Casal de barri
Espai Antoni iró Peris
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Programació
cultural
i tallers

ANYS D’EAMP

Abril, maig i juny
2018

ACTES DE CELEBRACIÓ
DEL 5 AL 12 DE MAIG

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

ANIMATS EN BLUES

BIODIVERSITAT

Del 3 al 27 d’abril

Del 2 al 30 de maig

A càrrec de Mònica Campoy
i Jesús Noè
Animats en blueS és el resultat
de dos amics entregats a l’art, a
la diversió i als animals. Unint la
passió per la fotografia i el còmic
neix aquesta exposició.

A càrrec d’Irene Mestre Cramp
Irene, ens mostra una petita
col·lecció de fotografies de
diverses espècies de peixos
realitzades a pulmó lliure amb
les característiques que marca
el reglament de competició del
Cazafotosub Apnea.
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BARCELONA RICA
BARCELONA POBRE
De l’1 al 27 de juny
Inauguració divendres 1
a les 19h
A càrrec de Martín Tincho
L’objectiu principal de la exposició és mostrar la pobresa que
ha deixat la crisi a Barcelona i
l’augment, al mateix temps, de la
riquesa d’uns quants.

MEDI AMBIENT

ELS MOBLES VELLS
COM NOUS: APRENEM
A RESTAURAR-LOS I A
TRANSFORMAR-LOS
Divendres 27 d’abril
De les 18h a les 20:30h
A càrrec de
Reparat, Millor Que Nou
Ensenyarem a transformar i a
actualitzar un moble i com fer el
manteniment de la fusta per a
prevenir el deteriorament. Si ho
desitgen els/les participants poden portar un petit moble pel que
tinguin dubtes de restauració. Cal
inscripció prèvia a www.farinera.
org/eamp o presencialment

MEL DEL CLOT:
FABRICACIÓ DE MEL

TALLER DE REPARACIÓ
DE BICICLETES

Divendres 6 d’abril, a les 18h
Divendres 18 de maig, a les 18h
Divendres 8 de juny, a les 18h

Dimecres 20 i 27 de juny,
de 17:30 a 19:30h

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 el Institut
de Cultura de Barcelona, participarem en l’acció col·lectiva de la
Mel del Clot. L’acció es basarà en
la fabricació popular de mel a la
plaça Carme Montoriol.

3

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 en grups reduïts
de 3 a 5 persones.
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment

MEDI AMBIENT

DOCUMENTALMENT

CIUDAD MIGRANTE

EL MENJAR S’HA
D’APROFITAR: CUINA
CREATIVA CONTRA
EL MALBARATAMENT
ALIMENTARI

Dimecres 6 de juny, a les 19h

Divendres 29 de juny
De les 18h a les 20:30h
A càrrec de
Reparat, Millor Que Nou
S’explicarà la gran problemàtica
del malbaratament alimentari en
la nostra societat i s’ensenyaran
receptes d’aprofitament per a
reduir-lo. També s’explicaran
trucs per racionalitzar la compra
d’aliments, la seva conservació i
gestió.

Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment
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A càrrec de Renata Daoud y el
director Alberto Bougleux
Un repertori obert de vides
migrants. Un recorregut virtual
per les instal·lacions fotogràfiques
urbanes. Un mapa participatiu de
recursos solidaris. Ciutat migrant
és el documental interactiu de la
Barcelona multicultural, mestissa,
plural i integradora.

XERRADES

50 ANYS DE L’ARRIBADA
DEL METRO A HORTA

PRIMER TU, DESPRÉS
L’AMOR

Dilluns 9 d’abril, a les 19h

Dilluns 16 d’abril, a les 19h

A càrrec de Joan Termes
Organitza el Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
L’autor del llibre 50 aniversari de
l’arribada del Metro a Horta 19672017, ens explicarà com va anar
desenvolupant-se fins arribar a la
plaça d’Eivissa.

A càrrec de
Meritxell Victoria Camats
Una xerrada per divulgar una
consciència emocional i sentimental sana, on s’explicarà la
importància de l’autoestima d’un
mateix per establir una parella
sana i equilibrada. S’exposaran
les situacions a les que ens veiem
abocats si no tenim un amor propi
ferm i claus per tenir-lo o recuperar-lo després de les frustracions
amoroses.
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PERILL, SUBMARÍ! LA
GUERRA SUBMARINA A
LA I GUERRA MUNDIAL
Dilluns 14 de maig, a les 19h
A càrrec de Jordi Morell del
Taller d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa
Al llarg d’aquest conflicte es va
generalitzar l’ús d’aquesta nova
arma fins aleshores quasi desconeguda.
.

