Casal de barri
Espai Antoni iró Peris

Programació
cultural
i tallers
Juliol i setembre
2018

FEDERACIÓ D’ENTITATS
CLOT-CAMP DE L’ARPA

EXPOSICIONS

Exploradors del temps
Del 2 al 27 de juliol
Inauguració:
Dilluns 2 de juliol a les 18 h
A càrrec del Grup d’Anàlisis de
situacions Meteorològiques
Adverses (GAMA)- UB
Avui en dia és natural que hi hagi
persones dedicades a estudiar
l’atmosfera i el clima, a analitzar
les catàstrofes i cercar-ne les
causes. Antigament qui ho feia
i per què? Quins coneixements
tenien? Eren aficionats, investigadors, professionals? Quin paper
hi tenien les dones? Van ser veritables exploradors. L’exposició fa
un recorregut per l’interès per la
meteorologia a Catalunya.

MEDI AMBIENT

Urban Sketching del
Clot-Camp de l’Arpa
Del 5 de setembre al 28 de setembre de 2018
Inauguració: Dimecres 5 de
setembre a les 19 h
A càrrec del grup d’Urban
Sketching de l’EAMP. Artistes
participants: Pilar Oliva Barceló,
Remei Galceran, Montserrat
Garcia, Maria Nieves Gomez,
Ana Martin, Nuria Migueza i
Karin Eppendahl
Mostra dels dibuixos realitzats per
les alumnes durant les classes del
nou curs d’Urban Sketching. Unes
alumnes són principiants, altres
iniciades.
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Fem córrer l’aigua
Taller inclòs a l’exposició
Exploradors del temps
Dilluns 2 de juliol a les 18 h
A càrrec de Montse Llasat-Botija
del Grup d’Anàlisis de situacions Meteorològiques Adverses (GAMA)-UB
Durant el taller farem un recorregut
pel cicle de l’aigua amb experiments
i propostes pràctiques. Activitat
adreçada a famílies amb infants
entre 6 i 12 anys aproximadament.
Cada participant ha de portar una
ampolla d’1,5l d’aigua buida.
Cal inscripció prèvia presencialment o
a www.casalbarrieamp.org

MEDI AMBIENT

Microjardins de cactus
i crasses

Tot el què s’amaga
en un comptador digital

Dilluns 9 de juliol a les 18h

Dimecres 11 de juliol a les 19 h

A càrrec de La Fàbrica del Sol
Porta recipients de materials reciclables (peixeres, gerros de vidre,
plats de ceràmica, pots de vidre
amb coll ample.…), guants de jardineria i bossa de tela o plàstic i fes el
teu microjardí de cactus i crasses.

Activitat inclosa dins la setmana
de l’energia
Descobreix com funcionen els
comptadors digitals i la informació
que et poden proporcionar per
millorar el teu estalvi energètic.

Cal inscripció prèvia presencialment o
a www.casalbarrieamp.org

Cal inscripció prèvia presencialment o
a www.casalbarrieamp.org

3

El sabó artesanal
Dilluns 20 de juliol a les 18 h
A càrrec de Reparat, millor que nou
Ensenyarem a fer sabó artesanal per
rentar la roba, reciclant l’oli de cuina usat.
Els participants podran endur-se
una porció del sabó fabricat.
Cal que cada participant porti un
tetrabrick buit d’un litre i oli de
cuina utilitzat i ben colat.
Cal inscripció prèvia presencialment o
a www.casalbarrieamp.org

MEDI AMBIENT

L’embolcall de l’entrepà
Divendres 28 de setembre a les 18 h
A càrrec de Reparat, millor que nou
Taller de realització de bocn’roll
(embolcall reutilitzable per entrepans) amb tècniques de cosir.
Els participants han de portar una
peça o tros de roba i una plàstic
alimentari de 60x40cm aprox. El
plàstic ha de ser prou gruixut per
poder-se cosir, tipus embolcall
de cereals, cafè mòlt, o bossa de
congelar.

XERRADES

ESPAI DE JOCS

Xerrada - debat
sobre aspectes
històrics del barri:
Vine a dir la teva

Jocs d’aigua
a la plaça!

Dilluns 17 de setembre a les 19 h

L’espai de jocs acomiada el curs
d’una forma ben fresca. Posarem
a la vostra disposició tot de
material perquè pugueu jugar
amb aigua a la plaça. Veniu a
refrescar-vos.

A càrrec de Jordi Morell, del
taller d’història del Clot-Camp
de l’Arpa
Vine a participar d’un debat entre
veïns i veïnes del barri sobre la
història del Clot-Camp de l’Arpa.
Segur que hi tens molt a dir!

Cal inscripció prèvia presencialment o
a www.casalbarrieamp.org

Dijous 12 de juliol a les 17 h

ACTIVITATS OBERTES
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ACTIVITATS OBERTES

ESPAI DE JOCS

Endreçar també és jugar!
Dimecres 18 de juliol a les 17 h
Durant tot l’any hem estat gaudint
de l’espai de jocs, unes joguines
que són de tots i totes: jocs de
taula, llibres, joc simbòlic, joc
a la plaça. Ara és el moment
d’endreçar-ho, revisar totes les
joguines, netejar-les i deixar-ho tot
a punt per la propera temporada.
Vine a col·laborar!

Jocs tradicionals
a la plaça!
Del 4 al 7 de setembre a les 17 h
La primera setmana de setembre
l’EAMP sortirà a la plaça amb un
munt de jocs tradicionals.
Amb guixos i fitxes de jocs, ens
disposarem a reviure bones estones i a gaudir de l’espai públic.

