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FEDERACIÓ D’ENTITATS
CLOT-CAMP DE L’ARPA
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EXPOSICIONS

Infancia 2

Xilografia

Poesia en moviment

Del 8 al 30 de gener
Inauguració:
dilluns 8 de gener, 19h

Del 5 al 28 de febrer
Inauguració:
dilluns 5 de febrer,19h

Del 5 al 23 de març
Inauguració i celebració aniversari
blogueres: dilluns 5 de març, 19h.

A càrrec del col·lectiu Arte sin
Fronteras
Una selecció d’artistes del
col·lectiu Arte sin Fronteres (ASF)
ens mostra les seves particulars
mirades i sensacions sobre la
infància. La nostra societat té el
deure moral d’entregar als infants
un món millor.

A càrrec de Frederic Girós
Exposició dedicada al gravat
xilogràfic. Es tracta d’un recull de
bestioles i personatges ficticis
que poden aparèixer en els nostres somnis.
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A càrrec de les Blogueres de
Sant Martí
Amb motiu de la celebració del
Dia Mundial de la Poesia, el 21
de març, les Blogueres de Sant
Martí, ens volen oferir en el seu
9è aniversari, una pinzellada de
poesia femenina al llarg del temps
expressada a través de la poesia:
romàntica, social, reivindicativa...

MEDI AMBIENT

Tallers de reparació
Mel del clot:
de petits electrodomèstics creant un eixam
i aparells electrònics
Dimecres 24 gener.
Petits electrodomèstics. 18h
Dimecres 31 gener.
Aparells electrònics. 18:30h
Dimecres 7 febrer. Assessorament reparació. 18h
A càrrec de l’Ajuntament de
Barcelona
Tres tallers per aprendre a reparar
els teus petits electrodomèstics
(torradores, planxes, batedores,etc) i els aparells electrònics
com smartphones o tablets.
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment.

Divendres 26 de gener, 19h
Activitat artística comunitària
a càrrec d’Alfonso Borragán,
Fundació Joan Miró i ICUB
Seguint les petjades de l’antic
Clot de la Mel, l’Alfonso es proposa fabricar Mel del Clot. Aquest
cop la mel no serà produïda per
les abelles sinó pels humans. Vine
i participa en el projecte!
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Microhorts,
brots i germinats
Divendres 16 de febrer, de les
18h a les 19.30h
Cal inscripció prèvia on-line
a www.farinera.org/eamp
o presencialment
A càrrec de La Fàbrica del Sol
El taller mostra com fabricar un
microhort per poder fer créixer els
nostres propis germinats a partir
de llavors ecològiques i autòctones. La pràctica que es durà
a terme és la fabricació de tres
germinadores fetes amb materials
reciclats.

MEDI AMBIENT

Taller de reparació
de bicicletes
Dimecres 21 i 28 de febrer,
de 16.30 a 18.30h
A càrrec de Bici Amiga i Agència de Residus de Catalunya
Aprèn a reparar punxades i com
ajustar els frens i els canvis de
marxa de la teva bicicleta. Taller a
partir de 15 anys. Grups reduïs de
3-5 persones.
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment.

Els mobles vells,
com nous 2
Reparem la tapisseria
Divendres 23 de febrer,
de les 18h a les 20.30h
A càrrec de Reparat, millor que nou
Ensenyarem a netejar i mantenir
la tapisseria així com fer senzilles
reparacions del tèxtil, el farciment
o les molles. Els/les participants
poden portar un petit moble pel
que tinguin dubtes de tapisseria.
(opcional)
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment.
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Mel del Clot:
fabricació de mel
Dilluns 15 de març, 18h
Activitat artística comunitària
A càrrec d’Alfonso Borragán,
Fundació Joan Miró i ICUB
Dins del projecte Beehave,
organitzat per la Fundació Joan
Miró, i en col·laboració amb
l’Institut de Cultura de Barcelona,
s’inaugurarà l’acció col·lectiva de
la Mel del Clot. L’acció es basarà
en la fabricació popular de mel a
la plaça Carme Montoriol. Veïnes
i veïns, convidats i golafres, sou
benvinguts a posar les mans al
sucre per convertir-lo en mel!

