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Pregó Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa,

Altre cop és Festa Major, però aquest cop el veïnat i les entitats no sortirem al carrer
per celebrar-ho.
Des del 12 de març vivim en una situació d’emergència sanitària que ens ha obligat a
quedar-nos a casa, per suposadament protegir-nos d’un futur que ara mateix és ben
incert.
Han sigut i seran mesos de tristesa, no hem pogut fer gairebé res de tot allò que ens
diverteix i ens alegra la vida. I en aquests mesos, aquesta cruel malaltia de la Covid-19
també s’ha endut persones a les qui estimàvem. La crisi sanitària també ha vingut
acompanyada d’una encara més devastadora crisi econòmica, de més pobresa, d’acomiadaments laborals, de més desallotjaments, de comportaments racistes i xenòfobs,
i de més violència masclista envers les dones.
Però aquests mesos, també han sigut mesos de lluita incansable.
Lluita incansable de veïns i veïnes que a través de les xarxes de suport mutu han aconseguit fer la vida més amable i més segura a totes les víctimes d’aquesta greu crisi.
Lluita incansable de tots els sectors professionals dels centres sanitaris que ho han
donat tot per lluitar contra la malaltia.
Lluita incansable dels centres educatius per reinventar-se i aconseguir que els nostres
infants i joves puguin continuar amb les seves classes.
Lluita incansable de totes les entitats de lleure per aconseguir fent feliços als
nostres infants durant l’estiu.
Lluita incansable de tots els sectors culturals per demostra que la cultura és segura,
necessària i també essencial.
Lluita incansable de professionals de tota mena per minimitzar les conseqüències
d’aquesta greu situació.
Lluita incansable de les entitats que continuarem treballant amb optimisme i esperança com sempre hem fet, perquè cap pandèmia ens manllevarà les forces per seguir
lluitant per un barri encara millor.

Ara és moment de tenir cura de nosaltres i de les persones que ens envolten, de donar
escalf a qui no en té, i de seguir lluitant per vèncer aquest maleït virus.
Ben aviat tornarem a conquerir els carrers, tornarem a trobar-nos i abraçar-nos, tornarem a fer Festa, perquè els carrers són nostres i la nostra lluita incontestable.
L’any que ve, tornarem més fortes!
Visca la Festa Major i Visca el Clot-Camp de l’Arpa!!!

COMISSIÓ DE FESTA MAJOR DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
#FMClotCampdelArpa20
AFA ESCOLA DOVELLA
Mallorca, 593-597 Tel. 934 56 90 20
https://afadovella.cat/
info@afadovella.cat
AFA LA RAMBLETA DEL CLOT
Aragó, 620 Tel. 93 265 43 18 /
665 772 120 afarambletadelclot.cat
afarambletadelclot2013@gmail.com
AMPA ESCOLA LA FARIGOLA DEL
CLOT
Hernán Cortés, s/n Tel. 93 231 76 65
http://afafarigoladelclot.cat
afa@afafarigoladelclot.cat
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA RÀDIO
I LA TV DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
TVCLOT-SANTMARTÍ
Concili de Trento, 33
Tel. 93 265 00 34 www.tvclot.com
ASS. DE COL·LECCIONISTES DE SANT
MARTÍ
Verneda, 6 Tel. 673 761 909
ASS. DE COMERCIANTS DEL CARRER
ROGENT DE DALT
rogentdedalt@gmail.com
ASS. DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DEL CLOT
Pl. del Mercat, s/n Tel. 93 265 90 90
ASS. DE VEÏNES I VEÏNS DEL CLOTCAMP DE L’ARPA
Sibèlius, 3 Tel. 93 232 46 10
https://avvclotcampdelarpa.cat/
avvclotcampdelarpa@gmail.com

ASS. DE VEÏNS I COMERCIANTS DEL
CAMP DE L’ARPA
Tel. 93 436 87 61 / 659 73 96 89
aavvcampdelarpa.blogspot.com
avvcampdelarpa@gmail.com
ASS. TEATRAL EL PARTIQUÍ
Gran Via 837
Tel. 93 291 80 80 https://elpartiqui.
wordpress.com/
elpartiqui@hotmail.com
ASS. VÈNCER L’AUTISME
Independència, 289, 1er.1a.
Tel. 93 246 62 42
ATENEU DEL CLOT
Muntanya, 16 bis. Tel. 93 232 99 08
http://ateneudelclot.com/
ateneudelclot@gmail.com
AULA DE MÚSICA LA FARIGOLA
Hernán Cortés, 6
Tel. 93 270 02 92 / 652 944 601
https://sites.google.com/site/aulademusicalafarigola/
aulademusicafarigola@gmail.com
BALL DE BASTONS DEL CLOT
Gran Via, 837 (Casal de Joves)
Tel. 610 98 68 78
www.balldebastonsdelclot.cat
colla@balldebastonsdelclot.cat
BARNATARIS ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIAT
Maresme, 120

