


Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa,

És  Festa Major, i enguany SI que  sortirem al carrer per celebrar-ho!
Des del 12 de març de l’any passat hem viscut una situació insòlita d’emer-
gència sanitària que ens ha  obligat  a quedar-nos a casa,  i  a canviar la nostra 
manera de viure durant els darrers mesos.  

I tot i que han sigut mesos de tristesa, també hem après a reinventar-nos, i a 
seguir gaudint  i lluitant pel barri.  Seguir lluitant i treballant des de les xarxes 
veïnals de suport mutu i des de totes les entitats,  des dels centres sanitaris,  i 
des dels  centres educatius.

I poc a poc al barri anem recuperant la normalitat, les trobades, els passejos, i 
els locals associatius van recuperant la vitalitat.  I aquest primer cap de setma-
na de novembre, per fi tenim el programa de festa major a les mans.

Un programa fet amb il·lusió, amb l’alegria de pensar que tornarem a ballar, a 
abraçar-nos, a fer safareig, a convidar a tot el veïnat a sortir al carrer, perquè ja 
és aquí Sant Martí i volem fer festa. 
 
Però la emoció de la festa no ens ha fet perdre el seny.  I hem de seguir lluitant 
i revindicant  que els carrers són de la gent i no del trànsit rodat, que els carrers 
són pe viure-hi, i no per aguantar persones queixoses que no entenen  que 
l’associacionisme és vida, i que la lluita veïnal és la clau perquè no avancin ni el 
masclisme, ni la xenofòbia, ni el feixisme, ni altres ideologies que no respecten 
drets humans fonamentals. 

L’any passat les entitats us vam prometre que enguany tornaríem més fortes. 
Perquè cap virus ni cap nova normativa ens impedirà tornar a conquerir els 
carrers, tornar a omplir-los de vida i de seguir lluitant contra les injustícies. 

Aquí estem i aquí seguirem. Hem tornat fortes, felices i amb ganes de viure. 

Visca la Festa Major i Visca el Clot-Camp de l’Arpa!!!

Pregó Federació d’Entitats 
del Clot-Camp de l’Arpa



AFA ESCOLA DOVELLA    
Mallorca, 593-597  Tel. 934 56 90 20   
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  
afafarigoladelclot.cat  
afa@afafarigoladelclot.cat  
ASSOCIACIÓ CULTURAL LA ZITZÀNIA
Muntanya, 96  Tel. 600 768 512
lazitzania@pimienta.org
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 COMERCIANTS DEL CARRER 
ROGENT DE DALT   
rogentdedalt@gmail.com
ASS. DE CONCESSIONARIS DEL MER-
CAT DEL CLOT 
Pl. del Mercat, s/n  Tel. 93 265 90 90
ASS. DE VEÏNES I VEÏNS DEL CLOT-
CAMP DE L’ARPA 
Sibèlius, 3  Tel. 93 232 46 10 
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 de les Corts Catalanes, 837  
Tel. 93 291 80 80  
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 
ateneudelclot.com
ateneudelclot@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

Comissió de Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa 2021
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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
CB GRUP BARNA 
Llacuna, 170 
Tel. 688 26 52 30   
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
ENTRE 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 VINCIT-
PROVENÇALENC   
http://www.cevincit.cat/elclub
CLUB FUTBOL SALA CLOT    
Concili de Trento 47
www.facebook.com/CFutsalClot/  
fsclot@gmail.com  

EIX CLOT  
Sant Antoni Maria Claret, 358 
Tel. 686 033 161 www.eixclot.cat
info@eixclot.cat 
ESBART SANT MARTÍ   
Pl. Canonge Rodó, S/N   
Tel.  931 123 477  
www.esbartsantmarti.com   
info@esbartsantmarti.com
ESPLAI KASPERLE  
Sant Antoni Maria Claret, 247
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  
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 
elxaletdelclot.blogspot.com   
xaletdelclot@yahoo.es
MOIXIGANGA DE BARCELONA  
moixigangadebarcelona@gmail.com
OBSERVATORI DE L’HABITATGE I 
TURISME DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
www.observatoriclot.alscarrers.org
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   
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 

Amb la col·laboració de: 
Districte de Sant Martí, Ajuntament de Barcelona, Guardia Urbana de 
Barcelona, Gremi d’industrials Firaires de Catalunya, Westfield Glòries 
Centre Comercial



Tornem a compartir l’espai que és nostre

Sembla que la realitat d’abans de la pandèmia torna a governar la nostra vida 
social i la nostra realitat urbana. Han estat molts i molts mesos que ens han 
obligat a viure una realitat que mai no hauríem imaginat que ens tocaria com-
partir, però tot i que ens ha revoltat, ha estat així i no hem pogut fer res més 
que fer-nos-ho nostre. Però ara és temps de recuperar aquella normalitat que 
mai hauríem dit que podia ser tan fràgil, i ho fem amb unes experiències que 
ens donen més riquesa i més fortalesa davant les adversitats.