MEDI AMBIENT

La casa neta

Sembra el terrat de flors

Divendres 23 de març,
de les 18h a les 20.30h

Divendres 16 de març,
de les 18h a les 19.30h

A càrrec de Reparat, millor que nou
Ensenyarem com netejar la llar
usant el mínim de productes i el
màxim d’innocus pel medi i per la
salut. També posarem el focus en
la brossa que generem, sobretot
de paper i envasos, i com la
podem reduir.
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp o presencialment.

A càrrec de La Fàbrica del Sol
Taller que mostra com sembrar
flora autòctona i promoure la
creació de cobertes verdes i
terrats vius, ja sigui un terrat propi
o compartit amb la comunitat de
veïns i veïnes.
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment.
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XERRADES

La festa major
Dilluns 15 de gener, 19h
A càrrec de Jordi Morell del
Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
L’any 1977 el moviment veïnal del
barri va recuperar l’organització de
la Festa Major amb un plantejament
de fer-la democràtica, participativa i
inclusiva. Des del final de la guerra
de 1936-1939 i fins aleshores, la Tinença d’Alcaldia del Districte havia
controlat aquest acte festiu.

Presentació de la xarxa
Rossend Llurba i la
d’acció comunitària (XAC) veritable història del
del Clot-Camp de L’Arpa
Paral•lel
Dilluns 29 de gener, 19h

Dilluns 12 de febrer, 19h

A càrrec de l’EAMP i FECCA
La XAC és una Xarxa de gent que rep
i vol participar de l’acció comunitària
del barri, bé oferint propostes als seus
veïns/es, com participant d’activitats
organitzades dins de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa que
tenen voluntat de construir comunitat.

A càrrec d’Enric H. March,
escriptor i divulgador de la
història de Barcelona, i membre
del Taller d’Història del ClotCamp de l’Arpa i de Tot Història
Associació Cultural.
Història del Paral·lel (Comanegra,
2017), treu a la llum per primera
vegada els escrits que l’autor va
deixar inèdits sobre la història
d’aquesta gran avinguda de la
ciutat.
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XERRADES

Cura de la pell i
automaquillatge
Dimecres 7 de març,
de 19 a 20.30h
A càrrec de Mónica Pueto
Porta els teus productes de neteja
i cura de la pell i vine a passar
una estona divertida mentre
aprens una rutina de bellesa.

DOCUMENTALMENT

L’arca de Noé, 90 anys
de fer l’animal, que no el
bèstia
Dilluns 12 març, 19 h
A càrrec de Joan Àngel Frigola del taller d’història del Clot-Camp de l’Arpa
L’any 1927, una conversa entre
dos amics, Santiago Rusiñol i Joaquim Ciervo, va ser el punt d’inici
d’una entitat ciutadana en la qual,
per ser-ne soci, s’havia d’estar
batejat amb nom d’animal.
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Empoderament
energètic
Dilluns 22 de gener, 19h
Un reportatge de la mà d’El Risell
El documental presenta reflexions
i experiències sobre l’empoderament energètic. Amb guió de Clara Ramoneda, realització d’Albert
Weritja, edició d’Aimart Galdós,
so d’Àlex Martínez i producció de
Mariona Colomé.

DOCUMENTALMENT

ACTIVITATS OBERTES

Radio Nikosia. Las voces
de la locura

El equipo de Pincho

Costura i manualitats

Dilluns 19 de març, 19h

Dilluns 19 de febrer, 19h

A càrrec de Crearsa i Fundació
Pere Mitjans
El equipo de Pincho tracta sobre
les Intervencions Assistides amb
Gossos per a persones amb diferents tipus de diversitat funcional
o psíquica.

