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EXPOSICIONS

ARTS ESCÈNIQUES

ALTRES

EL VENADITO 4ª EDICIÓ

EL QUE NO ES DIU

Del 6 d’abril al 14 de juliol
Inauguració: dijous 6 d’abril, 19 h

Divendres 8 d’abril, 20 h

ITINERARI HISTÒRIC “Glòries,
els seus secrets i la seva història”

A càrrec de Sinestesia, Fundació
Mona i la CC La Farinera del Clot
El maltractament cap als primats és el tema
central d’aquesta nova mostra d’art. Durant
tot aquest temps, es podrà veure una obra
artística de l’exposició a cadascun dels 21
equipaments que hi participen. Es realitzaran
activitats paral·leles a l’exposició deslocalitzada: visites guiades en bicicleta, tant per a
nens com per a adults, tallers de creació gràfica i altres activitats.

A càrrec de la cia. La Pocket
El que no es diu puja a l’escenari la realitat silenciada del que es coneix com a “cultura de
la violació”, tan comuna i silenciada que ens
pensem que no existeix.

Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE
CULTURAL

EL BON DOCTOR
Divendres 29 d’abril, 20 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Secret de Sumari
Un esternut que desencadena una tragèdia,
una dentista amb poca traça o un terratinent
que no aconsegueix cobrar un deute son algunes de les divertides històries que veurem.

XXI MOSTRA FOTOGRÀFICA
FOTOCLOT
Del 29 d’abril al 28 de maig
Inauguració: divendres 29 d’abril, 19 h
A càrrec del Grup de fotografia Click!
La 21a Mostra Fotogràfica del Clot-Camp de
l’Arpa torna a instal·lar-se La Farinera del Clot.
Per més informació: www.farinera.org on es
poden consultar les bases d’aquesta edició.

Dissabte 30 d’abril, 10.30 h
Cal adquirir l’entrada a www.farinera.org

A càrrec de Mireia Pons de Passejant
per Barcelona (Guia Oficial)
Coneix la plaça de les Glòries i els seus voltants des d’una vessant històrica i gaudeix recordant i descobrint els diferents espais.

90 MINUTS DE GLÒRIA
V Concurs internacional de literatura ràpida de la plaça de Les
Glòries
Dissabte 30 d’abril
11 h Convocatòria a la Biblioteca El Clot - Josep
Benet
17 h Lliurament de Premis al Teatre Jesús Concernau del Centre Cultural La Farinera del Clot
A càrrec de la Biblioteca El Clot-Josep
Benet i el CC La Farinera del Clot
La convocatòria consisteix en escriure un
relat en 90 minuts a partir de tres paraules
claus que es facilitaran el matí del dissabte 30
d’abril. El primer 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 fins divendres 29 d’abril.

