecte que unifica la idea d'interacció, on el públic és partícep de forma directa a partir de
l'expectació i la vinculació amb l'art i la música.
Amb l'actuació del grup TIGRA, rock, des d'Oviedo.
Dia: Dijous 24 de maig a les 21.30 h
Lloc: Bar del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 60
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PINAN 450F PRESENTANT 'VIDA' + HOMES LLÚDRIGA + LA GROOVERIA
Sinopsi: Actitud positiva, estils musicals diversos, germans i d'arrel formen la simbiosis lírica i
sonora de Pinan 450F. El propi desig d’enriquir les músiques urbanes. Hip-hop com a
pedagogia, rap com a relat humà i horitzontal, fugint de tòpics.
Pinan 450F presenta nou disc acompanyat de diversos
col·laboradors i amics, entre ells Homes Llúdriga i La
Grooveria.
Dia: Divendres 1 de juny a les 22 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 8 €
Número d’assistents: 90

TARSILA TESLA presenta LUX
Sinopsi: TarsilaTesla neix en 2016 i després d'uns mesos de
treball i concerts, guanyen el concurs Santako Sound i
enregistren les cançons el 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.
Dia: Divendres 14 de setembre a les 22 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 7 €
Número d’assistents: 41
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BRUSH
Sinopsi: 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.
Dia: Dijous 20 de desembre a les 21.30h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 20

4.3 ARTS ESCÈNIQUES

RELOADED AUTÒNOMA
Companyia: Cia Peli Polaca
Sinopsi: Barcelona, segle XXI. Ara mateix algú, en aquest precís instant, inicia el que serà el seu
primer espectacle. L’inicia en una idea mental. Aquesta idea haurà de néixer, créixer i
esdevenir real, representar-se. Però, per a qui? Qui té necessitat de saciar les necessitats de
l’artista entès com a individu què ha creat la peça? Quina vida té una peça un cop estrenada?
Hi ha encara societats que necessiten l’art per a entendre l’existència pròpia? Reloaded
Autònoma és la recerca de la necessitat real de “l’artista” per a fer “art”, la lluita de la creadora
de la peça perquè aquesta sigui vista i se’n reconegui la seva transcendència. Si és que la pot
arribar a tenir.
Dia: Divendres 12 de gener a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 40
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PORNOGRAFIA
Companyia: Cia Pàrquing Shakespeare. Direcció d'Iban Beltran
Sinopsi: Pornografia, de Simon Stephens. Un text que parteix dels atemptats de Londres
(2005); i de la nominació com a seu Olímpica el dia abans; i del concert a Hyde Park del Live 8
amb Madonna, Elton John, R..E.M., Coldplay, Paul McCartney o Pink Floyd entre altres. I de les
vides petites i anònimes que donen vida -i mort- en aquesta o qualsevol altra ciutat.
La cia Pàrquing Shakespeare instal·la la seva temporada d'hivern a la Sala Joan Alsina del
Centre Cultural. Espectacle creat en residència escènica a la Farinera.
Dia: Del 15 de gener al 3 de febrer - funcions diàries excepte
diumenges- a les 20.30 h
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 1.772