BIRRA08
Llacuna, 165 Tel. 930 13 02 30
www.birra08.com info@birra08.com
CASAL CALASSANÇ - JCTEATRE
Sant Quintí, 19 Tel. 93 455 31 04
www.facebook.com/JCTeatre/
CASAL CATALÀ MARTINENC
Bassols, 26
Tel. 93 247 12 23 – 93 533 04 09
casalcatalamartinenc@gmail.com
CASAL DE JOVES LA TRACA
Gran Via, 837 Tel. 932 31 84 32
www.facebook.com/cjclot
casaldejovescc@gmail.com
CASAL GENT GRAN JOAN
CASANELLES
Concili de Trento, 15-35
Tel. 93 485 03 24
casalgg.joancasanelles@bcn.cat
CB GRUP BARNA
Llacuna ,170
Tel. 688 26 52 30
https://cbgrupbarna.com/
coordinaciocbgrupbarna@gmail.com
CLOTXLLIBERTAT
@clotxllibertat
COMICC (Coordinadora infantil i
juvenil Clot-Camp de l’Arpa)
comicclotcampdelarpa@gmail.com
CASTELLERS DE BARCELONA
Bilbao, 212-214 Tel. 93 498 27 28
www.castellersdebarcelona.cat/
colla@castellersdebarcelona.cat

CENTRE CULTURAL ISLÀMIC CATALÀ
Rafael Capdevila, 1 Tel. 932 47 87 27
https://www.ccicbcn.com/
centroislamicobarcelona@yahoo.es
CENTRE D’ESPLAI JOAN SUÑOL
València, 680 Tel. 93 351 60 11
https://cejoansunol.cat/
cejoansunol@gmail.com
CENTRE PARROQUIAL SANT MARTÍ
Pl. Canonge Rodó,1
CLUB ESPORTIU VINCITPROVENÇALENC
http://www.cevincit.cat/elclub
CLUB FUTBOL SALA CLOT
Concili de Trento 47 h
www.facebook.com/CFutsalClot/
fsclot@gmail.com
EIX CLOT
Sant Antoni Maria Claret 358
Tel. 686 033 161 www.eixclot.cat
dinamitzacio@eixclot.cat
ESBART SANT MARTÍ
Pl. Canonge Rodó S/N,
Tel. 931 123 477
www.esbartsantmarti.com
info@esbartsantmarti.com
ESCOLA LA FARIGOLA DEL CLOT
Hernán Cortés 6, Tel. 93 231 76 65
https://agora.xtec.cat/ceipfarigolaclot/
ESCOLA LA RAMBLETA DEL CLOT
Aragó, 620 Tel. 93 245 42 43
agora.xtec.cat/escolarambletadelclot/
escolarambletadelclot@xtec.cat

ESPLAI KASPERLE
Sant Antoni Maria Claret, 247
https://www.esplaikasperle.com/
esplaikasperle@gmail.com
ESPLAI SCV-EL CLOT
Plaça Joan Casanelles, 1
https://esplaiscvclot.wixsite.com/
esplaiscvelclot
esplaiscvclot@gmail.com
FALCONS DE BARCELONA
Tel. 647 644 914
www.falconsdebarcelona.cat
infoweb@falconsdebarcelona.cat
FOMENT MARTINENC
Provença, 591-595 Tel. 93 435 73 76
www.fomentmartinenc.org
secretari@fomentmartinenc.org
FUTBOL CLUB MARTINENC
Telègraf, 31-57 Tel. 93 436 47 46
www.fcmartinenc.cat/
fcmartinenc@fcmartinenc.cat
L’ANÒNIMA. CASAL POPULAR
INDEPENDENTISTA DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA
Coronel Sanfeliu, 12
https://anonimaclot.wordpress.com/
LA FORMIGA MARTINENCA
Mallorca, 580 Tel. 93 232 77 09
www.laformigamartinenca.org/
laformiga@laformigamartinenca.org
LUDOTECA MUNICIPAL EL XALET DEL
CLOT
Bilbao, 220 Tel. 93 307 86 84 www.
elxaletdelclot.blogspot.com
xaletdelclot@yahoo.es

MOIXIGANGA DE BARCELONA
moixigangadebarcelona@gmail.com
ORFEÓ MARTINENC
Av. Meridiana, 97 Tel. 93 245 39 90
www.orfeomartinenc.cat
orfeomartinenc@gmail.com
RATIO, ASS. JUVENIL DE LLEURE
PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT
PSÍQUICA DE TOTS NIVELLS
Ripollès, 54 baixos Tel. 93 455 64 15
www.ratioassociacio.com
info@ratioassciacio.com
TALLER D’HISTÒRIA DEL CLOT-CAMP
DE L’ARPA
Gran Via, 837 Tel. 93 291 80 80
https://thclotcarpa.wordpress.com/
thclotcarpa@gmail.com
UNIÓ DE COLLES SARDANISTES
Sant Quintí, 14 Tel. 93 450 90 75
www.uniodecolles.cat
secretaria@uniodecolles.cat
XINO – XANO
Passatge Carmen de Burgos ,1
Tel. 93 231 72 90
www.xino-xano.org/
associacio@xino-xano.org

