El Clot-Camp de l'Arpa té una llarga tradició d'acció comunitària. El treball fet
per les antigues cooperatives, la celebració d'un calendari festiu potent o la
gestió cívica d'equipaments públics al barri, avalen aquest camí recorregut en
l'acció comunitària. Des del Casal de barri Espai Antoni Miró Peris, gestionat per
la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa, es vol continuar contribuint i
potenciant aquesta dinàmica.
La XAC és una xarxa de persones que reben i donen, participant de manera activa
al barri. Oferint noves propostes als seus veïns/es i/o participant a les activitats
organitzades per la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa amb altres
agents del territori. Així, la XAC del Clot-Camp de l'Arpa vol facilitar que la gent
passi de tenir un paper de receptor d'activitats a un de més actiu. Una eina per
tal que les persones se sentin involucrades en la construcció d'una comunitat
millor.

Butlleta per rebre informació:
Nom:
Cognoms:
Correu electrònic:
Tel. de contacte:
Activitat/Projecte a la que t'agradaria participar o que vols proposar:

L'informem que, complint l'art. 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de caràcter personal (L.O. 15/1999 publicada en el
B.O.E. del14 de desembre de 1999), les seves dades personals que consten en aquest comunicat, estan incorporades en un fitxer
propietat de la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa amb l'única finalitat d'organitzar esdeveniments culturals i informar
dels mateixos als interessats. Així mateix, l'informem queot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos
a la Llei, per escrit al Casal de Barri Espai Antoni Miró i Peris (Ref.Protecció de dades, Plaça Carme Montoriol 10, 08026
Barcelona) o via eamp@farinera.org.

Accepto les condicions
Signatura

Què pots fer a la XAC?
Donar suport a projectes del casal de barri Nevera solidària
Espai de jocs Jardineria de l'EAMP Intercanvi de llibres
Donar suport a l'organització i execució de les diferents festes i campanyes que
es porten a terme al barri: reis, carnestoltes,festes de primavera (mercat
solidari) i Festa Major
Donar suport en la cerca de patrocinis i materials pels diferents projectes.
Voluntariat de RADARS (suport a la gent gran)
Fer propostes d'activitats noves i gratuïtes i obertes al barri. Et llistem les que
funcionen a tall d'exemple: club de lectura, reiki, literatura en veu alta, català,
costura i manualitats.

T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS
Plaça Carme Montoriol, 10 T 934 507 013
www.casalbarrieamp.org
info@casalbarrieamp.org