Ho hem de fer (no queda més remei) amb precaució. Sembla que hi tenim el 
peu al coll, però no hi tenim la certesa, i això ens fa mantenir la vigilància sobre 
qualsevol dada. Però volem que la vida continuï i volem créixer, i volem fer-ho 
amb aquella alegria tan nostra que ens fa sortir al carrer, viure i conviure. Tot 
plegat, amb la intensitat de la vida ciutadana que tant ens agrada de poder 
compartir.

A l’entorn dels barris del Clot i del Camp de l’Arpa s’hi detecten fàcilment tot 
d’espais humans i socials que no paren d’oferir sorpreses constants que de ve-
gades se’ns posen al nostre davant sense saber ben bé ni com ens han arribat. 
Així és de rica i intensa la realitat d’aquests barris, que captiven i ens fan viure 
de primera mà la vivesa i l’energia d’un moviment associatiu inquiet que durant 
la Festa Major sembla implosionar oferint tot de propostes engrescadores
.
Els espais més representatius d’aquests barris tornaran a omplir-se d’activitats 
i de veïnat gràcies a la immensa il·lusió i l’ingent esforç que les entitats han dut 
a terme en els darrers mesos, plens d’incertesa sobre la realitat sanitària que 
ens tocaria viure aquests dies. Una tasca intensa, amb moments de vegades 
ingrats, que ara rebrà l’agraïment profund per totes bandes, amb la satisfacció 
de recuperar els espais que són nostres i de poder veure places i carrers vius i 
alegres.

Pregó David Escudé
Regidor del Districte de Sant Martí



Volem animar-vos a sortir al carrer i gaudir de la festa, i us engresquem a fer-ho 
amb respecte i sense deixar el més mínim espai per al masclisme o la xenofò-
bia. Volem que la festa sigui gran, i també que sigui cívica i amb confiança. Molt 
bona Festa Major!

 David Escudé
 Regidor del Districte de Sant Martí



Veïnes i veïns, enguany el conjunt d’entitats que conformen la Federació m’han 
convidat a fer el pregó de Festa Major. Ho han fet, entenc jo, com a mostra de 
suport a la persecució política que pateixo i com a reconeixement a tot el jo-
vent que participa i mou el barri.

Doncs em presento, ja que molts no em coneixeu. Soc un jove del barri que 
ha crescut immers en la seva vida associativa. Els meus pares em van apuntar 
de ben petit a l’esplai SCV El Clot on vaig passar per totes les etapes possibles, 
també vaig viure l’activisme social de la mà de l’associació de veïns per algun 
lligam familiar... I ja a la joventut he estat a altres espais i entitats del barri: des 
de l’assemblea local d’Arran quan residíem dins del CP La Forja, vaig passar 
fugaçment per l’Ateneu el Tramvia de Foc, i actualment participo del Casal de 
Joves del Clot La Traca, del Casal Popular Independentista l’Anònima i de l’AVV. 
I no oblidar aquell temps quan moltes veïnes vam fundar Clot Decideix i vam 
acabar-ho mutant cap al CDR del nostre barri. 

I ara que ja us he tirat el currículum per sobre m’esplaio amb el que m’ha dut a 
estar en aquest programa i a fer el pregó. 