Pregó Xarxa de Suport Mutu

Veïnes i veïns del Clot – Camp de l’Arpa
La Xarxa de Suport Mutu del Clot Camp de l’Arpa ( XSM Cca) va néixer el mes d’abril
arran de la sotragada de la COVID-19, que var arribar sense avisar i està deixant a moltes persones, veïnes nostres i d’altres barris, en un pou de precarietat. Veïnes que ja
patien per les desigualtats d’un sistema social que vulnera els seus drets més bàsics i
que ara per ara encara els allunya més una sortida digna d’aquest pou.
Convivim amb incerteses, ERTO’s, distàncies forçades... i arriba la nostra Festa Major, a
on les veïnes cada any ramblegem de mà de la cultura popular, d’espais de trobada, de
moltes activitats per a grans i petits.
La XSM Cca la formem col·lectius, entitats federades a la Federació d’Entitats i grups de
treball, amb dues mirades: autoorganització i lluita.
Ens trobareu a les Xarxes Socials i a diferents espais del barri. La porta d’entrada; els
Grups de Treball, les assemblees mensuals, la informació a noves voluntàries que es va
originar fa temps amb la XAC i l’EAMP.
El nostre suport no pretén suplir l’administració ni emparar cap manca de sensibilitat
per garantir drets com l’alimentació o l’habitatge. Més aviat vol ser un primer xoc de
mans per facilitar l’accés informàtic per demanar ajuts, resoldre problemes de lloguers
i habitatge, fer assessorament laboral d’emergència, reforç escolar a infants.. I quan
s’escau, mobilitzar-nos per recollir aliments i productes de primera necessitat, amb
l’expertesa dels col·lectius que ho venen fent des de temps i un munt de mans anònimes que ha anat reomplint el rebost quan ha estat buit.
Orgull de barri!
La poetessa nicaragüenca Gioconda Bellli diu que “ la solidaritat és la tendresa del
pobles..”, doncs al Clot Camp de l’Arpa hi ha gent tendre, tendre.. i molt ferma.. i això
també és Festa Major!
Us animem a viure-la amb il·lusió, encara que enguany sigui més petita, continua sent
la Festa Major de totes i tots...
Xarxa de suport mutu del Clot-Camp de l’Arpa

XARXA
CLOT-CA

Pregó Teresa Poblet

Benvolgudes veïnes del Clot-Camp de l’Arpa.
És un honor poder explicar la meva experiència com a metgessa en aquesta pandèmia.
El 2020 comença amb la notícia d’un brot d’una pneumònia greu provocada per un
nou coronavirus a Wuhan. La globalització l’estén a tot el món, i l’11 de març, l’OMS
declara el brot de pandèmic.
D’un dia per l’altre, s’omplen les urgències dels hospitals. Falten mans. Molt personal
hem de deixar la nostra consulta i posar-nos a primera línia dels malalts Covid.
Fa més de trenta anys que sóc metgessa, i mai he viscut res igual: treballar torns de
12 hores amb els incòmodes EPIS, estudiar l’allau d‘informació de la nova malaltia,
informar telefònicament als familiars que esperen la trucada diària amb delit, sentir
impotència per no tenir suficients llits d’UCI durant els dies més crítics, resar per no
posar-nos malaltes i no poder seguir lluitant, o traslladar la malaltia a casa… i personalment, sense dubte el més dur, viure la solitud de les que enfrontaven la malaltia i/o la
mort sense la família al costat!
Hem estat a la corda fluixa, però gràcies a l’esforç incommensurable de moltes hem
pogut tirar endavant. Ara som a la segona onada, i tot fa preveure que ho tornarem a
passar malament. Hi ha hagut millores en el nombre de llits d’UCI, tenim tractaments
esperançadors, s’estan fent àmplies campanyes de detecció... però la nostra sanitat
és la que és, i haurem de fer molts esforços per assumir la pandèmia de la Covid i el
treball habitual.
Aquesta pandèmia ha mostrat les fortaleses i mancances del nostre servei sanitari.
És indiscutible la necessitat d’una sanitat 100% pública, universal i de qualitat tècnica
i humana. Per altra banda, considero que la salut és de totes, i us apel·lo a l’estricte
respecte de les normes de les autoritats sanitàries.
Moltes gràcies.
Teresa Poblet, metgessa del Clot i membre dels Castellers de Barcelona

Pregó Esbart Sant Jordi

L’Esbart Sant Jordi es va fundar en una casa del carrer Larrad de Barcelona el 1970
gràcies a l’empenta i les ganes d’un grup de joves provinents de l’Esbart Català de
Dansaires i sota la il·lusió del que era el seu president, Manel Cebrián.
Primerament el seu local d’assaig va ser “La Penya Cultural Barcelonesa”. El 1977 l’Esbart es va traslladar a la seva seu actual, el Foment Martinenc de Barcelona, al barri
del Clot-Camp de l’Arpa.
L’Esbart Sant Jordi des del 1970 es dedica a la recuperació, el manteniment i la difusió
de la dansa tradicional popular de Catalunya i dels Països Catalans. El mitjà principal
per a divulgar la dansa catalana ha estat l’actuació arreu del nostre país, de l’estat
espanyol i a nivell internacional. L’any 1992 dansaires de l’Esbart van participar en la
cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona i dels Jocs Paralímpics.
L’Esbart és membre actiu de l’Agrupament d’Esbarts Dansaires de Catalunya i cofundador de la Roda d’Esbarts Catalònia.
Els darrers anys destaca la participació en diverses edicions de la Festa Catalana que
organitza l’ICUB, així com la presentació el 2018 de l’espectacle BLLM! al Cicle de cultura popular als ateneus i a la 2a Mostra de Dansa Catalana de Creació, que organitza
l’Ajuntament de Barcelona.
Actualment l’Esbart està format per unes 250 persones, entre dansaires de totes les
edats, persones de suport (direcció, vestuari, llum i so, etc.) i familiars.
L’espectacle que ofereix l’Esbart es basa en balls tradicionals dels Països Catalans. Disposa d’un ampli repertori que inclou danses totalment populars, ja que l’objectiu ha
estat i és, mantenir vives les tradicions de la dansa catalana. Des de pràcticament els
seus inicis, s’han incorporat al repertori danses de nova creació, ja siguin coreografies
dels creadors més reconeguts o creació pròpia.
En aquests 50 anys han estat moltes les persones que han format part de l’Esbart;
dansaires, mestres de dansa, vestuari, juntes administratives i col·laboradors habituals. Tots ells han aportat el seu granet de sorra per poder arribar a dia d’avui. A tots
ells moltíssimes gràcies i un record molt especial pels que ja no estan entre nosaltres.
Bona Festa Major!!!
Esbart Sant Jordi