SEMPRE ENS TINDREM
Companyia: AT el Partiquí
Sinopsi: ‘Locus amoenus’ -Rafa Romero- es una peça poètica interpretada en clau dramàtica
que ens vol parlar de la veu personal i de la veu múltiple. Tant una com l’altra veu donen sentit
a aquesta producció que es divideix en sis aspectes.
El muntatge incideix en el tema de la diversitat i de la pluralitat hi ho fa amb una temari visual
d’alta qualitat. Rafa Romero proposa al actors un seguit de peces realitzades als últims anys i
que han servit per establir l’estructura en sis grups que l’obra presenta: Banyistes (interior),
Ciutats i Gats (contemplació), Ocells (fronteres), Orientals (referències), Palmeres (paisatge),
Vaixells (partença).
Aquesta producció escènica es situa dintre dels actes que ‘Interconfusió’ -una nova mirada
artística a la diversitat- ve realitzant des del maig de l’any passat en diferents espais de la
nostra ciutat.
Dies: Divendres 23 de febrer a les 21 h i dissabte 24 de febrer a les 18 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 250
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COM DIUS QUE ES DIRÀ?
Companyia: La Troupe del Teatre
Sinopsi: 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. Mentre esperen a l’Anna, la jove dona d’en Marc, li fan preguntes d’una
manera distesa sobre la seva propera paternitat. Però 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.
Dia: Dijous 15 de març a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 90
NIT DE DONES MONOLOGUISTES: ALEXIA LUNA, GARBI MOYA + MICRO OBERT
Companyia:
Sinopsi: Una nit on les dones monologuistes són les protagonistes. Monòlegs fets i interpretats
per dones amb la participació d'Alexia Luna i Garbi Moya, guanyadora i finalistes del 4t
Concurs de Monòlegs Muses de la Farinera.
Aquesta nit pretén posar de relleu la creativitat de les dones monologuistes, en un espai
còmode en què finalment s'obrirà un micro al públic per si hi ha d'altres dones que s'hi vulguin
animar.
Dia: Divendres 6 d’abril a les 22 h
Lloc: Bar del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 100
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COMANDO IMPRO: OPERACIÓ MORDASSA
Companyia: Impro Barcelona
Sinopsi: En el marc de la setmana d'activitats per la llibertat
d'expressió organitzada per la Plataforma No Callarem, la Cia
Impro Barcelona i el Centre Cultural presenten Comando
Impro: Operació Mordassa.
Dia: Dimecres 11 d’abril a les 20 h
Lloc: Bar La Mola
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 25

CYRANO DE BERGERAC, d’Edmond Rostand

Companyia: Companyia del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar
Sinopsi: 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.
Dia: Dissabte 14 d’abril a les 18 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 101
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5 X 20 VOLUM VI
Lectura oberta de poemes al voltant de la Diada de Sant Jordi
Companyia: Coordinat per l'AT El Partiquí
Sinopsi: 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.
Dia: Dimarts 24 d’abril a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 30

UN PODER DE FAMÍLIA
Companyia: Los genios locos
Sinopsi: Una família aparentment normal es reuneix cada any per commemorar l’aniversari de
la mort d’un dels seus membres més estimats. En realitat, la celebració és una excusa perquè
cada familiar pugui venjar-se subtilment de la noia a qui responsabilitzen de la mort del difunt.
Aquest any la festa rebrà més d'una visita inesperada... I tindrà un final que mai ningú s’hauria
imaginat.
Espectacle creat en residència escènica a La farinera.
Dia: Divendres 11 de maig a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 48
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MINUTS
Companyia: Adrem
Sinopsi: Un cotxe. Quatre desconeguts. Un viatge
amb Bla Bla Car amb una destinació incerta. Un
viatge on es descobriran les pors, els desitjos i les
vides de cadascun dels ocupants del vehicle. Un
viatge que els obligarà a afrontar la realitat que
cadascú d’ells amaga.
Espectacle creat en residència escènica al Centre Cultural.
Dia: Dijous 17 de maig a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 108

LANZARTE
Companyia: Lanzarte
Sinopsi: Una trobada per perdre la por escènica. Un micro obert on tot hi té cabuda. Lanzarte
va començar als pisos, als garatxs i ara arriba a la Farinera. El col·lectiu ho descriu així: "obrim
espais per inspirar, acollir i animar a les persones a expressar el seu art". Qualsevol proposta
artística hi és benvinguda.
Dia: Dissabte 19 de maig a les 18.30 h i divendres 22 de juny a les 18.30 h
Lloc: Bar La Mola
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 50
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ARSÈNIC I PUNTES DE COIXÍ
Companyia: AT El Partiquí
Sinopsi: Sovint sense que ens ho demanin i segons els nostres criteris, volem solucionar els
problemes dels altres. Sovint trobem professionals que no fan la feina que realment els
agradaria fer en detriment de les persones a qui va dirigida. Sovint trobem persones que fan
veure que són el que realment els agradaria ser. Aquests són alguns dels comportaments
humans que en clau d’humor posa en qüestió l’obra Arsènic i puntes de coixí.
Espectacle creat en residència escènica al centre cultural.
Dies: Divendres 25 de maig a les 21 h i dissabte 26 de maig a les 18 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 75