Divendres 12 de gener, 17 h
Divendres 2 de febrer, 17 h
Divendres 2 de març, 17 h

A càrrec de Cristina Palomar i
Radio Nikosia
Aquest documental ens dóna
a conèixer el projecte d’una de
les primeres emissores de ràdio
gestionada per persones que han
estat diagnosticades de problemes de salut mental.
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A càrrec de Maria Rosa Cases
Al taller de costura mantenim la
tradició de cosir perquè puguis
aprendre allò més bàsic o ensenyar a fer noves creacions. També
ens aventurem a fer manualitats.
Porta el material necessari per fer
les teves creacions.

ACTIVITATS OBERTES

Reiki per a tothom

Risoteràpia

Club de lectura

Divendres 12 de gener, 19 h
Divendres 2 de febrer, 19 h
Divendres 2 de març, 19 h

Divendres 19 de gener, 17 h
Divendres 9 de febrer, 17 h
Divendres 9 de març, 17 h

Dimecres 10 i 24 de gener, 19 h
Dimecres 14 i 28 de febrer, 19 h
Dimecres 14 i 28 de març, 19 h

A càrrec de Paquita Marsal
Vine de forma gratuïta a donar i
rebre Reiki.

A càrrec de Stop Accidents
Activitat terapèutica positiva que
ajuda a potenciar el benestar físic,
psicològic-emocional i social de
les persones.

A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Aquí trobareu un espai per a compartir l’experiència lectora. Llegirem i comentarem tot un seguit de
llibres per gaudir de les històries i
intercanviar impressions.
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ACTIVITATS OBERTES

Jocs de taula a la plaça!

Narrin Narran

Literatura en veu alta

Divendres 19 de gener, 18:30 h
Divendres 9 de febrer, 18:30 h
Divendres 9 de març, 18:30 h

Dimecres 17 de gener,
19.30 h
Dimecres 21 de febrer,
19.30 h
Dimecres 21 de març,
19.30 h

Dimarts 30 de gener,
de les 10.30 a les 12.30 h
Dimarts 27 de febrer,
de les 10.30 a les 12.30 h
Dimarts 27 de març,
de les 10.30 a les 12.30 h

Vine a explicar o a gaudir dels
contes per a adults que entre tots
i totes crearem.

A càrrec de les Blogueres
de Sant Martí
Activitat oberta i participativa, on
llegirem i comentarem diferents
lectures.

Amb la col·laboració de Frikigames
Un espai per totes les edats per
descobrir nous jocs i divertir-nos
plegats. L’associació frikigames
ve a l’EAMP per descobrir-nos
alguns jocs de taula, en aquest
cas de tipus cooperatiu.
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ACTIVITATS OBERTES

Practica el teu anglès

Català nivell D

GRUP BÀSIC:
Tots els dilluns de les 17 a les 18 h

Tots els divendres
de 17 a 18.30h

GRUP AVANÇAT:
Tots els dilluns
de les 18 a les 19 h

A càrrec de Jordi Comabella
Aprèn un nivell de català avançat

Practica l’anglès amb els grups
de conversa oberts que us ofereix
l’EAMP. 2 grups de dos nivells
per tal que us pugueu incorporar
al que millor s’adapti als vostres
coneixements i necessitats.
Inscripcions a farinera.org/eamp
o presencialment

Català - fonologia i
ortografia de les vocals
Tots els divendres de 18.30 a 20h
excepte el primer divendres de
cada mes.
Inici el 12 de gener.
A càrrec de Jordi Comabella
Perfecciona el teu català amb
aquest monogràfic.
Inscripcions farinera.org/eamp
o presencialment
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INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Condicions de la matrícula

Del 8 de gener al 17 de gener de 2018.
Els cursos s’impartiran durant els mesos de gener, febrer i març de 2018.

