PROGRAMACIÓ
CULTURAL
I TALLERS
Setembre, octubre, novembre i
desembre de 2022

La Farinera del Clot

Centre Cultural La Farinera del Clot

EXPOSICIONS

COM ELS ULLS QUE
NO ES PODEN VEURE
L’UN A L’ALTRE
Del 8 de setembre al
29 d’octubre
A càrrec d’Ares Molins
Reflexió sobre les realitats paral·leles a partir de la divisió de l’institut
de Cardedeu l’any 2000 en dos
instituts autònoms que habiten un
mateix edifici, generant dues realitats que no es toquen entre sí.
EXPOSICIÓ DINS ART PHOTO BCN

ARTS ESCÈNIQUES

PATRIMONI CONSERVAT/ POLEMICA(s)
PATRIMONI DESTRUÏT
Del 3 de novembre al
17 de desembre
A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Al gener de 2019 persones de diferents entitats i col·lectius van començar a treballar per tirar endavant un pla de patrimoni del barri.
L’exposició vol ser una aportació
en aquest procés de debat i de reflexió col·lectiva.
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Divendres 16 de setembre, 20 h
5,50 €
Venda d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Minervas
Comèdia escrita per Cristina Clemente i Berta Errando.
Tres dones amb tres conflictes vitals que les aboca a preguntar-se
com la política, el poder i el sexe
poden fer trontollar els nostres
principis.
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

ARTS ESCÈNIQUES

THE FRAME

NUA (Radiografia
d’un trastorn)

GLENGARRY GLEN
ROSS de David Mamet

Divendres 14 d’octubre, 12 h

Divendres 21 d’octubre, 20 h
Dissabte 22 d’octubre, 20 h
5,50 €

Dissabte 8 d’octubre, 12 h
Cal reservar a www.farinera.org
Ubicació: Plaça del Mercat del Clot
cantonada amb Rossend Nobas

Cal reservar a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Eléctrico 28
Aquesta peça proposa plantar-se
davant del transcórrer de la vida
quotidiana i observar-la, pensar-la,
significar-la, compartir-la... Durant
una estona, TOT és una gran obra
teatral que no acaba mai.

A càrrec d’Ann Perelló i Teatre
Principal de Palma
Monòleg, amb tocs d’humor, on
podrem viure una confessió, la revelació d’un secret relacionat amb
un TCA, sense quarta paret ni xarxa. Una reflexió sobre els trastorns alimentaris i la pressió estètica.

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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Reserva d’entrades enviant un
correu a informacio@farinera.org

A càrrec de l’AT El Partiquí
Una agència immobiliària proposa
una competició entre 4 treballadors. El primer guanyarà un Cadillac i el segon un joc de ganivets.
Tot s’hi valdrà per aconseguir l’èxit.

ARTS ESCÈNIQUES

TOTS ELS DIES ARRIBEN

VENUS A ESCORPÍ

Dijous 10 de novembre, 20 h
5,50 €

Dijous 17 de novembre, 20 h
5,50 €

Dijous 1 de desembre, 20 h

Venda d’entrades a www.farinera.org

Venda d’entrades a www.farinera.org

Cal reservar a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Ícaro Teatre
El que es pressuposava com una
nit trivial, avorrida i intranscendent
per a tots els presents, es converteix en una nit caòtica, alcohòlica,
impredictible i explosiva.

A càrrec de la cia. Honolulu
Produccions
A vegades somio que encara et
tinc entre els meus braços i t’oloro
els cabells. A vegades no. El punyal al meu pit ja és família. Viu amb
mi i balla suau amb cada batec.
Ma liberté est rouge.

A càrrec de la cia. La Peleona
En un món de gallines, un ou solitari i rebel decideix no néixer. Cansat de la forma de vida imposada
per una cadena de producció sense sentit, decideix fer ús del seu
potencial de no fer, optant per no
néixer.

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

ESPECTACLE DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA

Fotografia de David Tarrasón
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KENTUCKY HA
MUERTO

ARTS ESCÈNIQUES

TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

MONÓLOGOS
WOOOMAN

MIRANIUS

EL SECRET DE
LES NIMFES

Dilluns 12 de desembre, 20 h

Diumenge 9 d’octubre, 12 h
4,50 €

Cal reservar a www.farinera.org

Venda d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de Paloma Jiménez (Homozapping i Estic Rara) i Alejandra Jiménez Cascón (El Club de
La Comèdia i Eurovisió)
Elles són unes gamberres i transformaran en comèdia situacions
masclistes viscudes, conscienciant a través del riure.