CABARET ACTUA
Companyia: Actua
Sinopsi: Cabaret de màgia, acrobàcies, hula hoops, malabars i molt d'humor per donar a
conèixer el nou projecte Actúa Distribucions.
Dia: Dijous 21 a les 20 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 6 €
Número d’assistents: 25

2A NIT DE DONES MONOLOGUISTES + MICRO OBERT
Sinopsi: L'èxit rotund de la primera nit de dones monologuistes clamava per una segona
trobada. T'hi animes?
Aquesta proposta pretén posar de relleu la creativitat de les dones monologuistes, en un espai
còmode d'humor no sexista en què hi ha monologuistes convidades i posteriorment un micro
obert al públic.
Dia: Divendres 15 de juny a les 22 h
Lloc: Bar del Centre Cultural
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Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 110

YERMA 2.0
Companyia: Tranpola
Sinopsi: Sempre s'ha vist l'obra de Yerma com una tragèdia derivada de l'obsessió per la
maternitat però... què passaria si aquesta obsessió no fos de la Yerma sinó de tota aquella gent
que la pressiona amb aquesta temàtica? Quina dona, fins i tot avui en dia no s'ha sentit alguna
vegada així?
Espectacle creat en residència escènica a la farinera.
Dia: Divendres 22 de juny a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 72

ENTRE ELS CAMINS
Companyia: Nebuchadnezzar
Sinopsi: Tres joves s'adonen que la vida no és el que els havien promés. Inmersos en les seves
rutines i ofegats dins les seves quotidianitats, els tres personatges comencen a evadir-se dins
un imaginari comú. Un món paral·lel on res és el que sembla. Un món on poden ser superherois.
Espectacle creat en residència escènica a la farinera.
Dia: Divendres 6 de juliol a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 120

QUAN ELS PAISATGES DE CARTIER-BRESSON
Companyia: Generació Fàsmid
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Sinopsi: 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 el 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? Es pot accedir a la VERITAT?
Dia: Divendres 5 d’octubre a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 67

FARGO
Companyia: AT El Partiquí
Sinopsi: Adaptació de la pel·lícula de Joel i Ethan Coen. Minnesota, 1987. Un venedor de
cotxes pusil·lànime contracta dos malfactors perquè segrestin la seva pròpia esposa, amb
l’objectiu d’embutxacar-se els calés del seu sogre milionari.
(Espectacle dins el marc de la Festa Major del Clot-Camp de l'Arpa)
Dia: Divendres 9 de novembre, 21 h i dissabte 10 de novembre, 20
h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 5 €
Número d’assistents: 315

PASSEJANT PER MANHATTAN
Companyia: AT El Partiquí
Sinopsi: Muntatge teatral sobre la vida de Leonard Cohen amb poemes i
cançons. Cohen és les seves cançons i són un reflex de la seva
personalitat, i la seva personalitat és un reflex del que el envolta, en
aquest cas Manhattan.
Dia: Divendres 21 de desembre a les 21 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
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Entrada: Una joguina nova per la Campanya de Reis
Número d’assistents: 85

4.4 TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

COMANDO IMPRO: OPERACIÓ LLIBRE
Companyia: Impro Barcelona
Sinopsi: Tenim una missió molt important: fer un
espectacle a partir de la nostra imaginació.
Aquest és un show d'improvisació totalment
interactiu on una imatge, un objecte, una paraula, un
llibre... qualsevol cosa suggerida pels nens i les nenes
presents pot servir d'inspiració per crear mil i una
històries on la fantasia i el joc seran els protagonistes. D'aquesta manera s'aniran construint
improvisacions, petites històries creades al moment d'una manera lúdica i divertida i sobretot
fent partícips als més menuts. La improvisació és una disciplina teatral que fomenta la
imaginació, el joc, l'escolta i l'atenció (entre d'altres moltes coses!).
Espectacle creat en residència escènica a La Farinera
Dia: Diumenge 21 de gener a les 12 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 4,5 €
Número d’assistents: 66