XERRADES

EL BARRI EN
TRANSFORMACIÓ:
RECORREGUT FOTOGRÀFIC
DE L’AHIR I L’AVUI

RISCOS EN LA INFÀNCIA
I L’ADOLESCÈNCIA

Dilluns 11 de juny, a les 19h

A càrrec de l’oficina de relacions amb la comunitat dels
Mossos d’Esquadra
Xerrada dirigida a famílies amb
infants de més de 10 anys que
vulguin aprendre a identificar i
seguir protocols de prevenció davant d’algunes de les situacions
que els infants i adolescents es
trobaran durant el seu dia a dia:
l’ús de les xarxes socials, les situacions de desigualtats entre les
relacions afectives i/o amoroses,
entre d’altres.
Cal inscripció prèvia on-line a
www.farinera.org/eamp
o presencialment

Dilluns 18 de juny, a les 18h

A càrrec de Rosa i Marc del
taller d’història del Clot-Camp
de l’Arpa
A través de fotografies aportades
per veïns i veïnes, el Taller
d’Història fa un recorregut per
mostrar-nos els carrers del barri
d’anys enrere i poder observar el
canvi urbà produït al Clot i Camp
de l’Arpa.
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TÍTULO

Actividad
Fecha
Fecha
Precio

Actividad

Actividad
CIDADES

Fecha
Fecha
Precio

Fecha
Dissabte 5 de maig, a les 12h
Fecha
Precio
Produït pel Centre de les Arts
del Circ Rogelio Rivel i l’Institut
Videliatur,
de Culturatecto
de Barcelona
core velique
– ICUB
sequo
Un espectacle
optat in perferaestem
de circ contemporani
cupitas
cusam
de petit faceatat
format. Cidades
fuga. Ut
ésaritiur
un poema
sit
facessum
de circ contemporani
nos eum faces
que explora
antiostla
voloris
relació entre
seriatia
el cos
quei elnerecord.
nim dolor
Dirigit
aruntor
per Ricard
maxim
Soler dunt
i Mallol.
magnat
Intèrprets:
endit,
cus
Ángel
rehenim
Moraga,fugit
Brianverum
Segura,
harumqu
Margot
ideritis
de Neve,exerum
Maria López.
voloriaepero.
Textos: Italo
Calvino i Franz Kafka.
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Videliatur, tecto core velique sequo optat in perferaestem cupitas
cusam faceatat fuga. Ut aritiur sit
facessum nos eum faces antiost
voloris seriatia que ne nim dolor
aruntor maxim dunt magnat endit,
cus rehenim fugit verum harumqu
ideritis exerum voloriaepero.

Videliatur, tecto core velique sequo optat in perferaestem cupitas
cusam faceatat fuga. Ut aritiur sit
facessum nos eum faces antiost
voloris seriatia que ne nim dolor
aruntor maxim dunt magnat endit,
cus rehenim fugit verum harumqu
ideritis exerum voloriaepero.

ANYS D’EAMP
ACTES DE CELEBRACIÓ
DEL 5 AL 12 DE MAIG
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10 ANYS D’EAMP: ACTES DE CELEBRACIÓ

VERMUT, PAELLA

TALLERS DE

ENVERDIMENT PLAÇA

Dissabte 5 de maig, a les 14h

Dijous 10 de maig,
de les 18h a les 20:30h

Dissabte 12 de maig, a les 10h

I CONCERT

LLIURAMENT DELS
PREMIS EAMP

Dilluns 7 de maig, a les 19h

ACTIVITAT PER AL
PÚBLIC FAMILIAR

Dimarts 8 de maig, a les 19h

SING ALONG
Dimecres 9 de maig, a les 19h

REPARACIÓ A LA PLAÇA!

A càrrec de Reparat, millor que nou

COMPETICIÓ DE JOCS

DE TAULA A LA PLAÇA!
Divendres 11 de maig, a les
18:30h
Un nou 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.
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CARME MONTORIOL

A càrrec de l’EAMP, Ecologia
Urbana i Parcs i Jardins de
l’Ajuntament de Barcelona
Vine a replantar els escocells
de la plaça i ajuda’ns a guanyar
espai pel verd i la biodiversitat al
nostre barri. T’animem a formar
part d’una de les proves pilot de la
ciutat de Barcelona per omplir de
verd aquests espais a través de la
participació ciutadana.