A càrrec de la cia. de Paper
Història d’un paisatge on cada
animal, cada arbre, cada pedra o
cada meandre del riu hi té el seu
encaix i amb cada moviment fan
néixer noves figures, noves realitats.
Edat: a partir de 4 anys

Dissabte 5 de novembre, 12 h
4,50 €
Venda d’entrades a www.farinera.org

DINS EL CICLE SANT MARTÍ EN FEMENÍ

A càrrec de la cia. Toma Pa’Ti
La Volvoreta i en Teodor són millors amics. Aniran al bosc a la recerca de criatures màgiques, però
aquestes s’han extingit per culpa
del Llibre Invisible.
Edat: de 6 a 12 anys
ESPECTACLE CREAT EN RESIDÈNCIA ESCÈNICA A LA FARINERA
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TEATRE PER A TOTS ELS PÚBLICS

VEGIN I PASSIN
Diumenge 13 de novembre,
12 h
Cal reservar a www.farinera.org

MÚSICA

UNA DENT
SOTA EL COIXÍ
Diumenge 11 de desembre, 12 h
4,50 €

LICUS
Dissabte 17 de setembre, 20 h
5,50 €
Venda d’entrades a www.farinera.org

Venda d’entrades a www.farinera.org

A càrrec de la cia. Enlaire
Història d’un viatger singular, ancorat en el temps, amb l’anhel de
transmetre realitats efímeres. L’espectacle convida a reflexionar sobre els nostres records.
Totes les edats.
ESPECTACLE DINS EL MARC DE LA FESTA MAJOR DEL CLOT-

A càrrec de la cia. Pocacosa
Teatre
Coneixerem a la Lluïsa, la responsable del magatzem de joguines
del Ratolí Martí, el Ratoncito Pérez,
la Fada de les Dents i els Angelets.
Edat: a partir de 4 anys

CAMP DE L’ARPA I DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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Licus reivindica la música com a
eina per vehicular sentiments i inquietuds personals i col·lectives,
com a eina poètica i de transformació social. Per a ell també és un
camp per a l’experimentació sonora, corporal i emocional.

MÚSICA

BEMBA SAOCO 360º

VEGA

GRÀCIES PER
LA MÚSICA

Divendres 25 de novembre,
20 h

Dissabte 10 de desembre,
20 h

Cal reservar a www.farinera.org

Cal reservar a www.farinera.org

Bemba Saoco fa un gir al concepte
de concert en directe a través de
360°, una producció artística dissenyada per la banda i en col·laboració amb Silent System on el
públic viu i escolta, mitjançant
auriculars a través del sistema wifi.

Inspirades en el cançoner en línia
del Càntut, Paula Grande i Anna
Ferrer presenten Vega, un disc que
visibilitza les mares, les filles, les
nenes i les joves de generacions
passades i els dona veu.
CONCERT DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL

CONCERT DINS EL BARCELONA DISTRICTE CULTURAL
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Dijous 15 de desembre, 20 h
Entrada a canvi d’una joguina
nova per la campanya de Reis del
Clot-Camp de l’Arpa
Cal reservar a www.farinera.org

A càrrec del Cor Masculí de
Barcelona
Amb una posada en escena innovadora, i amb una banda de directe, podreu rememorar aquells èxits
que van des dels anys 60 al 2000.

ALTRES

ITINERARI HISTÒRIC:
“Glòries, els seus secrets
i la seva història”
Sessions úniques a escollir entre:
Dissabte 17 de setembre, 10.30 h
Dissabte 15 d’octubre, 10.30h
Dissabte 29 d’octubre, 10.30h
Dissabte 19 de novembre, 10.30 h
Cal reservar a www.farinera.org

Coneix les Glòries i els seus voltants des d’una vessant històrica.
Punt de trobada: Centre Cultural
La Farinera del Clot.

NORTHERN CLOT
Dissabte 1 d’octubre,
des de les 19 h

MASTERCLASS
MUV 2022
• Tap Dance
Dijous 6 d’octubre, 18 h

Tot va començar amb una petita
proposta d’activitats dins La Farinera del Clot ara fa 9 anys. Després de dos anys sense poder fer
aquest cicle a causa de la pandèmia torna el Northern Clot: un festival ple d’entusiasme, nervi, força
i sorpreses dalt de l’escenari. Fem
Barri!!!