Pregó Esbart Sant Martí

Setanta-cinc anys no són poca cosa. Estar al peu del canó durant tants anys al servei del
barri i de la ciutat és una fita difícil d’assolir. Però nosaltres ho hemfet i és per aquesta
raó que estem avui aquí realitzant aquest pregó.
Primerament volem donar les gràcies a la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
per escollir-nos. Per nosaltres és tot un orgull.
Per qui no ens conegui, l’esbart Sant Martí de Barcelona som una entitat que ens dediquem a la dansa tradicional i d’arrel dels països catalans. Vam començar un 1945 en
una primera ballada a la plaça Canonge Rodó. No eren temps fàcils per la cultura catalana però la gent que va engegar l’entitat tenia l’empenta necessària per construir un
esbart que, de mica en mica es va anar convertint en un dels referents del nostre país.
Tenim l’orgull de comptar amb una escola de dansa clàssica amb més de cinquanta
anys de docència sense cap interrupció. Convertint-nos en una de les escoles de dansa
més antigues del barri.
El nostre cos de dansa ha estat en teatres com el Romea, el Goya, el Teatre Nacional,
l’Auditori, el Mercat de les Flors, el SAT, el Palau de la Música o el Gran Teatre del Liceu
i ha estat ballant per diferents països com Itàlia, França, Holanda, Bèlgica, Hongria i un
llarg etcètera.
El 2015 vam guanyar el premi internacional de dansa de Cantonigròs, la primera vegada que un grup de dansa catalana ho aconseguia i el nostre director ha estat guardonat
amb la medalla de Sant Martí per la seva tasca i dedicació a l’esbart i al barri.
Quan arriba la Festa Major del Clot – Camp de l’Arpa és moment de nervis i il·lusió.
L’esbart organitza tres grans ballades. Comencem amb una de les actuacions que més
orgull ens fan sentir: el ball de rams popular de Sant Martí. Una dansa recuperada i
coreografiada per l’esbart Sant Martí que va ser pensada per ser ballada pels veïns i
veïnes del barri. És un motiu d’alegria veure com des del 2014, cada vegada s’hi suma
més gent.
Seguim amb la nostra actuació més solidària, la Mostra de dansa. Actuació oberta a
tothom que vulgui gaudir d’una tarda on des dels més petits fins als més grans ens
ofereixen un recital de danses ben variades. L’entrada va
destinada a La Marató de TV3.

Per últim acabem amb la nostra actuació més especial i amb més ADN Sant Martí, el
Recital de Música i Dansa folklòrico-religiosa, el nostre estimat “Temple”. Actuació que
fem any rere any a l’interior de la Parròquia de Sant Martí i que és un clàssic del barri i
referent de la dansa d’arrel.
Però l’esbart no només balla a casa per Festa Major. També participem cada any en la
cavalcada de reis del Clot-Camp de l’arpa i oferim el nostre festival de primavera a l’ETP
Clot. També des del 2019 hem recuperat l’actuació “Som a casa” que oferim durant el
setembre a la plaça del Mercat.
Hem ballat en la inauguració de la biblioteca Caterina Albert del Camp de l’Arpa i en
l’entrega d’uns premis fotogràfics a La Formiga Martinenca, així com col·laboracions en
ballades al Foment Martinenc, la Sala Calassanç o La Farinera.
Durant aquests anys d’història hem participat en diferents cercaviles, festes de diverses escoles i un bon grapat d’actuacions a les places i carrers del barri en motiu del dia
internacional de la dansa o la festa catalana.
L’esbart, per mediació de la dansa ha estat la manera amb la qual hem format a nens,
hem fet barri, hem fet ciutat i hem fet país. Les nostres aules han estat plenes de nens
i nenes que eren i són de Sant Martí.
Volem aprofitar per donar les gràcies a totes les famílies que heu confiat des dels seus
inicis en l’esbart. Perquè l’esbart és una entitat que ofereix un servei al barri i a la seva
gent. No seríem res sense tots i totes els que n’heu format part en algun moment de
la vostra vida.
L’esbart no s’entendria sense el barri i el barri no seria el mateix sense l’esbart.
La dansa és integradora. Cal recordar com des dels mitjans de comunicació, incentiven
molt positivament, la integració i sobretot la igualtat en l’esport, tant per nens com per
a nenes. Per això és important recordar que la dansa, una disciplina moltes vegades
lligada a una activitat per nenes, és igual de vàlida i dóna els mateixos valors per als dos
sexes, tal com pot donar l’esbart. Animem a les famílies a què, en aquestes èpoques,
sigueu valents i valentes, oberts de ment i us animeu a apuntar als vostres fills i filles
a fer dansa.
Ens agradaria poder desitjar-vos una molt bona Festa Major, però donades les circumstàncies només podem demanar-vos que sigueu responsables i seguiu totes les indicacions sanitàries. Només d’aquesta manera aconseguirem posar fi a aquesta maleïda
pandèmia.