SEMPRE DE VACANCES

Sinopsi: A càrrec de Les 2princesesbarbudes. A principis de març arriben a casa nostra les
orenetes i s'hi estaran fins a finals de setembre. Les 2princesesbarbudes us expliquem la seva
vida en el disc "Sempre de vacances". 11 cançons de composició pròpia que parlen de com fan
el niu, què mengen, la seva criança, els viatges, el vestuari, el cant i
els seus somnis. A l'escenari hi trobareu quatre orenetes barbudes
que es retroben després de la migració per fer un concert amb
instruments de joguina i ritmes pop.
Dia: Diumenge 18 de febrer a les 12 h
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Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 4,5 €
Número d’assistents: 101

EL RÀPID
Companyia: Companyia B
Sinopsi: 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!
Hi ha dies en què les coses sembla que vagin de mal en
pitjor... però cal confiar que -encara que els follets no
existeixin- la bona sort pot entrar per la porta en el
moment més inesperat.
Dia: Diumenge 18 de març a les 12 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 4,5 €
Número d’assistents: 29

ELS VIATGES D'EN FILALICI
Companyia: El dit al nas
Sinopsi: 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.
Espectacle de titelles, teatre d'ombres i música en viu.
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Dia: Diumenge 8 d’abril a les 12 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 4,5 €
Número d’assistents: 110

PETITS PRÍNCEPS
Companyia: Mumusic Circus
Sinopsi: Ser el rei i la reina d’un territori construït amb bidons que s’enlairen i que rodolen,
que són cases i aixoplucs, balancins i gronxadors. I acollir prínceps, petits prínceps que són
sempre els més grans. I amb ells cantar. I tocar el violí. I fer acrobàcies. I equilibris. I jugar. I
somiar. I fer castells en l’aire i omplir de torres de guaita aquest petit país que tant s’assembla
al de la infància. No cal que passi res perquè succeeixin moltes coses.
(Espectacle dins el Barcelona Districte Cultural)
Dia: Diumenge 14 d’octubre a les 12 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 180

LA FESTA DEL TEMPS
Companyia: Xiula
Sinopsi: Qui no ha somniat a enfilar-se a alguna de les muntanyes del massís de l'Himàlaia fins
a arribar a tocar dels núvols? Avui ho farem. Pujarem fins a un cim situat a 5.472 metres per
sobre del nivell del mar. I pujarem cantant i xiulant. El camí serà una festa i quan arribem en
farem una altra, una de ben grossa, La festa del temps.
(Espectacle dins el cicle Barcelona Districte Cultural i en el marc de la Festa Major del ClotCamp del Arpa)
Dia: Diumenge 11 de novembre a les 12 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 250
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30 ELEFANTS SOTA UN PARAIGUA

Companyia: La Petita Malumaluga
Sinopsi: 30 elefants sota un paraigua és un espectacle del qual només gaudiran els exploradors
intrèpids, aquells que, llanterna en mà i guiant-se per la brúixola dels seus sentiments,
acceptin enrolar-se a bord d’un vaixell carregat d’imatges, colors, sons, jocs, músiques,
danses... Un vaixell ple de màgia.
(Espectacle dins el Barcelona Districte Cultural)
Dia: Diumenge 16 de desembre a les 12h i 13h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 190

4.5 EXPOSICIONS

RECUPERART
Artista: Joaquim Riera
Sinopsi: “Amb l'art reutilitzo materials. Amb els materials creo noves percepcions. I la mirada
crea il.lusions.”
Joaquim Riera és pintor, dissenyador gràfic i il·lustrador. L'estiu del 2012 va descobrir la tècnica
de recuperar materials a través de la qual realitza obres d'art en tres dimensions.
Dia: Del 15 de febrer al 3 de març.
Inauguració: Dijous 15 de febrer a les 19.30 h
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
Número d’assistents: 20
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TURIA
ART PHOTO BCN - FESTIVAL DE FOTOGRAFIA EMERGENT DE BARCELONA 2018
Artista: Juan Margolles
Sinopsi: 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.
Dia: del 12 d'abril al 12 de maig
Inauguració: Dijous 12 d'abril a les 19.30h
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 235