Cal reservar a www.farinera.org

A càrrec d’Adhara Moonwalk
Estil de ball originari d’Estats Units,
en el qual es mouen els peus rítmicament mentre es realitza una percussió musical amb les sabates.

• Break Dance
Dijous 6 d’octubre, 20 h
Cal reservar a www.farinera.org

A càrrec de Sheka
El Breaking es va crear en el sud
del Bronx, a la ciutat de Nova York,
a principis de la dècada de 1970.
És el primer estil de ball hiphop.
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ALTRES

BARCELONA
DIBUIXA 2022

ITINERARI PER L’ANTIGA
FARINERA SANT JAUME

Diumenge 23 d’octubre,
d’11 a 18 h

Dissabte 8 d’octubre, 11 h
Gratuït
Dissabte 12 de novembre, 11 h
3€

Enguany, a la jornada del Barcelona Dibuixa, farem el taller
“L’abraçada abstracte” a càrrec de
l’artista Alison Buchanan. Deixarem volar la imaginació a partir de
l’empremta que deixa una abraçada gravada al nostre cor i al paper.

Inscripcions a informacio@farinera.org

A càrrec del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Visita guiada per un dels edificis
de l’Antiga Farinera Sant Jaume,
actual emplaçament del Centre
Cultural La Farinera del Clot.
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PRESENTACIÓ DEL
POEMARI “GEOGRAFIES
ÍNTIMES”
Dimecres 30 de novembre,
19 h
Poemari col·lectiu en què es tracten temàtiques diverses des de
punts de vista diferents. Els autors
i autores dels poemes publicats
en aquest llibre són membres del
grup de poesia de La Farinera del
Clot.

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Inscripcions en línia

Des del 12 de setembre, a partir
de les 10 h, al 27 de setembre de
2022.
Els cursos s’impartiran durant
els mesos d’octubre, novembre i
desembre.

Gran Via de les Corts Catalanes,
837 - 08018 Barcelona.
De dilluns a divendres de 10 a
22 h i dissabtes de 10 a 14 h i de
16 a 20 h.
Pagament amb targeta bancària.
En cas de no disposar de targeta,
el pagament es podrà fer a les
oficines de l’entitat bancària que
s’indicarà.
Si es paga amb targeta caldrà
presentar el DNI del titular. Si
el pagament es fa a través de
les oficines de l’entitat bancària
caldrà presentar el comprovant de
l’ingrés en un termini màxim de
tres dies naturals després d’haver
efectuat la matrícula.

A www.farinera.org/cursos des del
12 de setembre, a partir de les
10 h, al 27 de setembre de 2022.
Pagament amb targeta bancària.
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INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Condicions de la matrícula
• Tots els cursos de La Farinera són per a persones majors de 18 anys, excepte el de Teatre per a joves.
• Un cop s’hagi fet la matrícula al curs, no es retornaran en cap cas els diners de la matrícula. Només es
retornaran els diners si el curs queda anul·lat.
• Les persones que vulguin gaudir dels descomptes disponibles han de formalitzar la inscripció de forma
presencial aportant la documentació requerida des d’un inici. No es retornaran els diners per a fer un canvi de
modalitat d’inscripció.
• El Centre Cultural La Farinera del Clot es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no respectin
la feina dels talleristes i/o el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.
• El Centre Cultural la Farinera del Clot es reserva el dret de substituir o canviar el professorat si s’escau. En
cap cas això implicarà un retorn de l’import del curs a l’alumnat.
• Els preus totals de cada curs que s’especifiquen són amb l’IVA inclòs.
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COS I MENT

IOGA KUNDALINI
GRUP A: dimarts de 18 a 19.30 h.
GRUP B: dimarts de 19.30 a 21 h.
Del 4 d’octubre al 13 de
desembre.
Sessions: 9 (13.5 h)
Preu: 69.74 €
GRUP C: dimecres de 10.30 a
12 h. Del 5 d’octubre al 14 de
desembre.
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 77.50 €
A càrrec de Katia Savant
Exercita aquesta tècnica
beneficiosa per al teu cos i ment.
Tècniques de relaxació per poder
alleugerir tots els efectes de
l’estrès.
Material necessari: roba còmoda.