I quan tot això passi us demanem que ens ajudeu. A nosaltres i a totes les entitats del
barri. Són moments difícils per tots i totes, però creiem que serà gràcies al teixit associatiu dels barris que ens en sortirem.
Es pot ajudar de moltes maneres: formant part d’una entitat o simplement donant
suport quan sortim al carrer a fer les nostres activitats. Però si us plau, estigueu allà.
Feu-nos costat. Feu cultura!
Malgrat la pandèmia, us encoratgem a celebrar aquesta Festa Major. A casa, amb els
vostres, però celebreu-la. No deixeu que aquesta situació ens trenqui la vida.
Plegats, ens en sortirem.
Bona festa major
Orgull Sant Martí
#OrgullSantMarti
#ESM75
@esbartsantmartibcn
Esbart Sant Martí

Hola!
Sóc la Maria López Moya i he il·lustrat el cartell de la Festa Major
d'aquest any. Sóc periodista i em dedico a fer tuits i coses d'aquestes de
xarxes. Actualment també estudio il·lustració infantil.

La il·lustració vol mostrar gran part de les entitats
culturals que formen part de la Festa Major i que són les
arrels i la tradició del barri. He volgut representar una nit
de festa, amb ball, banderoles i sota els estels, tot, al Parc
del Clot, una de les icones de la zona.

Em fa moltíssima il·lusió haver guanyat aquest concurs i
poder representar amb la meva creació el barri. Sóc nascuda a
Blanes però Barcelona és la meva segona casa, i al Clot hi passo
mitja vida perquè sóc dels Castellers de Barcelona, la família
que m'ha acollit des de fa 6 anys. De fet gràcies a ell vaig
particpar en aquest concurs. També vull agrair aquest premi a
totes aquelles persones que aguanten que els demani l'opinió
deu mil vegades encara que després no els faci cas, els meus
assessors més sincers i que sempre em donen suport.

Aquesta serà una Festa Major estranya, però gaudim-la i fem
que la següent conti per dos:

Bona Festa Major!
@marialopzmoya

PROGRAMA OFICIAL D’ACTES DE LA FESTA MAJOR
CLOT-CAMP DE L’ARPA 2020
La Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa per raons sanitàries està anul·lada, però us
volem mostrar el que havíem preparat i treballat des de les Entitas i la Comissió de
Festa Major. Consulteu per la web i les xarxes les activitats que es faran online.
L’any que ve més fortes!
dimecres 4 de novembre
De 17 a 20 h
Dau als Barris
Vine a gaudir d’una gran varietat de jocs de taula, amb especial atenció a jocs familiars
per totes les edats.
Lloc: Casal de Barri EAMP, pl. Carme Montoriol 10
Organitza: Casal de Barri EAMP
dijous 5 de novembre
19.30 h
Inauguració exposició “El Clot-Camp de l’Arpa desaparegut”
Fins el 22 de novembre
Us oferim un recull de fotografies del nostre barri que són testimonis d’espais, edificis,
paisatges, empreses, que han desaparegut o que han canviat amb el pas del temps.
Lloc: Sala exposicions Joan Alsina del Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de
les Corts Catalanes 837
Organitza: Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
divendres 6 de novembre
De 20 a 22 h
Roda Oberta de Capoeira
Art Afro Brasiler símbol de resistència i llibertat.
Lloc: Ateneu del Clot, c. Muntanya 16
Organitza: Grup de Capoeira Dendê de Maré i Ateneu del Clot

dissabte 7 de novembre
Del 7 al 15 de novembre
Guarniment d’establiments per donar ambient al barri per Festa Major
Es proporcionarà materials a cada establiment per guarnir el comerç. Per a aquesta
activitat, es seguiran els protocols sanitaris vigents.
+informació: www.eixclot.cat
Lloc: Establiments del barri
Organitza: Eix Clot
De 9 a 23 h
Cercaentitats
Aconsegueix el mapa del barri on podràs gaudir d’una canya a les entitats i bars marcats. Si completes les que et marca el mapa tindràs premi.
Lloc: Tot el barri durant tota la Festa Major
Organitza: Casal de joves La Traca + Eix clot
De 17:30 a 19 h
Concert de Sarsuela
A càrrec de: Jesús Piñeiro (tenor), Núria Vilà (soprano), Alberto Cazes (baríton). Direcció musical Xavi Dolç i direcció escènica Rafa Miralles.
Lloc: Auditori Orfeó Martinenc, Av. Meridiana 97
Organitza: Cloteatre de l’Orfeó Martinenc
De 17:30 h a 21
Concert Jove + II Picafoc
Concert jove i Lluïments de Diables, bèsties, tabalers i ball de bastons. Tancament amb
2on Picafoc del Clot.
Lloc: Pati Escola Farigola, c. Clot 2
Organitza: Comissió barraques, Diables del Clot (Secció de Cultura de l’Orfeó Martinenc) i Ball de Bastons del Clot
De 18:30 a 20 h
Microteatre
A càrrec de Bohèmia Teatre.
Lloc: Ateneu del Clot, c. Muntanya 16 ateneudelclot@gmail.com
Organitza: Bohèmia Teatre i Ateneu del Clot