A plaça de Carme Montoriol, 10.
Dimecres de 10.30 a 13.30h i de dilluns a divendres de 16.30 a 21.00h.
Pagament amb targeta bancària.
En cas de no disposar de targeta, el
pagament es podrà fer a les oficines
de l’entitat 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.
Pels tallers familiars la inscripció
és a nom de l’adult que participarà
amb l’infant a l’activitat. El preu de
l’activitat inclou la matrícula de l’infant
i la de l’adult.

Els cursos de l’EAMP són per
a persones majors de 18 anys
(excepte en els cursos específics
per a infants i/o familiars).
Un cop matriculat al curs, no es retornaran en cap cas els diners de
la matrícula. Només es retornaran
els diners si el curs queda anul·lat.
El Casal de Barri Espai Antoni
Miró Peris es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que
no respectin la feina dels talleristes i el procés d’aprenentatge de
la resta de persones usuàries.
Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
Hi ha cursos amb un cost extra
de material que no s’inclou al
preu total del taller. En cada cas
s’especifica l’import i s’haurà de
pagar el primer dia del curs.

Inscripcions on-line
A www.farinera.org/eamp del 8 de
gener al 17 de gener de 2018.
Pagament amb targeta bancària.
A les inscripcions on-line als
tallers infantils i/o familiars s’ha
d’inscriure només l’adult responsable de l’infant. En el cas de les
activitats familiars el preu inclou
infant i adult.

12

COS I MENT

PATINATGE INLINE!

IOGA

AUTO SHIATSU +
STRETCHING

Dimarts de les 19.00 a les 20.00 h
del 23 de gener al 13 de març
Sessions: 8
nou!
37,46 € (8 h)

Dimarts de les 19.30 a les 21.00 h
del 23 de gener al 13 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

Dijous de les 19.30 a les 21.00h
del 25 de gener al 15 de març
Sessions: 8
nou!
56,19 € (12 h)

A càrrec de Txema Corrales
(Roller Grind)
Tens uns patins en línia i no
t’atreveixes a trepitjar l’asfalt? Vols
aprendre’n en grup?
(Cal dur els patins en línia i és
obligatori fer el taller amb proteccions de colzes, mans, genolls i
casc).

A càrrec d’Aldo Barragan
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.

A càrrec de Magdala Cots
L’auto shiatsu, és una manera
fàcil, còmoda i segura, de
mantenir el cos flexible i lliure
de tensions. Alhora ens facilita
desblocar l’energia dels òrgans
interns i així millorar desordres
quotidians. Aprèn quins punts del
cos pressionar i de quina manera
fer-ho, per poder gaudir d’un estat
de benestar i equilibri.
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COS I MENT

INFANTILS /FAMILIARS

COACHING PER
DESPLEGAR EL TEU
POTENCIAL

ESTIMULACIÓ MUSICAL
PER NADONS

Dijous de les 18.30 a les 20.00h
del 25 de gener al 15 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
A càrrec d’Aldo Barragan
Millora el teu autoconeixement per
eliminar el que et limita i fomentar
el que et potencia. Aprèn les
eines del coaching i aprofita-les
en infinitats de moments del teu
dia a dia.

Dimecres de les 10.30 a les 11.30
h del 24 de gener al 14 de març
Sessions: 8
51,50 € (8 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de M.José Anglès, de
MUSICoLòGICS
Viu la música i gaudeix-la com un
element més de creixement
(Dirigit a mares amb nadons dels
2 als 12 mesos)
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PETITS MÚSICS
GRUP A: Dimarts de les 17.00 a
les 18.00 h del 23 de gener al 13
de març
GRUP B: Dimarts de les 18.00 a
les 19.00 h del 23 de gener al 13
de març
Sessions: 8
51,50 € (8 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de M.José Anglès,
de MUSICoLòGICS
Ens aproparem a la música
escoltant, ballant, cantant, tocant
i construint els nostres propis
instruments! (Taller familiar dirigit
a pares, mares i infants d’1 a 3
anys)

INFANTILS /FAMILIARS

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL
Dijous de les 17.00 a les 18.00h
del 25 de gener al 15 de març
Sessions: 8
25,75 € (8 h)
A càrrec de Glòria Ribera
Coneixerem diferents estils
musicals així com a diferenciar les
diverses famílies d’instruments.
Els petits de la casa coneixeran
els temes més interpretats en la
història de la música de tots els
temps a través del joc.(Dirigit a
infants de 3 i 4 anys.)