(Vegeu programa específic per a
totes les activitats)

ALTRES

RENOVA LA TEVA ROBA
Recollida de roba:
Del 14 al 23 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP
Espai d’intercanvi (mercadillo):
Divendres 25
de 16.30 a 20.30h
Podràs portar les teves peces de
roba i intercanviar-les per qualsevol altra peça en qualsevol altre
punt de la ciutat.

ACTIVITATS OBERTES

RENOVA
LES TEVES JOGUINES

COSTURA I
MANUALITATS

Recollida de joguines:
Del 14 al 23 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP
Espai d’intercanvi (mercadillo):
Divendres 25
de 16.30 a 20.30h

Divendres 6 d’abril, 17 h
Divendres 4 de maig, 17 h
Divendres 1 de juny, 17 h

Porta les teves joguines i intercanvia-les, a l’EAMP o en qualsevol altre punt de la ciutat.
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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 6 d’abril, 19 h
Divendres 4 de maig, 19 h
Divendres 8 de juny, 19 h

Divendres 13 i 27 d’abril, 17h
Divendres 15 de juny, 17h

Dimecres 11 i 25 d’abril,
de les 19 a les 20.30 h
Dimecres 16 i 30 de maig,
de les 19 a les 20.30 h
Dimecres 13 i 27 de juny,
de les 19 a les 20.30 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.de les persones.
Cal inscripció prèvia
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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
compartir les nostres impressions.

ACTIVITATS OBERTES

JOCS DE TAULA
A LA PLAÇA!
Divendres 13 d’abril, 19h
Divendres 17 de juny, 19h
Amb la col·laboració de
Frikigames
Un nou 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.

NARRIN NARRAN
Dimecres 18 d’abril, 19.30 h
Dimecres 23 de maig, 19.30 h
Dimecres 20 de juny, 19.30 h
Vine a explicar o a gaudir dels
contes per a adults que entre tots
i totes crearem.

LITERATURA
EN VEU ALTA
Dimarts 24 d’abril,
de les 10.30 a les 12.30 h
Dimarts 29 de maig,
de les 10.30 a les 12.30 h
Dimarts 26 de juny,
de les 10.30 a les 12.30 h
A càrrec de les Blogueres de
Sant Martí
Activitat oberta i participativa, on llegirem i comentarem diferents lectures.
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ACTIVITATS OBERTES

PRACTICA
EL TEU ANGLÈS
GRUP BÀSIC:
Tots els dilluns de les 17
a les 18 h
GRUP AVANÇAT
Tots els dilluns
de les 18 a les 19 h

CATALÀ NIVELL D
Tots els divendres
de 17 a 18.30h
A càrrec de Jordi Comabella
Vine a aprendre el nivell D de
català.

TALLER OBERT
DE CATALÀ
Tots els divendres
de 18.30 a 20h
excepte el primer divendres
de cada mes.
A càrrec de Jordi Comabella
Tens un dubte lingüístic de
català? Els pronoms febles se’t
resisteixen? Dubtes davant les s
sordes o sonores? vine a plantejar
els teus dubtes i els aclarirem
entre totes i tots.
Cal inscipció prèvia

Practica l’anglès amb els grups
de conversa oberts que us ofereix
l’EAMP. 2 grups de dos nivells
diferents per tal que us pugueu
incorporar al que millor s’adapti
als vostres coneixements i necessitats.
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INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Condicions de la matrícula

Del 19 de març al 4 d’abril de 2018.
Els cursos s’impartiran durant els mesos
d’abril, maig i juny de 2018.
Preinscripcions presencials pels
alumnes que han cursat el trimestre
gener-març 2018: del 12 al 16 de 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 del 19 de març
al 4 d’abril 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.
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COS I MENT

PATINATGE INLINE!

IOGA

GRANS MENTIDES
DE LA HISTÒRIA

Dimarts de les 19.00 a les 20.00 h
del 10 d’abril al 26 de juny
Sessions: 10
46,83 € (10 h)

Dimarts de les 19.30 a les 21.00 h
del 10 d’abril al 26 de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

Dimecres de les 10.30 a les 12.00 h
del 11 d’abril al 20 de juny
Sessions: 10
nou!
70,24 € (15 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 Jordi Pisa
Com no podria ser d’una altra forma, la història està ben plena de
mentides que s’han acabat imposant en la cultura popular sobretot
arran de l’èxit de la literatura i el
cinema i pel desconeixement dels
mateixos mitjans de comunicació.
En aquest curs estudiar algunes
de les mentides més famoses i
consolidades per veure si superen un escrutini històric i científic.
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COS I MENT

SHIATSU +
ESTIRAMENTS

TALLER DE MEDITACIÓ
I MINDFULNESS
nou!