SIMBIOSI MESTRE-ALUMNE
Companyia: Medina Ayllón i Chikao Nakano
Sinopsi: Obra escultòrica que té com a fil conductor la simbiosi que s'estableix entre el mestre
i el conjunt d'alumnes que representa en Chikao. La transmissió de coneixements que aporta el
mestre a les persones alumnes i la devolució d'aquestes amb les seves obres. Un donar i rebre
continu que enriqueix a ambdues parts.
Dies: Del 24 de maig al 16 de juny
Inauguració: Dijous 24 de maig a les 19.20 h
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 140
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FOTOCLOT - 17A MOSTRA FOTOGRÀFICA DEL CLOT-CAMP DE L'ARPA
Companyia: Grup de Fotografia CLIK! de l'Ateneu del Clot
Sinopsi: La XVII Mostra Fotogràfica del Clot-Camp de l'Arpa torna a instal·larse a l'Ateneu del Clot i al Centre Cultural.
La recollida de fotografies pel FotoClot d'enguany serà del 15 de maig al 10
de juny.
Dies: Del 29 de juny al 27 de juliol
Inauguració: Divendres 29 de juny a les 19.30 h
Entrada: Gratuïta
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural i Ateneu del Clot
Número d’assistents: 70

TRANSPARÈNCIES
Artista: Àngel Martínez
Sinopsi: Àngel Martínez explora en les seves darreres pintures 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.
Activitats paral·leles:
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.
Dijous 4 d’octubre, a les 18.30 h
Visita guiada i cloenda de la exposició.
Dies: Del 13 de setembre al 4 d’octubre
Inauguració: Dijous 13 de setembre a les 19.30 h
Entrada: Gratuïta
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
Número d’assistents: 100
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ART. 155
Artistes: Varis artistes
Sinopsi: Art.155 és una exposició col·lectiva que posa de manifest, des de la vessant artística,
l’impacte que ha tingut i té l’aplicació de l’article 155 en la vida cultural, econòmica, social, i en
definitiva, en el nostre dia a dia.
Dies: De l’11 d’octubre al 2 de novembre
Inauguració: Dijous 11 d’octubre a les 19.30 h
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 70

EL REC COMTAL
Artista: Taller d'Història del Clot-Camp de l'Arpa
Sinopsi: La importància del Rec Comtal a l'antic municipi de Sant Martí de Provençals i
concretament en el barri del Clot és cabdal per entendre la seva història. En aquest sentit,
l'exposició afegeix un apartat on s'explica l'origen dels molins fariners del barri, quins elements
han perviscut en el territori i la memòria dels clotencs, i quines són les restes arqueològiques i
fòssils documentades.
Dies: Del 8 al 24 de novembre
Inauguració: Dijous 8 de novembre a les 19.30 h
Lloc: Sala d’exposicions Joan Alsina del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 130
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4.6.

ALTRES

ROSS 128

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 veus d'Esmeralda Colette, Brigitte
Emaga, Paula Peso i Queralt Lahoz i les danses de la ballarina Sandra Jurado.
Companyia:
Dia: Dissabte 17 de març a les 21h.
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: 6 €
Número d’assistents: 54

21ª MOSTRA D'AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
Ja tenim aquí la 21a Mostra d'Audiovisuals i Fotografia de Muntanya. 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.
Companyia: L'Agrupació Excursionista Icària, La Colla Excursionista La Senyera, la Secció
Excursionista del Foment Martinenc i La Unió Excursionista Sant Martí de Provençals
Dies: Del 10 al 24 de març
Inauguració: Dissabte 10 de març 18.30h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 869
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90 MINUTS DE GLÒRIA
2N CONCURS INTERNACIONAL DE LITERATURA RÀPIDA DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES
Companyia: Biblioteca El Clot - Josep Benet i Centre Cultural La Farinera del Clot
Sinopsi: 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 primerr premi té una dotació econòmica de 300 euros i el finalista de 150 euros i es farà el
lliurament en una gala a les 17 h 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.
Dia: Dissabte 21 d’abril
11 h Convocatòria Biblioteca El Clot - Josep Benet
17 h Lliurament de Premis al Teatre Jesús Concernau del Centre
Cultural a càrrec del Taller de Teatre de la Farinera
Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 60