diumenge 8 de novembre
D’11,30 a 14 h
Pregó de Festa Major
Entrega del Premi del Concurs de Cartells.
Ballada de gegants, lectura de pregons, ball de Rams i Ball de Bastons
El pregó i els Versots seran retransmesos en directe pel canal de Youtube de la Federació. Més informació al web www.clotcampdelarpa.cat
Lloc: Interior d’Illa Jardins de Joana Tomàs
Organitza: Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
De 13 a 14 h
Versots de Festa Major
El pregó i els Versots seran retransmesos en directe pel canal de Youtube de la Federació. Més informació al web www.clotcampdelarpa.cat
Lloc: Jardins de Joana Tomàs
Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó Martinenc, Concert de Sarsuela, Cloteatre de
l’Orfeó Martinenc.
De 11 a 12:30 h
Diumenges en família
A càrrec de Don Hueso
Animació infantil amb màgia i malabars.
Lloc: Ateneu del Clot, c. Muntanya 16
Organitza: Ateneu del Clot
De 17:30 a 19 h
Concert de Sarsuela
A càrrec de: Jesús Piñeiro (tenor), Núria Vilà (soprano), Alberto Cazes (baríton).
Direcció musical Xavi Dolç i direcció escènica Rafa Miralles.
Lloc: Auditori Orfeó Martinenc, Av. Meridiana 97
Organitza: Orfeó Martinenc

dilluns 9 de novembre
Concurs de dibuix a les escoles (no presencial)
Reinventem el Dia de les Arts amb un format de concurs de dibuix no presencial a les
escoles. Els dibuixos guanyadors seran exposat als comerços associats entre el 23 i el
30 de novembre.
- Guarniment dels comerços associats: per ajudar al ambient de Festa Major al barri,
els comerços associats es guarniran de festa
+informació i bases : www.eixclot.cat
De 17 a 18:30 h
Taller de ceràmica familiar
A càrrec de Les Mans espai creatiu
Crear amb fang dóna gustet! A partir del la tècnica del pessic, crearem uns petits testos
de ceràmica.
Lloc: Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert, c. Indústria 295
Organitza: Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert
dimarts 10 de novembre
17:30 a 18:30 h
Teatre: “El laboratori del professor Boris: El llibretori”
Espectacle familiar adreçat a infants a partir de 4 anys. Forma part del projecte “7a
edició de Drets Humans, Família i Barri” que organitza l’Associació per a les Nacions
Unides amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu d’incentivar la lectura entre el públic infantil.
Lloc: Casal de Barri EAMP, pl. Carme Montoriol 10
Organitza: Casal de Barri EAMP
dimecres 11 de novembre
17:30 a 20:30 h
Inauguració Traster Comunitari + taller de reparació d’electrodomèstics de cuina
S’explicarà la filosofia i funcionament d’aquest nou servei al barri, un espai de préstec
de material a l’estil de les biblioteques i d’intercanvi.
Al taller de reparació descobrirem quins són els problemes habituals dels nostres petits electrodomèstics. Taller a càrrec de Reparat Millor que Nou.
Lloc: Casal de Barri EAMP, pl. Carme Montoriol 10
Organitza: Casal de Barri EAMP

De 20 a 21 h
“Di tanti palpiti”. Guitarra i òpera al segle XIX
L’èxit de les òperes de Wolfgang Amadeus Mozart i Gioachino Rossini van portar a realitzar nombrosos arranjaments i transcripcions de les àries més famoses, permetent
d’aquesta manera, que els aficionats poguessin accedir a aquesta música en l’àmbit
privat.
Lloc: Auditori Orfeó Martinenc, Av. Meridiana 97
Organitza: Orfeó Martinenc
dijous 12 de novembre
De 20 a 20:30 h
Khazoo casteller
Joc de preguntes sobre Castellers de Barcelona i el barri.
Lloc: activitat virtual www.castellersdebarcelona.cat
Organitza: Castellers de Barcelona
divendres 13 de novembre
De 9 a 21 h
Fira d’Artesans
Lloc: Pl. Font i Sagué
Organitza: Artesania Tradicional de Catalunya amb el suport de Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa
De 19 a 21 h
Xerrada Renda Bàsica Universal
A càrrec de Leire Rincón i Torrens
Lloc: Ateneu del Clot, c/Muntanya 16
Organitza: Ateneu del Clot
De 19:30 a 21 h
Nit de reggae: Leon Demaria & The Vital Breddas + Shakti I&I reggae Band
Concert de dues formacions de Reggae.
Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes 837
Organitza: Centre Cultural La Farinera del Clot

dissabte 14 de novembre
De 9 a 21 h
Fira d’Artesans
Lloc: c. Rogent entre c. Mallorca i c. Bassols
Organitza: Artesania Tradicional de Catalunya amb el suport de Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa
De 10 a 21 h
Mostra de Comerç i fira d’Artesans
Mostra de Comerç i Fira d’Artesans 100% Handmade.
Lloc: C/Rogent, entre Historiador Maians i Freser
Organitza: Rogent de Dalt
De 10 a 12 h
Matí estàtic de gegants, ball de bastons i diables
Amb els Gegants del Clot i Diables del Clot, Ball de Bastons del Clot i Falcons de Barcelona.
Lloc: Pati de l’Escola Farigola del Clot c. Clot 2c
Organitza: Diables del Clot de l’Orfeó Martinenc, L’Auca dels Gegants del Clot,
Gegants del Clot de l’Orfeó Martinenc
De 12 a 12:30 h
Actuació de l’Aula de Música La Farigola
Mostra de música.
Lloc: Pati de l’Escola Farigola del Clot c. Clot 2c
Organitza: Aula de Música La Farigola
De 12:30 a 14:30 h
L’Auca dels Gegants del Clot
Els Gegants del Clot us volem explicar la nostra història. Fins ara ens heu vist passejar
pels carrers del barri, però aquest any us convidem a conèixer com vam arribar a ser
els Gegants del barri a través d’una obra de teatre que de ben segur gaudireu molt
i, fins i tot, ens veureu ballar. A més, podreu venir a felicitar al nostre gegantó Martí,
que enguany fa 20 anys
Lloc: Pati de l’Escola la Farigola del Clot c. Clot 2
Organitza: Els Gegants del Clot (Secció de cultura de l’Orfeó Martinenc)