Dijous de les 19.30 a les 21.00 h
del 12 d’abril al 21 de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

Dijous de les 19.30 a les 21.00 h
del 12 d’abril al 21 de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

A càrrec de Magdala Cots
En aquest taller aprendrem a fer
shiatsu a nosaltres mateixos, que
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.

A càrrec d’Aldo Barragan
Aprèn un enfocament de la meditació pràctic per fomentar la teva
consciència, calma i assertivitat.
Inclou les tècniques de meditació
i les claus d’una actitud d’atenció
plena al present.
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INFANTILS /FAMILIARS

TROBADES AMB
L’ART EN FAMÍLIA

PETITS MÚSICS

nou!

Dilluns de les 17:30 a les 18:30
del 9 d’abril al 25 de juny
Sessions: 10
64,37 € (10h) + 5 € (material)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de Laia Tobed
Taller familiar, obert a totes les
edats, on crear juntes des de la
pròpia essència, amb l’art com a
eix central per a explorar la pròpia
creativitat i la del grup, enfortint
els vincles emocionals. No cal
experiència artística. Realitzarem
creacions individuals i grupals
allunyant-nos de la visió estètica
de l’art, i endinsant-nos en la
pròpia capacitat innata de crear i
de l’expressió artística.

GRUP A: Dimarts de les 17.00 a les
18.00 h del 10 d’abril al 26 de juny
GRUP B: Dimarts de les 18.00 a les
19.00 h del 10 d’abril al 26 de juny
Sessions: 10
64,37 € (10 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)
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INICIACIÓ AL PATINATGE
INLINE EN FAMÍLIA!
Dimarts de les 18.00 a les 19.00 h
del 10 d’abril al 26 de juny
Sessions: 10
64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
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.

INFANTILS /FAMILIARS

ESTIMULACIÓ MUSICAL
PER NADONS

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL

Dimecres de les 10.30 a les 11.30 h
de l’11 d’abril al 20 de juny
Sessions: 10
nou!
64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

Dijous de les 17.00 a les 18.00 h
del 12 d’abril al 21 de juny
Sessions: 10
32.19 € (10 h)

A càrrec de M.José Anglès, de
MUSICoLòGICS
Viu la música i disfruta-la com un
element més de creixement
(Dirigit a mares amb nadons a
partir dels 2 als 12 mesos)

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.)
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DANCING KIDS
Dijous de les 18.00 a les 19.00 h
del 12 d’abril al 21 de juny
Sessions: 10
32,19 € (10 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.)

IDIOMES

ANGLÈS
DES DE ZERO

ANGLÈS
DE MICA EN MICA

Dimarts de les 17.30 a les 19.00 h
del 10 d’abril al 26 de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

Dimarts de les 19.00 a les 20.30h
del 10 d’abril al 26- de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

A càrrec de Beatriz Benet
Si vols començar aprendre anglÈs
des de l’inici vine a aquest taller!
(nivell inicial)

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

CLAUS PER GAUDIR DE
LA MÚSICA CLÀSSICA
Dimecres de les 11.30 a les 12.30 h
del 11 d’abril al 20 de juny
Sessions: 10
46,83 € (10 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.

URBAN SKETCHING
Dijous de les 17.00 a les 18.30h
del 12 d’abril al 21 de juny
Sessions: 10
70,24 € (15 h)
A càrrec de Karin Eppendahl
Sortirem a dibuixar al carrer on
aprendrem a copsar en el nostre
quadern de dibuix allò que ens
interessa del nostre voltant. També explorarem diferents tècniques
per a personalitzar els nostres
dibuixos, com l’aquarel·la i el
lettering entre altres.
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SERVEIS / GRUPS

Punt d’intercanvi de llibres i
punts de llibres
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.

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

Lliure accés i WIFI

Nevera solidària

Blogueres de Sant Martí

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

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.