El Clot-Camp de l’arpa és un barri farcit d’entitats, organitzacions, associacions 
i altres formes d’agrupar-se que treballen perquè no siguem un barri dormitori 
més, ni una mera colònia pels rics del món ni un simple mercat per l’especu-
lació. I no ho és, perquè hi som desenes i centenars d’activistes i militants que 
plantegem un barri diferent. On la lògica no sigui la del capital – la de qui paga 
mana- sinó la social, la del barri per les seves veïnes. La que sap que no ho pot 
deixar tot en mans del mercat ni de les institucions. Però on es dona aquesta 
resistència i lluita hi apareix la repressió. I aquest cop m’ha tocat a mi patir-la:

El 29 de setembre del 2018 milers de persones vam sortir als carrers per plan-
tar cara al feixisme i a l’espanyolisme més ranci, els quals venien a glorificar-se 
de la brutalitat policial durant el referèndum del 1r d’octubre. Davant la foscor 
d’aquells que no ens deixen ser hi vam posar tots els colors fent un gran #holi. 
I d’aquella jornada de lluita jo n’he sortit represaliat. La fiscalia espanyola em 
demana 8 anys de presó. I la Generalitat es va haver de retirar de l’acusació 
en comprovar que els mossos havien fet múltiples irregularitats en el procedi-

Pregó Adrià Catasús i Raventós



ment. I jo estic encausat per aquell dia, però al barri tenim un llarg historial de 
represaliats: des del company Roger a qui demanaven 8 anys - i van absoldre – 
per defensar la universitat pública, a les companyes anarquistes dins l’operació 
pandora, a les multes per vagues o al moviment per l’habitatge fins a les batu-
des policials racistes que es donen als nostres carrers.

Però malgrat la repressió, continuem. Perquè aquesta ens fa aturar, ajuntar 
uns quants amics per fer un grup de suport... Però sabem que el què necessita 
el barri, la ciutat i el nostre país és que continuem treballant, associant-nos i 
lluitant per fer del nostre present i del futur un nou moment de llibertat i sobi-
rania. Com deia Inadaptats “Festa sí, lluita també!”. 
Visca la festa major. I, ens veiem als carrers!

Adrià Catasús i Raventós





Programa oficial d’actes de la Festa Major 
del Clot-Camp de l’Arpa 2021

Dijous 4 de novembre

De 9 a 22 h fins al 20 de novembre 
Exposició: Octaves. La Festa del Corpus als barris de Barcelona (1897-1965)
Mostra la festa del Corpus als barris barcelonins des la perspectiva de l’ús i em-
belliment de l’espai urbà i dels col·lectius socials que hi assisteixen per mirar i 
per ser mirats.
Lloc: Sala d’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

19 h
Xerrada: L’emergència climàtica a casa nostra. Com actuar?
A càrrec d’Olga Margalef, de la Xarxa per la Justícia Climàtica, per saber real-
ment quina és la situació i què s’hauria de fer a tots nivells.
Lloc: C/ Sibèlius, 3
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa

21 h
Assaig pel Ball de Rams popular
Vine a assajar pel 6è Ball de Rams popular que es celebrarà el diumenge 7 de 
novembre a les 12 h a la Pl. Valentí Almirall.
Lloc: Pl. Canonge Rodó
Organitza: Esbart Sant Martí de Barcelona



Divendres 5 de novembre

12 h
Fira d’atraccions de Festa Major del 5 al 21 de novembre
Què és d’una Festa Major sense Fira d’Atraccions? Aquest any l’hem recupera-
da i esperem que els vostres petits -i els no tan petits- la gaudeixen al màxim.
Per això un dels nostres col·laboradors us regala un cupó 2×1 per gaudir de les 
atraccions de dilluns a dijous.
Lloc: Pl. de les Glòries  al costat del CC La Farinera del Clot

Descarrega’t el cupó 2x1, que trobaràs al web, imprimeix-lo i gaudeix de la Fira!

18 a 20 h
Prèvia a barraques
Posarem música i farem uns beures abans d’anar a les Barraques del Clot.
Lloc: C/  Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

21 h
Barraques del Clot-Camp de l’Arpa
Vine a gaudir de les barraques, amb Genkie + persefore, Senyor A + Malaka, 
Black Bird Trio i Pd Soviet.
Porta el teu got de plàstic per fer unes festes més ecològiques!
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, La Traca, Esplai Calas-
sanç, Esplai Xino Xano, Esplai Kasperle, Esplai SCV el Clot, Diables del Clot, Bas-
toners del Clot, Observatori de l’habitatge i turisme del Clot - Camp de l’Arpa, 
Arran Clot, SEPC Broggi, Castellers de Barcelona i la Lluna del Clot

https://clotcampdelarpa.cat/wp-content/uploads/2021/10/2x1firaires.jpeg


Dissabte 6 de novembre

10 a 16.30 h
“Karaoke per la llengua” i degustació
Vine a cantar una cançó en català.
Preu: 7 € tiquet anticipat o 8 € el mateix dia. 
Consulteu els punts de venda al web.
Lloc: Parc del Clot
Organitza: ClotxLlibertat