DANCING KIDS
Dijous de les 18.00 a les 19.00h
del 25 de gener al 15 de març
Sessions: 8
25,75 € (8 h)
A càrrec de Glòria Ribera
Diverteix-te, balla, juga,
descobreix el teu cos i el teu ritme
amb música i anglès!(Dirigit a
infants dels 4 als 5 anys.)
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INICIACIÓ AL PATINATGE
INLINE EN FAMÍLIA!
Dimarts de les 18.00 a les 19.00 h
del 23 de gener al 13 de març
Sessions: 8
nou!
51,50€ (8 h)
A càrrec de Txema Corrales
(Roller Grind)
Vols aprendre a patinar amb el
teu fill/a? Ara ho tens fàcil amb
aquest intensiu.
(El preu inclou un adult i un infant
a partir dels 4 anys)
Cal dur els patins en línia i proteccions de colzes, mans i genolls.

IDIOMES

ANGLÈS DE MICA
EN MICA

ESPAVILAR-SE
EN ANGLÈS

Dimarts de les 19.00 a les 20.30h
del 23 de gener al 13 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

Dimarts de les 17.30 a les 19.00h
del 23 de gener al 13 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)

A càrrec de Beatriz Benet
Si tens uns mínims coneixements
bàsics, aquest és el teu taller
(nivell bàsic).

A càrrec de Beatriz Benet
Si tens un nivell mig, fes un pas
endavant i vine a millorar el teu
nivell (nivell lower-intermediate).
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ART I CREACIÓ

CLAUS PER GAUDIR DE
LA MÚSICA CLÀSSICA
Dimecres de les 11.30 a les 13.00 h
del 24 de gener al 14 de març
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
A càrrec de M.José Anglès,
de MUSICoLòGICS
La música clàssica no és només
per experts. Seguirem les històries que hi ha al darrera de les
músiques per observar la societat
i el moment en que van néixer;
agafant les pròpies claus per
gaudir-la cada dia.
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SERVEIS / GRUPS

Punt d’intercanvi de
llibres i punts de llibres

Taulell d’anuncis laborals

Blogueres de Sant Martí

A l’EAMP compartim cultura. Vine,
escull el llibre que més t’agrada
i emporta-te’l... l’únic requisit és
que en deixis un altre.

Busques feina? A l’EAMP tenim un
taulell que anem actualitzant cada
setmana amb diferents ofertes laborals que poden ser del teu interès.
Acosta’t i dóna-hi un cop d’ull.

Cessió d’espais

Espai de jocs

Si tens ganes de fer-te sentir,
Internet és una bona eina. Aquest
grup de dones ja l’ha
descobert i fan del seu bloc un
portal d’opinió, crítica i reflexió.
Si en vols formar part: cada
dimarts de 10:30 a 12:30h.

Aula taller amb capacitat per a 15
persones i sala d’actes polivalent
amb capacitat per a 50 persones.
Formulari: www.farinera.com/eamp

A l’EAMP t’oferim un espai per
poder jugar. Porta el teu joc o
vine a provar-ne d’altres que hi ha
disponibles a l’Espai.*

Lliure accés i WIFI

Nevera solidària

A l’Espai Antoni Miró Peris t’oferim un
espai per poder estudiar, llegir, consultar internet o fer treballs a l’ordinador.