D’11 a 14 h
Sant Martí barri a barri 2020. El Camp de l’Arpa desaparegut
A càrrec del Taller d’història del Clot-Camp de l’Arpa i el Centre Cultural La Farinera.
Les Biblioteques del Districte de Sant Martí us conviden a realitzar una sèrie d’activitats
per descobrir l’apassionant història d’aquest racó de Barcelona.
Lloc: Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert , c. Indústria, 295
Organitza: Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert
De 12 a 13 h
El núvol gris, gras i gros
A càrrec de Teatre al detall
Maletes que viatgen amb el núvol i ens obren mons màgics plens de sorpreses i petits
titelles. Cançons i música en directe acompanyen la història d’aquest núvol gris, gras i
gros. De 0 a 5 anys acompanyats d’un adult.
Lloc: Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert , c. Indústria, 295
Organitza: Biblioteca Camp de l’Arpa - Caterina Albert
De 18 a 20 h
Teatre Musical Homenatge a la Gent Gran
A càrrec de Bohèmia Teatre.
Lloc: Ateneu del Clot, c/Muntanya 16 ateneudelclot@gmail.com
Organitza: Ateneu del Clot
De 16 a 21 h
Concert de celebració del 5è aniversari de l’Anònima.
Actuarà el grup Ginestà i Mama Dousha.
Lloc: Pati de l’escola Farigola c. Clot 2
Inscripcions i reserva prèvia: casalindependentistaclot@gmail.com
Organitza: L’Anònima. Casal independentista del Clot-Camp de l’Arpa
diumenge 15 de novembre
De 10 a 14 h
XXVIII Fira Boja
Fira Boja Mostra d’Entitats i Col·lectius del barri i Fira d’Artesans.
Recollida d’aliments i productes de neteja a càrrec de la Xarxa de Suport Mutu del ClotCamp de l’Arpa. Emissió en directe de Ràdio Ateneu.
Lloc: Parc del Clot
Organitza: Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

De 11 a 14 h
Festival Escola de Dansa Tradicional i Clàssica de l’Esbart
Mostra de dansa de l’escola de l’esbart amb la participació de les diferents classes que
hi formen part
Lloc: Sala Calassanç c. Carrer de Sant Quintí, 19
De 11 a 13 h
JOJO
A càrrec de la companyia Borja Ytuquepintas
Teatre familiar.
Lloc: Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Organitza: Centre Cultural La Farinera del Clot dins el circuit Barcelona Districte Cultural. Inscripció prèvia a www.farinera.org
De 16:30 a 20 h
Encartellem els Pirulís del barri
Taller sobre la importància de l’art en l’espai públic i creació de cartells per encartellar
els pirulís del barri.
Lloc: Ateneu del Clot, c/Muntanya 16
Organitza: Col·lectiu Pirulís
dimarts 17 de novembre
De 17.30 a 20:30 h
La nevera solidària + taller aprofitament alimentari
Veurem com funciona aquest projecte que vol lluitar contra el malbaratament alimentari i farem un taller de cuina saludable on s’ensenyarà a preparar receptes saludables
generant el mínim de residus. Taller a càrrec de Reparat Millor que Nou.
Lloc: Casal de Barri EAMP, pl. Carme Montoriol 10
Organitza: Casal de Barri EAMP
dijous 19 de novembre
De 20 a 21.30 h
Presentació del llibre “El tió de nadal. Orígens i Tradició ” de Josep Fornés
Lloc: Sala d’ actes dels Castellers de Barcelona, c. de Bilbao 212-214
Inscripcions i reserves: urc@castellersdebarcelona.cat
Organitza: Castellers de Barcelona

dissabte 21 de novembre
De 11 a 13 h
Els Gegants surten al carrer
Carpa amb informació i marxandatge dels Gegants del Clot.
Lloc: Av. Meridiana, al costat de l’Orfeó Martinenc
Organitza: Gegants del Clot de l’Orfeó Martinenc
De 12 a 15 h
Vermut musical
Vermutada amb música en directe i exposició del Col·lectiu Pirulís.
Lloc: Ateneu del Clot, c/Muntanya 16
Organitza: Ateneu del Clot
De 20 h a 22 h
41e Recital de Música i Dansa Folklòrica Religiosa
Recital de música i dansa folklòric religiosa amb la interpretació del cos de dansa de
l’esbart i la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona
Lloc: Església Parroquial de Sant Martí
Organitza: Esbart Sant Martí www.esbartsantmarti.com
diumenge 22 de novembre
De 17 a 20 h
Concurs de Pintura Ràpida amb premis
Lloc: Ateneu del Clot. C/Muntanya 16, BIS
Organitza: Ateneu del Clot
De 21 a 21:30 h
Castell de focs
Castell de foc als terrats del barri
Lloc: Terrats a confirmar del barri
Organitza: Diables de l’Orfeó Martinenc

dijous 26 de novembre
De 19 a 21 h
Qui pagarà aquesta crisi?
Quines alternatives reals hi ha perquè no la paguin només els de baix? Reflexionaran al
voltant d’aquestes qüestions Sergi Cutillas, economista i Andreu Missé, fundador de la
revista Alternativas Económicas.
Cal inscripció prèvia a: avvclotcampdelarpa@gmail.com”
Lloc: Teatre del Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes,
837
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa
dissabte 28 de novembre
De 9 a 21 h
Fira d’Artesans
Lloc: Pl. de l’Oca
Organitza: Artesania Tradicional de Catalunya amb el suport de Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa
De 12 a 13:45 h
45è Aniversari de l’AVV. Per a què ha de servir ara una associació veïnal?
Xerrada-debat participatiu on poder opinar sobre el que haurien de fer les AAVV avui
en dia.
Cal inscripció prèvia a: avvclotcampdelarpa@gmail.com”
Lloc: Teatre del Centre Cultural La Farinera del Clot, Gran Via de les Corts Catalanes,
837
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa

Enguany degut a la situació sanitària no podem celebrar la Festa Major tal i com ho
havíem fet fins ara.
Des de la Federació d’Entitats del Clot Camp de l’Arpa volem agrair als comerços i entitats que heu donat suport a la Festa Major posant un anunci al programa els darrers
anys i també als quioscos que heu sigut punt de distribució.

ARMAND ÒPTICS
Clot. 66
932 45 21 55
BAR LA REVOLTA
Escultors Claperós, 8
931 68 27 29
BAR LA MOLA
Gran Via 837
932 32 44 23
BEEP INFORMATICA BARCELONA
Freser, 106
935 66 75 44
BIRRA 08
Llacuna, 165
930 13 02 30
CA LA CUCA MENJARS PER
EMPORTAR
Cabanyal, 1
930 10 93 20
CASA TOBELLA
València, 555
932 46 40 29
CENTRE VETERINARI DR. FRANCESC
DARNACULLETA
Clot, 56
936 81 51 73
CENTRE COMERCIAL GLÒRIES
Diagonal, 208
934 86 04 04

CLÍNICA DENTAL NILDENT
Espronceda, 293
933 03 19 50
CREPS CLOT
Rogent, 50
607 06 63 26
EIX CLOT
València, 614
686 14 48 10
EL PUNT DEL CLOT
Clot, 93
932 45 05 44
EL TALLER I VUIT ESPAI
Clot, 71
616 56 60 99
FERRETERIA ANGULO
Escultors Claperós, 37
934 85 11 71
IAIA CELIA
Aragó, 612
938 09 96 87
ESCOLA BALLET DAVID CAMPOS
Nació, 50
933 47 73 40
ESCUELA ROCÍO GÓMEZ
Muntanya, 62
696 13 59 53
FÁBRICA DEL CARTUCHO
Pl. Font i Sagué, 2
930 24 10 32

FORN COLON
Mallorca, 594
932 32 31 83
FORN ELIAS
Freser, 90
934 55 61 76
GUAL PASTISSERIA
Mallorca, 529
934 35 74 86
HANGAR 05
Bassols, 5
601 26 50 27
HERBOLARI MARIA CASAS
Pl. del Mercat, 22
93 265 93 56
INVICTUS NUTRICIÓN & FITNESS
Rogent, 3
630 96 10 70
LA PALMA PASTISSERIA
Clot, 72
932 32 52 57
L’ANÒNIMA. CASAL POPULAR INDEPENDENTISTA DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
Coronel Sanfeliu, 1
LLIBRERIA PEBRE NEGRE
Clot, 41
931 79 75 42
LOTERIA CAP I CUA
Pl. Font i Sagué, 1
932 46 51 54
MERCAT DEL CLOT
Pl del Mercat, 26
932 65 90 90

MERCAT DEL ENCANTS
Castillejos, 158
932 45 22 99
Natura Herbolari - Encants Nous
NATURA HERBOLARI - ENCANTS
NOUS
Dos de Maig ,223
932 46 19 45
NUMBER 10 ENGLISH CENTER
Clot, 36
934 71 34 36
ÒMNIUM CULTURAL - SANT MARTÍ
Diputació, 276
933 19 80 50
ÒPTICA UNIVERSITÀRIA
Diagonal, 203
934 86 36 97
ORTOPÈDIA CLOT
Clot, 82
932 65 18 12
PALOMA, PRIMERA INFÀNCIA
Clot, 59
932 46 57 23
PEINADO ELECTRODOMÈSTICS
Escultors Claperós, 43
933 00 52 59
ROMEO ABOGADOS
Rossend Nobas, 9
93 245 59 90
SECOND BARCELONA
Aragó, 621
932 45 20 99
SONISORD
València, 558
932 65 36 39

TABACS FRESER
Freser, 126
934 55 74 34
TER VINT LLAR D’INFANTS
Ter, 20
932 32 64 09
CEM VINTRÓ
Consell de Cent, 623-627
932 45 02 68
VEGA DORTA DENTAL
Gran Via, 857
933 09 26 17
XARCUTERIA BOSCH
Mallorca, 558
934 35 74 82
XINO-XANO ASSOCIACIÓ DE LLEURE
Passatge Carmen de Burgos, 1
932 31 72 90
YOGA/ONE
Aragó, 134
937 42 74 05

Distribuïdors:
• Quiosc Plaça Font i Sagué
• Quiosc Provença, 596
• Papereria Germans Lluch
Muntanya, 105
• Quiosc Dos de Maig / Freser
• Papereria Peña
Biscaia, 334
• Quiosc metro Encants
València / Dos de Maig
• Quiosc Guipúscoa / Espronceda
• Quiosc Plaça Valentí Almirall
• Quiosc Rogent / Bassols
• Quiosc Mallorca / Muntanya
• Premsa-Papereria OMEGA
Independència, 242