12 a 13 h
Contes de Giuseppe Verdi
Entrarem a un gran teatre d’òpera per conèixer ben bé què és el que s’hi fa: 
teatre, òpera? A partir de 4 anys. No cal reserva. Aforament limitat.
Lloc: C/ Indústria, 295
Organitza: Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert

21 h
No et vesteixis per a sopar
Comèdia de Marc Camoletti a càrrec de clotteatre.
Reserves: cloteatre@orfeomartinenc.cat  o al 622 307 595
Lloc: Av. Meridiana, 97
Organitza: Orfeó Martinenc (Cloteatre)

18 a 20 h
Prèvia a barraques
Posarem música i farem uns beures abans d’anar a les Barraques del Clot.
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

21.30 h
Barraques del Clot-Camp de l’Arpa
Vine a gaudir de les barraques, amb Laie Zulu, Queency + Cooba, Sofia Gabana 
i Pd Marranes. Porta el teu got de plàstic per fer unes festes més ecològiques! 
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa, AEiG Rudyard Kipling, 
Esplai Kasperle, Esplai Xino Xano, Esplai SCV el Clot, Esplai Sant Josep de Ca-
lassanç, Arran Clot, Castellers de Barcelona, Ball de bastons del Clot, Lluna del 
Clot, Casal de joves la Traca, Observatori d’Habitatge i Turisme del Clot - Camp 
de l’Arpa, Esbart Sant Marti, Futbol Sala Clot i Diables del Clot



Diumenge 7 de novembre

11.30 h 
Cercavila del 25è aniversari dels Gegants del Clot
Amb la participació dels Gegants del Clot, Gegants de Calassanç, Escola Virolai.
Recorregut: Pl. de les Tortugues, c. Rogent, c. Sèquia Comtal, c. Clot, c. Soler i 
Rovirosa,  c. Verneda, c. Sant Joan de Malta, c. Edison i Pl. Valentí Almirall.
Organitza: Gegants del Clot de l’Orfeó Martinenc i Federació d’Entitats del Clot 
Camp de l’Arpa

12  h
6è Ball de Rams popular
Tothom a ballar el tradicional Ball de Rams de Sant Martí.
Si voleu participar-hi, us hi esperem. 
Assaig previ: Dijous 4 novembre al Centre Parroquial (Pl. Canonge Rodó)
Lloc: Pl. de Valentí Almirall
Organitza: Esbart Sant Martí de Barcelona

13 h
Pregó de Festa Major 
Amb servei d’interpretació en llengua de signes.
Lloc: Pl. de Valentí Almirall
Organitza: Comissió de Festa Major

13.30 h 
Versots Satírics dels Diables del Clot
Lloc: Pl. de Valentí Almirall
Organitza: Diables del Clot 

18 a 21 h
Tarda de jocs de taula
Vine a gaudir d’una tarda en companyia jugant als millors jocs de taula del mo-
ment i de tots els temps.
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa



18 h
No et vesteixis per a sopar
Comèdia de Marc Camoletti a càrrec de Cloteatre.
Reserves: cloteatre@orfeomartinenc.cat o al 622 307 595
Lloc: Av. Meridiana, 97
Organitza: Orfeó Martinenc (Cloteatre)

Dilluns 8 de novembre

18.30 a 20 h
Menú d’idees per a una alimentació sostenible. Barcelona i els horts urbans. 
Coneixerem la pràctica de l’horticultura urbana. 
Lloc: C/ Indústria, 295
Organitza: Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert

Dimarts 9 de novembre

16 a 20 h
Fins al 21 de novembre
Exposició: Retrats sota el Foc DGC Fotografia
Projecte fotogràfic que recull la idiosincràsia dels balls de diables tradicionals.
Lloc: Av. Meridiana, 97
Organitza: Diables del Clot, Secció de Cultura de l’Orfeó Martinenc  

17.30 a 18.30 h
Armari sostenible a cost zero! La tècnica del doblatge vertical
A càrrec de Luize Ratniece, sociòloga y activista per la sostenibilitat tèxtil 
Bona part de la petjada ecològica de la nostra roba es produeix després de l’ad-
quisició depenent dels nostres hàbits d’ús i cura de la roba: freqüència ús, pràc-
tiques d’emmagatzematge i neteja i habilitats d’arranjament. Vine a conèixer 
com “enverdir” el teu armari a través d’un taller de doblatge vertical 
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10
Organitza: Casal de Barri EAMP 