Participa d’aquesta iniciativa comunitària contra el malbaratament
alimentari. Pots fer-te voluntari/a o
simplement utilitzar-la!*

* Més informació a: 93 450 70 13 / eamp@farinera.org / www.farinera.org/eamp 18

Coope clot. Cooperativa de consum ecològic del Clot-Camp de l’Arpa

Associació de consum autogestionada que es posa en contacte
amb els productors ecològics per
poder beneficiar-se de la compra
en grup.
Cada dimecres de 19:30 a 20:30h
https://coopeclot.wordpress.com/

enganxa’m a la nevera

CALENDARI GENER, FEBRER I MARÇ 2018
Dilluns 8G
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 8G
19h Inauguració exposició: infancia 2
Dimecres 10G
19h Club de lectura
Divendres 12G
17h Costura i manualitats
Divendres 12G
17h Català nivell D
Divendres 12G
19h Reiki
Dilluns 15G
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 15G
19h Xerrada: La festa major
Dimecres 17G
19.30h Narrin Narran
Divendres 19G 17h/18.30h Català nivell D/fonologia
Divendres 19G
17h Risoterapia
Divendres 19G
18.30h Jocs de taula
Dilluns 22G
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 22G
19h Documentalment: empoderament energètic
Dimecres 24G
19h Club de lectura
Dimecres 24G
18:30h Taller reparació de petits electrodomèstics
Divendres 26G
19h Projecte beehave: mel del Clot
Divendres 26G 17h/18.30h Català nivell d/fonologia
Dilluns 29G
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 29 G
19h Presentació XAC
Dimarts 30G
10.30h Literatura en veu alta
Dimecres 31G
19h Taller reparació d’aparells electrònics
Divendres 2F
17h Costura i manualitats
Divendres 2F 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 2F
19h Reiki
Dilluns 5F
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 5F
19h Inauguració exposició: Xil·lografia
Dimecres 7F
18h Taller assessorament reparació
Divendres 9F 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 9F
17h Risopterapia
Divendres 9F
18:30h Jocs de taula
Dilluns 12F
17 i 18h Grups conversa anglès: Rosend Llurba
Dilluns 12F
19h Xerrada taller història
Dimecres 14F
19h Club de lectura

Divendres 16F 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 16F
18h Taller de jardineria sostenible: microhorts
Dilluns 19F
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 19F
19h Documentalment: Radio Nikosia
Dimecres 21F
16:30h Taller reparació de bicicletes
Dimecres 21F
19.30h Narrin Narran
Divendres 16F 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 23F
18h Reparat millor que nou: mobles vells
Dilluns 26F
17 i 18h Grups conversa anglès
Dimarts 27F
10:30h Literatura en veu alta
Dimecres 28F
16:30 Taller reparació de bicicletes
Dimecres 28F
19h Club de lectura
Divendres 2M
17h Costura i manualitats
Divendres 2M 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 2M
19h Reiki
Dilluns 5M
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 5M
19h Inauguració exposició i aniversari Blogueres
Dimecres 7M
19h Xerrada: cura de la pell i automaquillatge
Divendres 9M 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 9M
17-18h Risoterapia
Divendres 9M
18:30h Jocs de taula
Dilluns 12M
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 12M
19h Xerrada taller història: l’arca de Noé...
Dimecres 14M
19h Club de lectura
Dijous 15M
18h Projecte beehave: mel del Clot. Fabricació de mel
Divendres 16M 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 16M
18h Taller jardineria sostenible: sembra terrat
Dilluns 19M
17 i 18h Grups conversa anglès
Dilluns 19M
19h Documentalment: El Equipo de Pincho
Dimecres 21M
19.30h Narrin Narran
Divendres 16M17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Dimarts 20M
10:30h Literatura en veu alta
Divendres 23M
18h Reparat millor que nou: la casa neta
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T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI
ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. 934 507 013
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Horari d’atenció al públic:
Dimecres de 10.30h a 13.30h
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