Visites guiades a escoles i
col·lectius al projecte de nevera
solidària i enverdiment plaça
Dimecres matins amb cita prèvia

XAC- Xarxa d’Acció Comunitària
del Clot-Camp de l’Arpa

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

Vine i participa del barri: pots proposar
activitats pels teus veïns i veïnes o participar de voluntària d’un llarg seguit
d’activitats que les entitats del barri
proposen. Hi ha lloc per tothom!

Espai de jocs

https://xacclotcarpa.wordpress.com/

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.*
* Més informació a: 93 450 70 13 / eamp@farinera.org / www.farinera.org/eamp 22

Taulell d’anuncis laborals
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.

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/
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CALENDARI ABRIL, MAIG I JUNY 2018
Divendres 6A
17h Costura i manualitats
Divendres 6A
17h Català nivell D
Divendres 6A
19h Reiki
Divendres 6A
18h Beehave: fabrica la mel del Clot
Dilluns 6A
17 I 18h Grups conversa anglès
Dilluns 6A
19h Xerrada: 50 anys de l’arribada del metro a Horta
Dimecres 11A
19h Club de lectura
Divendres 13A 17h/18:30h Català nivell D/taller obert
Divendres 13A
17-18h Risoterapia
Divendres 13A
18:30h Jocs de taula
Dilluns 16A
19h Xerrada: primer tu, després l’amor.
Dilluns 16A
17 I 18h Grups conversa anglès
Dil 16A dv 20A 16:30-21h Setmana del llibre
Dimecres 18A
19:30h Narrin Narran
Divendres 20A 17h/18:30h Català nivell D/taller obert
Dilluns 23A
17 I 18h Grups conversa anglès
Dilluns 23A
16:30-21h Intercanvi llibres a la plaça
Dimarts 24A
10:30h Literatura en veu alta
Dimecres 25A
19h Club de lectura
Divendres 27A 17h/18:30h Català nivell D/taller obert
Divendres 27A
17-18h Risoterapia
Divendres 4M
17h Costura i manualitats
Divendres 4M 17h/18:30h Català nivell D/fonologia
Divendres 4M
19h Reiki
Dissabte 5M
12h Festa EAMP - Circ: Cidades
De dilluns 7M- divendres 11M		 Festa aniversari EAMP
Dissabte 12M
10h Plantació: enverdiment Plça Carme Montoriol
Dilluns 14M
17 I 18h Grups conversa anglès
Dilluns 14M
19h Xerrada taller història: perill, submarí!!
Dilluns 14M-23M		 Renova roba i joguines: recollida
Dimecres 16 M
19h Club de lectura

Divendres 18M17h/18:30h
Divendres 18M
18h
Dimecres 23M
19:30h
Divendres 25M
16:30
Dilluns 28M
17 i 18h
Dimarts 29M
10:30h
Dimecres 30M
19h
Divendres 1J
17h
Divendres 1J 17h/18:30h
Divendres 1J
19h
Dilluns 4J
17 I 18h
Dimecres 6J
19h
Divendres 8J 17h/18:30h
Divendres 8J
18h
Divendres 8J
19h
Dilluns 11J
17 I 18h
Dilluns 11J
19h
Dimecres 13J
19h
Divendres 15J
17-18h
Divendres 15J 17h/18:30h
Divendres 15J
18:30h
Dilluns 18J
17 I 18h
Dilluns 18J
19h
Dimecres 20J
19:30h
Dimecres 20J
17:30
Divendres 22J 17h/18:30h
Dilluns 25J
17 I 18h
Dimarts 26J
10:30h
Dimecres 27J
19h
Dimecres 27J
17:30h

23

Català nivell D/taller obert
Beehave: fabrica la mel del Clot
Narrin Narran
Renova roba i joguines: mercadillo
Grups conversa anglès
Literatura en veu alta
Club de lectura
Costura i manualitats
Català nivell D/fonologia
Inauguració exposició: Barcelona rica- barcelona pobre
Grups conversa anglès
Documentalment: ciudad migrante
Català nivell D
Beehave: fabrica la mel del Clot
Reiki
Grups conversa anglès
Xerrada taller història:el barri en transformació
Club de lectura
Risoterapia
Català nivell D/taller obert
Jocs de taula
Grups conversa anglès
Xerrada: riscos en la infància i l’adolescència
Narrin Narran
Taller reparació de bicicletes
Català nivell D/taller obert
Grups conversa anglès
Literatura en veu alta
Club de lectura
Taller reparació de bicicletes

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
De dilluns a divendres de 16.30h a 21.00h
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