Dimecres 10 de novembre 

19 h Fins al 17 de desembre
Exposició del Taller de fotografia
A càrrec de Fotoclub Poblenou 
Descobrirem les fotografies realitzades pels alumnes del curs de fotografia vir-
tual i presencial coorganitzat pel Fotoclub Poblenou, el casal de barri La llacu-
na, el de Poblenou i l’EAMP.
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10
Organitza: Casal de Barri EAMP 

19 a 21 h
Cata de vins
Vins de la terra amb el celler Venivinum.
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

Dijous 11 de novembre

17 a 19 h
Taller familiar: clauers amb texans
A càrrec de La taca d’oli 
Dins la campanya texans pel clima coneixerem una tècnica senzilla per conver-
tir els texans que ja no utilitzem en clauers. Vine al casal i fes el teu clauer! 
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10
Organitza: Casal de Barri EAMP 

19 h
Súper dijous de pinxos de Festa Major
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

20 a 20:15 h
Ball de rams d’ofrena
Ofrena del Ball de Rams abans de la missa en honor a Sant Martí.
A càrrec del cos de dansa de l’Esbart Sant Martí.  
Lloc: Parròquia Sant Marti del Clot (Pl. de Canonge Rodó)
Organitza: Esbart Sant Martí de Barcelona



Divendres 12 de novembre 

9 a 21 h
Fira d’Artesans
Lloc: Pl. del Mercat del Clot
Organitza: Artesania Tradicional de Catalunya, amb el suport de la Federació 
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

19 h
Cercatasques
Porta el teu got de plàstic per fer unes festes més ecològiques.
Lloc: Pl. Can Robacols 
Organitza: Associació Casal de Joves Clot-Camp de l’Arpa

Dissabte 13 de novembre 

9 a 21 h
Tallers als comerços
Els comerços de l’Eix Clot volem celebrar la Festa Major fent tallers en els nos-
tres comerços a diferents hores i per a diferents públics.
Lloc: Diferents comerços de l’Eix Clot
Podeu consultar els tallers i els dies i els horari a www.eixclot.cat
Caldrà reservar plaça a cada comerç.

9 a 21 h
Fira d’Artesans
Lloc: C. Rogent entre Mallorca i Bassols
Organitza: Artesania Tradicional de Catalunya, amb el suport de la Federació 
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

11 a 13 h
Uneix les biblioteques passejant en família
Gimcana familiar per passejar, observar, descobrir, pensar... i respondre!!!  
Explicarem una llegenda del barri del Clot on les cabres són les protagonistes.
Lloc: C/ Indústria, 295
Organitza: Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert i Biblioteca El Clot-Josep 
Benet



11 h
Itinerari per l’antiga Farinera Sant Jaume
El Centre Cultural La Farinera del Clot està emplaçat en un dels edificis de l’An-
tiga Farinera Sant Jaume. Tot i la rehabilitació com a espai cultural queden ves-
tigis ben conservats de part de la maquinària. Es farà un recorregut per les 
diferents plantes de l’edifici.
Inscripcions prèvies a del 8 al 13 de novembre a informacio@farinera.org o al  
93 291 80 80 
Preu: 3 €
Lloc: Cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837)
Organitza: Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa

12 a 14 h
Vermut de Festa Major
Vermut popular amenitzat amb actuacions del Petit ballet de Barcelona.
Lloc: Pl. de l’oca 
Organitza: Casal Català Martinenc

12 a 15 h
Campionat de tenis taula
Participa al primer campionat de tenis taula de les Festa Major!
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

20.30 h
Cant de Foc
Acte de foc estàtic.
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Diables del Clot  i Federació d’Entitats del Clot -Camp de l’Arpa

21 a 1 h
Sant Martí balla!!!
XIè ball de Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa i Verneda
Balls de sempre amb DOBLE CARA (21 h), nit de marxa amb MAMA DOUSHA 
(22 h) I CLOTILDES (23 h), i per acabar, KUMBIA KAOS (24 h).
Acurat servei de bar. Porta el teu got de casa o compra’ns-el!
Lloc: C/ Guipúscoa, entre c. Espronceda i c. Bac de Roda
Organitza: Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa i VERN-Coordinadora d’En-
titats de la Verneda-Sant Martí