IOGA PER
EMBARASSADES
Dimarts de 16.30 a 18 h.
Del 4 d’octubre al 13 de
desembre.
Sessions: 9 (13.5 h)
Preu: 69.74 €
A càrrec de Katia Savant
Ioga per acompanyar a les dones
durant els mesos d’embaràs per
viure’l conscientment tan a nivell
físic com emocional. Es busca
gaudir i treballar aquesta connexió
entre mare-fill i agafar confiança i
seguretat per afrontar el moment
del part.
Material necessari: roba còmoda.
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PILATES
Dimecres de 19.45 a 20.45 h.
Del 5 d’octubre al 14 de
desembre.
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 51.67 €
A càrrec de Silvina Garcia
Entrenament físic i estiraments seguint el mètode Pilates, que és un
sistema d’entrenament corporal
molt complet on es treballa el cos
com un tot, des de la musculatura
més profunda fins la més perifèrica en la qual intervenen tant la
ment com el cos i la respiració.
Material necessari: roba còmoda.

COS I MENT

HIPOPRESSIUS

HIPOPILATES

MINDFULNESS

Dimecres de 18.30 a 19.30 h.
Del 5 d’octubre al 14 de
desembre.
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 51.67 €

Dijous de 19 h a 20.30 h.
Del 6 d’octubre al 15 de
desembre.
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 77.50 €

Dimarts de 18 a 19.30 h.
Del 4 d’octubre al 13 de
desembre.
Sessions: 9 (13.5 h)
Preu: 69.74 €

A càrrec de Silvina Garcia
Pren consciència del teu cos,
treballa el sòl pelvià, activa la teva
faixa abdominal, redueix dolors
d’esquena i millora la teva postura
corporal de la mà de la tècnica
hipopressiva.
Material necessari: roba còmoda.

A càrrec de Silvina Garcia
Combinació d’exercicis de les
tècniques de Pilates i el mètode
hipopresiu per millorar la correcció
postural, treballar el sòl pelvià, enfortir la faixa abdominal, treballar
l’esquena i en especial la columna
vertebral de dalt a baix. També
aporta beneficis a les articulacions
i ajuda a millorar la respiració.
Material necessari: roba còmoda.

A Càrrec de Cristina Pérez Opi
de Niu de Projectes
Posarem en pràctica “Mindfulness
o consciència plena”, per disposar
d’una ment atenta i centrada en
el moment present. La pràctica
de Mindfulness, és un recurs de
contrastada eficàcia, que ajuda a
gestionar les emocions fent una
pausa que porti a la ment a viure
el moment present amb plenitud,
reduint així la càrrega d’estrès en
aquests temps difícils.
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COS I MENT

FITNESS SUAU (exterior)
Dilluns i dimecres de 10 a
11 h. Del 3 d’octubre al 12 de
desembre.
Sessions: 18 (18 h)
*Preu: 23.24 €
A càrrec de Sant Andreu-UBAE
Activitat dirigida per mantenir-se
actiu i alhora evitar riscos. Es
proposaran exercicis on cada
participant podrà treballar-ne la
intensitat al seu gust.
Material necessari: màrfega.
*Aquesta activitat es realitzarà a
la clariana del Parc de les Glòries
i està subvencionada per l’Ajuntament de Barcelona.

DANSA

MARXA NÒRDICA
(exterior)
NIVELL OBERT: dilluns de 16.30
a 18 h.
AVANÇAT: dilluns de 18.30 a 20 h.
Del 3 d’octubre al 12 de
desembre.
Sessions: 9 (13.5 h)
Preu: 69.74 €
A càrrec de Nordic Walking
Terapèutic
Activitat esportiva molt completa,
per a totes les edats i situacions
físiques, que apropa la salut a
les persones i ajuda a socialitzar.
Aquesta activitat es realitza a l’aire
lliure. Pel nivell avançat es necessita experiència prèvia.
Material necessari: bastons de
marxa nòrdica.
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BOLLYWOOD FITNESS
Dimecres de 20.15 a 21.15 h.
Del 5 d’octubre al 14 de
desembre.
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 51.67 €
A càrrec de Polly Casson
Creació que combina balls coreogràfics amb música hindú a l’estil,
per exemple, de la Zumba. Aeròbic i dinàmic, aquest ball t’ofereix
una bona oportunitat de fer esport
sense adonar-te de l’esforç que
estàs realitzant.

DANSA

ART I CREACIÓ

CARDIO DANCE 90’S

PATRONATGE PER
SAMARRETES I
TEIXITS ELÀSTICS

GRUP A: dilluns de 10.30 a
11.30 h. Del 3 d’octubre al 12 de
desembre.
Sessions: 9 (9 h)
Preu: 46.50 €
GRUP B: dijous de 18 a 19 h.
Del 6 d’octubre al 15 de
desembre.
Sessions: 10 (10 h)
Preu: 51.67 €
A càrrec de Cristina Morán
Gaudeix d’una manera diferent
del ball i l’esport amb el que ja
són els “nostres clàssics” dels 90.
Aquestes classes estan dirigides
a totes aquelles persones que
tinguin com a objectiu divertir-se, i
posar-se en forma ballant a través
de coreografies senzilles.