ITINERARI PER L'ANTIGA
GA FARINERA SANT JAUME
JAU
Companyia: A càrrec del Taller d'Història del Clot-Camp
Clot
de l'Arpa
Sinopsi: El Centre Cultural La Farinera del Clot està emplaçat en un
dels edificis de l'Antiga Farinera Sant Jaume.
Ja
Tot i la rehabilitació com
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.
Dia: Dissabtes 13 d’octubre, 12 de maig i 17 novembre, a les 11 h
Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot
Entrada: 3 € (només el 12 de maig. Els altres dos dies l’activitat és gratuïta
gratuïta per què està inclosa
dins la Festa Major i/o Festes de Primavera
Número d’assistents: 71
64

NIT CROSSDRESSER: PROJECCIÓ I DEBAT 'ENFEMME' D'ALBA BARBÉ + CONCERT WILDE
SISTERS
Activitat inclosa en Més de 40 anys d'orgull i alliberament LGTBI.

Sinopsi: Nit Crossdresser a la Farinera amb la projecció del documental EnFemme d'Alba
Barbé i Serra i amb debat posterior amb les protagonistes i la directora. Per acabar la nit,
concert de The Wilde Sisters, protagonistes també del documental, una actuació única i
irrepetible on les membres s'ajunten per despedir el grup.
EnFemme, un petit refugi per a l’anonimat a la metròpolis de Barcelona, obre la porta al
Secret: “m’agrada vestir de dona”. A poc a poc descobrirà la fluïdesa del gènere en un món
vertiginós que exigeix constantment posicionar-nos.
EnFemme revela el silenci d’una vivència que ja no es pot mantenir oculta però també la
solidaritat i la importància del plaer a l’hora de construir la identitat. Amb ell, ens convertim en
testimonis del naixement d’una comunitat.
Propostes per celebrar la diversitat sexual i de gènere a la ciutat
de Barcelona.
Dia: Divendres 8 de juny a les 19 h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 85

MEDIACIÓ I COMUNITAT. UNA MIRADA DES DE L’ACCIÓ SOCIAL
Companyia: Col·lectiu de Mediació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Sinopsi: La jornada proposa un debat i un intercanvi d’experiències sobre la diversitat de
conflictes que viu un veí o veïna de qualsevol barri, a nivell familiar, laboral i social i com som
capaços de gestionar-los amb les fórmules de resolució
alternativa de conflictes, especialment amb la mediació.
Dia: Dimecres 3 d’octubre de 15.45 a 20.30 h
Lloc: Centre Cultural la Farinera
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Col·legiats i amics del CEESC, membres de la Federació d’entitats del Clot-Camp de l’Arpa: 5€
No membres del CEESC ni de la Federació: 10€
Número d’assistents: 140

EXPOSICIÓ: AMA-POLA, SUEÑOS DE PANDORA

Artistes: María Celestino y Cristina Porto
Sinopsi: 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.
Dies: Del 25 d'octubre al 15 de novembre
Inauguració: Dijous 25 d’octubre
Lloc: Bar del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 50

IN-EDIT / KM. 0
Sinopsi: A càrrec de Festival Beefeater In-Edit. Com cada tardor des de fa 16 anys arriba a la
nostra ciutat el festival de documental musical In-Edit. Durant 10 dies es poden veure més de
50 documentals en estrena al nostre país i moltíssimes activitats paral·leles.
A més, per segon any consecutiu, a la secció Km.0 seleccionem els millors documentals locals i
els apropem als barris de la mà de la xarxa Centres Cívics de Barcelona.
Dia: Divendres 26 d’octubre a les 19h
Lloc: Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 10
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BIG DRAW’2018
Sinopsi: 40 tallers gratuïts en diversos espais de la ciutat.. Enguany, la
festa del dibuix s’amplia als barris de la Ribera, Santa Caterina, Sant
Pere, Parc de Montjuïc, el Raval, el Parc i la Llacuna del Poblenou, el Clot
i el Parc del Fòrum!
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.
Dia: Diumenge 28 d’octubre de 11 a 18 h
Lloc: Esplanada del Centre Cultural
Entrada: Gratuïta
Número d’assistents: 200
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