Diumenge 14 de novembre

9 a 12 h
41ª Cursa popular Clot-Camp de l’Arpa - Verneda
Circuit de 5 km aproximats pels barris de Clot-Camp de l’Arpa Cal inscriure’s a 
l’activitat.
Informació al web sefm.cat
Inscripcions a www.cursapopularsantmarti.cat
Lloc: Foment Martinenc (c. Provença, 591)
Organitza: Secció Excursionista del Foment Martinenc 

10 a 12 h
Cercavila de Cultura Popular i Actuació
Amb el Ball de Bastons del Clot i Falcons de Barcelona. 
Lloc: Pl. del Mercat del Clot (lluïment)
Recorregut: Pl. del Mercat, c. Rossend Novas, c. Municipi i pl. Valentí Almirall
Organitza: Falcons de Barcelona i Ball de Bastons del Clot.

11 h
Diumenges en família
Espectacle infantil per la canalla d’entre 3 i 8 anys.
Més informació i reserva d’entrades consulteu a l’entitat.
Lloc: C/ Muntanya, 16
Organitza: Ateneu del Clot

11 a 12.30 h
Mostra de dansa clàssica i tradicional de Festa Major
Mostra de dansa amb la participació de l’escola de dansa clàssica, de l’escola 
de dansa tradicional, del cos de dansa i del grup de veterans de l’Esbart Sant 
Martí de Barcelona.
Lloc: C/ Sant Quintí, 19

12 a 13.15 h
Concert: De cap per avall
A càrrec del grup Ambauka, espectacle participatiu, enèrgic i per a totes les 
edats. Dins el circuit Barcelona Districte Cultural. 
Reserva prèvia: www.farinera.org
Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes, 837
Organitza: Centre Cultural La Farinera del Clot



12 h a 16 h 
II Trobada Antirepressiva #AdriAbsolució
Xerrada, vermut solidari, música amb punxa-discos i paradeta de merxandatge. 
Lloc: Pl. del Mercat
Organitza: Grup de suport Adrià Absolució, L’Ànònima Casal Popular i Indepen-
dentista del Clot - Camp de l’Arpa

12 h
Diada Castellera amb Castellers de Barcelona i Castellers de Sabadell
Lloc: Pl. de Valentí Almirall
Organitza: Castellers de Barcelona amb Federació d’Entitats del Clot-Camp de 
l’Arpa

18 a 20 h
Tres tenors i concert líric
Escoltarem peces de sarsuela, òpera i cançó popular.
Reserves: cloteatre@orfeomartinenc.cat i al  622 307 595
Lloc. Av. Meridiana, 97
Organitza: Orfeó Martinenc (Cloteatre)

Dimarts 16 de novembre

16.30 a 19 h
Dau als barris
L’EAMP participa com equipament de districte en la presentació simultània del 
Dau Barcelona, festival del joc. Vine a jugar i descobreix jocs de taula! 
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10
Organitza: Casal de Barri EAMP

Dimecres 17 de novembre

18 a 20 h
Torneig de futbol 
Inscripcions al telèfon 626 226 405
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Mou-te al Clot-Camp de l’Arpa



18.30 h
Narrin-Narran
Grup de narració oral obert al barri. Vine a explicar o a gaudir dels contes per a 
adults que entre tots i totes crearem.  
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10
Organitza: Casal de Barri EAMP  

19 a 21.30 h
Tast de cerveses
Reserva prèvia
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

Dijous 18 de novembre

18 h
Xerrada: Com (intentar) arribar a final de mes
A càrrec de Conti Economia 
Parlarem de com planificar l’economia personal i familiar, desenvolupar una es-
tratègia d’ingressos, control d’ingressos, com preveure el sobre endeutament i 
com marcar-se objectius d’estalvi.
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10
Organitza: Casal de Barri EAMP 

19 h
Xerrada: El català està en greu regressió? Què cal que fem?
Parlaran membres de la Plataforma per la Llengua, de Barcelona. La situació 
del català està empitjorant per diverses causes (demogràfiques, legislació en 
contra, mitjans de comunicació, xarxes, etc.) i ja és hora que tots/es ens impli-
quem en la seva defensa per combatre la minorització creixent que està patint 
en molts àmbits. Segur que cadascú de nosaltres, “la soci”, ... tots hi podem fer 
més del que estem fent. Vine i en parlarem.
Lloc: C/ Sibèlius, 3
Organitza: Associació de Veïnes i Veïns del Clot