Dimarts de 17.30 a 19.30 h. Del 4
d’octubre al 29 de novembre.
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 82.67 €
A càrrec de Montserrat Pérez de
siNesteSia
Taller pràctic per aprendre a
realitzar patrons per samarretes,
dessuadores.. i totes aquelles
peces de roba més còmodes que
fem servir en el dia a dia...
No són necessaris coneixements
previs.
Més informació sobre el material
recomanat a farinera.org/cursos.
Enviarem un correu avisant quan
es pugui comprar el material.
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ART TÈXTIL
CONTEMPORANI
Dimarts de 19.30 a 21.30 h. Del 4
d’octubre al 29 de novembre.
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 82.67 € + 20 € pel material a
pagar el primer dia de classe
A càrrec de Montserrat Pérez de
siNesteSia
Aquest taller convida a explorar
els límits artístics del tèxtil a través
de les textures, transparències i
de la pròpia singularitat del teixit.
Crearem peces úniques, originals i
creatives que ens ajudaran a desenvolupar tot el nostre potencial
artístic.

ART I CREACIÓ

INICIACIÓ A LA
FOTOGRAFIA
Dijous de 17.15 a 18.45 h.
Del 6 d’octubre al 15 de
desembre.
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 77.50 €
A càrrec de Sergi Conesa de La
Ràfega
Curs orientat a persones que
recentment hagin adquirit una
càmera digital i vulguin aprofundir
en diferents tècniques, així com
en la forma d’aconseguir imatges
suficientment expressives.
Material necessari: cal dur la
càmera digital, réflex o compacta,
sempre i quan tingui el control
manual.

GÈNERES FOTOGRÀFICS
Dijous de 19 a 20.30 h.
Del 6 d’octubre al 15 de
desembre.
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 77.50 €
A càrrec de Sergi Conesa de La
Ràfega
En aquest taller continuarem aprofundint en les nocions bàsiques
de la fotografia. Ampliarem nous
conceptes com ara la fotografia
de paisatge, de producte, documental, artística, macro, etc.
Cal tenir clars els conceptes de
diafragma, velocitat i ISO.
Material necessari: cal dur la
càmera digital, réflex o compacta,
sempre i quan tingui el control
manual.
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SEQÜÈNCIES. SORTIDES
FOTOGRÀFIQUES
Dissabtes de 10.30 a 12 h.
Del 8 d’octubre al 17 de
desembre.
Sessions: 10 (15 h)
Preu: 62 €
A càrrec de Sergi Conesa de La
Ràfega
El taller consisteix a fer sortides
al carrer per aprofundir, d’una
manera pràctica, els conceptes
bàsics de la fotografia (obertura,
velocitat, ISO, enfocament i
composició). Durant les sortides
proposarem activitats i reptes.
Material necessari: cal dur la
càmera digital, réflex o compacta,
sempre i quan tinguin el control
manual.

ART I CREACIÓ

AQUAREL·LA
Dilluns de 18 a 20 h.
Del 10 d’octubre al 12 de
desembre.
Sessions: 8 (16 h)
Preu: 82.67 €
A càrrec Núria Boix
Taller per aprendre a pintar pas a
pas. Descobrirem tots els secrets
i possibilitats de l’aquarel·la. Ens
divertirem fent colors i a partir
de diversos exercicis pràctics
trobarem diferents maneres d’aplicar aquesta tècnica. I finalment
plantejarem una obra en diferents
sessions.
Més informació sobre el material
recomanat a farinera.org/cursos.
Enviarem un correu avisant quan
es pugui comprar el material.

AQUAREL·LA A LA
NATURA URBANA
(exterior)
Dimecres de 10.30 a 12.30 h.
Del 5 d’octubre al 14 de
desembre.
Sessions: 10 (20 h)
*Preu: 25.83 €
A càrrec Núria Boix
En aquest taller sortirem al parc
de les Glòries per fer aquarel·la al
natural, descobrint el nou espai.
En cas de pluja l’activitat es realitzarà dins La Farinera.
Més informació sobre el material
recomanat a farinera.org/cursos.
Enviarem un correu avisant quan
es pugui comprar el material.
*Activitat subvencionada per
l’Ajuntament de Barcelona.
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PASSEJADES
HISTÒRIQUES:
“Els barris
circumdants de la
Plaça de les Glòries”
Dimecres de 10.30 a 13 h. Del 19
d’octubre al 30 de novembre.
Sessions: 4 (10 h)
Preu: 51.67 €
A càrrec de Mireia Pons de
passejant per Barcelona (Guia
Oficial)
• 19 d’octubre: El Clot.
• 2 de novembre: El Poblet-Sagrada Família.
• 16 de novembre: El Poblenou.
• 30 de novembre: El Fort Pienc.