19 a 22 h
Concurs de truites
Més informació a les xarxes socials.
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

Divendres 19 de novembre

10.30 h
Matí de Festa Major amb les escoles 
Animació infantil amb el show de 3/4 de 15
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Ludoteca Municipal el Xalet del Clot i Federació d’Entitats del Clot-
Camp de l’Arpa

17 a 19.30 h
Renova la roba i renova joguines
Xarxa d’intercanvi per fomentar el consum responsable i la prevenció de resi-
dus. Del 8 al 17 de novembre, podràs portar les teves peces de roba i joguines, 
obtindràs uns cupons Renova, que podràs intercanviar per qualsevol altra peça 
de roba o joguina a qualsevol altre punt de la ciutat. 
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10
Organitza: Casal de Barri EAMP 

19.30  a 01.30 h
Punk al parc!
Amb Algara, Rotura, Zephyr Lake, Putxerazo i PD’s:
 • Manny Rodriguez i Joan Pernil
 • NxHxN
Porta el teu got de plàstic, per fer unes festes més ecològiques.
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: Ateneu La Zitzània



Dissabte 20 de novembre

9 a 21 h
Dia de les Arts
Actuacions, concerts, creació digital, concurs i tallers de pintura
Algunes activitats tenen inscripció prèvia.
Més informació: www.eixclot.cat
Lloc: Pl. Valentí Almirall
Organitza: Eix Clot

9 a 21 h
Tallers als comerços
Els comerços de l’Eix Clot celebren la  Festa Major fent tallers!
Consulteu hores dies i horaris a www.eixclot.cat.
Lloc: Diferents comerços de l’Eix Clot
Organitza: Eix Clot

11 a 13 h 
Taller obert de country i line dance 
A càrrec de Gemma Pamias & Country Wanted
Lloc: Escenari fix de Festa Major al c. Corunya amb av. Meridiana
Organitza: Gemma Pamias & Country Wanted i Federació d’Entitats Clot-Camp 
de l’Arpa

11.30 a 13.30 h 
Trobada Bastonera del Clot. Cercavila popular.
Inici: Plaça de Sant Josep de Calassanç
Recorregut: Pl. de Sant Josep Calassanç, Rogent, Sèquia comtal i pl. del Mercat 
del Clot
Organitza: Ball de Bastons del Clot i Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

11.30 a 13.30 h 
Recorregut pels diferents carrils bici del barri, assenyalant les mancances i 
incoherències del traçat
Més informació: http://www.ateneudelclot.com
Organitza: Ateneu del Clot



12 a 3 h
12 hores de reggae
Lloc: Esplanada Casal de Joves (Gran Via de les Corts Catalanes, 837)
Organitza: Associació Casal de Joves Clot-Camp de l’Arpa

13 a 14 h
Mostra de flamenc a càrrec de l’escola de Ball Rocío Gómez
Lloc: Escenari fix de Festa Major al c. Corunya amb av. Meridiana
Organitza: Escola de Ball Rocío Gómez i Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Ar-
pa

16.30 a 00.10 h 
Festa grossa! 
Activitats al carrer des de la tarda fins la nit: xerrada, quinto, sopar (reserva 
prèvia) i concert. 
Lloc: C/ Coronel Sanfeliu, 12
Organitza: L’Anònima, Casal Popular Independentista del Clot-Camp de l’Arpa

19.30 h 
II PicaFoc del Clot 
Vine a veure la picada més calenta... 
Lloc: Pl. del Mercat 
Organitza: Ball de Bastons del Clot i Diables del Clot

21 h
XLIII Correfoc de Festa Major. Diables i Bèsties del Clot.
Recorregut pels carrers: Pl.de Can Robacols, c. Historiador Maians, c. Rogent, 
c. Sèquia comtal i pl. del Mercat
Consells per als participants: Portar roba de cotó amb mànigues i pantalons 
llargs, un barret amb ales o mocador que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell 
amb un mocador de cotó. Protegir-se els ulls. Portar calçat adequat (esportiu o 
de muntanya). No demanar aigua als veïnat. Obeir les indicacions dels diables, 
del servei d’ordre públic i del personal sanitari.
Organitza: Diables del Clot i Federació d’Entitats del Clot -Camp de l’Arpa



21 h 
41è Recital de Música i Dansa Folklòrica Religiosa                                                                                            
A càrrec de la cobla Sant Jordi i de l’Esbart Sant Martí de Barcelona
Lloc: Parròquia de Sant Martí del Clot (Pl. del Canonge Rodó, s/n)                                                     
Organitza: Esbart Sant Martí de Barcelona

Diumenge 21 de novembre

10 a 14 h
XXVIII Fira Boja
Mostra d’Entitats i col·lectius del barri. Fira d’Artesans.
Lloc: Parc del Clot 
Organitza: Federació d’Entitats del Clot -Camp de l’Arpa

11 a 14 h
XVIII Strambòtic Prix
Cursa de carros de la compra de les entitats infantils del barri.
Lloc: Fossar del Parc del Clot
Organitza: COMICC, Coordinadora de Monitores i Infants del Clot Camp de l’Ar-
pa

13 a 20.30 h
Trobada de joves del clot-Camp de l’Arpa
Un espai on ajuntar-nos, compartir projectes i fer barri.
Més informació a casaldejovescc@gmail.com o al facebook @cjclot.
Lloc: Esplanada Casal de joves (Gran Via de les Corts Catalanes, 837)
Organitza: Associació Casal de Joves Clot-Camp de l’Arpa, Arran Clot-Camp de 
l’Arpa, Esplai Xino-Xano, GEJ Font i Sagué

19 a 20.30 h
Concert Coral de Festa Major
Concert de la Coral de l’Orfeó Martinenc, dirigit per Anaïs Oliveras, amb la par-
ticipació de les Corals Dacapo (cor jove del Clot) i la Korral (coral del Clot) les 
dues dirigides per Sheila.
Lloc: Av. Meridiana, 97
Organitza: Orfeó Martinenc i Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa



20.30 h
Gran Castell de Focs Artificials
Lloc: Parc del Clot
Organitza: Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

REFESTOT

Dilluns 22 de novembre

19 a 21 h
Acte sobre el patrimoni del barri
Explicarem l’estudi paisatgístic ja fet i parlarem sobre les afectacions urbanísti-
ques i patrimoni.
Lloc: Teatre del Centre Cultural La Farinera de Clot (Gran Via de les Corts Cata-
lanes 837)
Organitza: Comissió de Patrimoni i Memòria Històrica del Clot-Camp de l’Arpa

Dimarts 23 de novembre

18.30 h 
Arbres admirables de la província de Barcelona
A càrrec de Ricard Llerins 
Després de publicar “100 arbres singulars de la ciutat de Barcelona”, l’autor 
amplia el radi i ens descobreix arbres admirables de la província de Barcelona. 
Lloc: Pl. Carme Montoriol, 10  
Organitza: Casal de Barri EAMP 

Dissabte 27 de novembre

9 a 21 h
Fira d’Artesans
Lloc: Pl. de l’Oca
Organitza: Artesania Tradicional de Catalunya, amb el suport de la Federació 
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa



Diumenge 28 de novembre

19 h
Les Anxovetes, havaneres en femení
Les Anxovetes són un grup d’havaneres cantat íntegrament en femení, nas-
cut l’estiu del 2013 a Girona. El grup està format per Tona Gafarot (veu greu), 
Montse Ferrermoner (veus aguda i mitja) i Marta Pérez (veus aguda i mitja). 
També pel guitarrista Salva Gallego, el contrabaixista Xevi Pasqual i el tècnic 
de so Xevi Salvatella, els seitons del grup. Ofereixen el repertori d’havaneres 
clàssic i tradicional. El mariden amb una bona guitarra i un bon contrabaix. Hi 
afegeixen un ingredient bàsic: el tècnic de so. Canten amb frescor i sinceritat, 
assaborint cada tema. I tot amb el seu punt de salabror!
Lloc: Pl. Carme Montoriol
Organitza: Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa

Aquest programa pot patir modificacions per les condicions meteorolò-
giques, la situació sanitària o per altres motius aliens a l’organització. Els 
canvis s’anunciaran a la web i a les xarxes socials de la Federació d’Entitats 
del Clot-Camp de l’Arpa.

Mes informació:

 clotcampdelarpa.cat     

 facebook.com/entitats.clotcampdelarpa

 twitter.com/ClotFede

 instagram.com/clotfede



Col·laboradors