ART I CREACIÓ

TEATRE PER ADULTS
Dilluns de 19 a 20.30 h.
Del 3 d’octubre al 12 de
desembre.
Sessions: 9 (13.5 h)
Preu: 69.74 €
A càrrec de Xavi Alvarez,
formador i actor de la cia. La
niña bonita
Ens aproparem al món de la interpretació de manera vivencial i lúdica, de la mà de professionals en
actiu en el món de la interpretació.
No cal experiència prèvia.

TEATRE PER A
JOVES (14 a 17 anys)
Dimarts de 19 a 20.30 h.
Del 4 d’octubre al 13 de
desembre.
Sessions: 9 (13.5 h)
Preu: Gratuït (activitat subvencionada per el Departament de
Joventut del Districte de Sant
Martí)
A càrrec de Xavi Alvarez,
formador i actor de la cia. La
niña bonita
Permet el primer contacte amb
el teatre i parteix d’una visió molt
àmplia de les arts escèniques.
L’alumne aprèn a canalitzar les seves emocions realitzant un treball
de creació i obertura als altres.
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enganxa’m a la nevera

CALENDARI SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2022

Dj 8 set
XXXXX

19 h Exposició: COM ELS ULLS

Dj 3 nov

X QUE NO ES PODEN VEURE

19 h Exposició: PATRIMONI

		CONSERVAT/PATRIMONI

		 L’UN A L’ALTRE

Dj 13 gener

19 h DESTRUÏT

Dv 16 set

Ds 5 nov

12 h EL SECRET DE LES NIMFES

Ds 17 set

19 h POLEMICA(s)

Dj 10 nov

20 h TOTS ELS DIES ARRIBEN

20 h LICUS

Ds 12 nov

11 h ITINERARI PER L’ANTIGA

Ds 1 oct

18 h NORTHERN CLOT

		 FARINERA SANT JAUME

Dj 6 oct

18 i 20 h MASTERCLASS MUV

Ds 17 set

Ds 8 oct

10.30 h ITINERARI PLAÇA GLÒRIES

Dg 13 nov

12 h VEGIN I PASSIN

10.30 h ITINERARI PER L’ANTIGA

Dj 17 nov

		 FARINERA SANT JAUME

Ds 19 nov

Ds 8 oct

12 h THE FRAME

Dv 25 nov

20 h BEMBA SAOCO 360º

Dg 9 oct

12 h MIRANIUS

Dc 30 nov

19 h Presentació poemari:

Dv 14 oct

20 h NUA

		 GEOGRAFIES ÍNTIMES

Ds 15 oct

10.30 h ITINERARI PLAÇA GLÒRIES

Dv 21 oct
Ds 22 oct
Dg 23 oct
Ds 29 oct

20 h VENUS A ESCORPÍ
10.30 h ITINERARI PLAÇA GLÒRIES

Dj 1 des

20 h KENTUCKY HA MUERTO

20 h GLENGARRY GLEN GLOSS

Ds 10 des

20 h VEGA

20 h GLENGARRY GLEN GLOSS

Dg 11 des

12 h UNA DENT SOTA EL COIXÍ

11 h BARCELONA DIBUIXA

Dl 12 des

20 h MONÓLOGOS WOOOMAN

Dj 15 des

21 h COR MASCULÍ

10.30 h ITINERARI PLAÇA GLÒRIES
19

CENTRE CULTURAL LA FARINERA DEL CLOT

na

62
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Les entrades es poden comprar i/o reservar a
través del web www.farinera.org, a partir del
dilluns anterior a la data de cada espectacle
i/o concert.
L’aforament del teatre és de 180 localitats.

Entitats i comissions de treball
Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Associació Teatral El Partiquí
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

ia

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Serveis de La Farinera
Cessió d’espais
Servei de bar cafeteria
Servei de Wi-fi ciutadà
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

id

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

Av
in
g

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

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

Districte de
Sant Martí

Glòries
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