Racó de bellesa
Dimecres 4 de juliol a les 19 h
Dimecres 26 de setembre a les 19 h
A càrrec de Mónica Pueyo Azuara
Un taller obert per a compartir
trucs de bellesa, productes
específics per a cada necessitat,
rutines personalitzades per a
cada estació de l’any, tipus de
pell, edat i diferents parts del
cos, maquillatge de tendència...
qualsevol tema d’interès dels
assistents. Un espai per a
compartir mentre passem una
estona divertida. Porta els teus
productes.
Cal inscripció prèvia presencialment o
a www.casalbarrieamp.org
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ACTIVITATS OBERTES

Reiki per a tothom

Risoteràpia

Narrin narran

Divendres 6 de juliol a les19 h
Divendres 14 de setembre a les 19 h

Divendres 13 de juliol a les 17 h
Divendres 21 de setembre a les 17 h

Dimecres 18 de juliol a les 19.30 h
Dimecres 19 de setembre a les 19.30 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. A través de diverses
dinàmiques grupals, s’estimulen
les capacitats de les persones
assistents, donant eines per
sentir-se bé.

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

Jocs de taula a la plaça!

Club de lectura

Costura i manualitats

Divendres 20 de juliol a les 19 h
Divendres 21 de setembre a els 18.30 h

Dimecres 12 i 26 de setembre
a les 19 h

Divendres 14 de setembre a les 17 h

Organitza Frikigames
Un espai per totes les edats per
descobrir nous jocs i divertir-nos
plegats.

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.
Comentarem el llibre.
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A càrrec de Mª 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.

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 18.30 h

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

A càrrec de Jordi Comabella
Vine a aprendre el Nivell D de
català.

Practica l’anglès amb els grups
de conversa oberts que us ofereix
l’EAMP.
Dos grups per tal que us pugueu
incorporar al que millor s’adapti als
vostres coneixements i necessitats.
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Català
Taller obert de català
Tots els divendres
de 18.30 a 20 h
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.

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Condicions de la matrícula

Del 12 al 26 de setembre de 2018
Els cursos s’impartiran durant els
mesos d’octubre, novembre i desembre de 2018.

A plaça de Carme Montoriol, 10.
Dimecres de 10.30 a 13.30 h i de
dilluns a divendres de 16.30 a 21 h.
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.casalbarrieamp.org del 12
al 26 de setembre 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.
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COS I MENT

INFANTILS /FAMILIARS

!
Estiraments i shiatsu nou

Ioga

Petits músics

Dimarts de les 19.30 a les 21 h
del 2 d’octubre al 4 de desembre
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

Dijous de les 19.30 a les 21 h
del 4 d’octubre al 20 de desembre
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

A càrrec de Magdala Cots
En aquest taller aprendrem a fer
estiraments i a fer-nos shiatsu a
nosaltres mateixos, que és una
manera fàcil, còmoda i segura, de
mantenir el cos flexible i lliure de
tensions. Alhora ens facilita desbloquejar 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’Annette Stoessel
Exercita aquesta tècnica tan
antiga beneficiosa per al teu cos
i ment.

GRUP A: Dimarts de les 17
a les 18 h del 2 d’octubre
al 4 de desembre
GRUP B: Dimarts de les 18 a
les 19 h del 2 d’octubre al 4 de
desembre
Sessions: 10
64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de Mª 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 de 1 a 3
anys)
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INFANTILS /FAMILIARS

!
Estimulació musical nou
per nadons
Dimecres de les 10.30 a les 11.30 h
del 3 d’octubre
al 5 de desembre
Sessions: 10
64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de Mª José Anglès, de
MUSICoLòGICS
Viu la música i gaudeix-la com un
element més de creixement
(Dirigit a mares o pares amb nadons a partir dels 2 als 12 mesos)

Ioga en família

nou!

Dimecres de les 12 a la 13 h del 3
d’octubre al 5 de desembre
Sessions: 10
64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de Annette Stoessel
Exercita aquesta tècnica en família, amb el teu infant.
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Sensibilització musical
Dimecres de les 17 a les 18 h del
3 d’octubre al 5 de desembre
Sessions: 10
32.19 € (10 h)
A càrrec de Laia Camps
La sensibilització musical té com
a objectiu principal apropar als infants a la música a través del joc,
el moviment, els contes i les arts
plàstiques.Permete desenvolupar
una gran estima per la música i
treballar aspectes molt importants
en aquesta etapa del desenvolupament dels infants com l’àrea
vocal-auditiva, la psicomotricitat,
l’expressió corporal, l’expressió
d’emocions o la seva relació amb
els companys i la mestra.
(Dirigit a infants de 4 i 5 anys)

INFANTILS /FAMILIARS

Capoeira en familia

IDIOMES

nou!

Dijous de les 17 a les 18 h
del 4 d’octubre al 20 de desembre
Sessions: 10
64,37 € (10 h) - El preu inclou
infant i adult
A càrrec de Sergio Melo
Barreja de ball, esport i joc, la
capoeira és una disciplina de
ball d’origen afrobrasiler que s’ha
divulgat per tot el planeta gràcies
a que ajuda a crear resistència
física, agilitat mental i concentració, tot això en un marc de
diversió i alegria. Et convidem a
conèixer aquest ball en família, ja
que pot ser una bona oportunitat
de connectar amb ells i descobrir
noves formes d’interacció, jugant
fent capoeira.

Anglès des de zero

Anglès de mica en mica

Dimarts de les 17.30 a les 19 h
del 2 d’octubre al 4 de desembre
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

Dimarts de les 19.15 a les 20.45h
del 2 d’octubre al 4 de desembre
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

A càrrec de Beatriz Benet
Si vols començar aprendre angles
des del inici vine aquest taller!
(nivell 0)

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

Iniciació al cant

Urban sketching

Dimecres de les 18 a les 19 h
del 3 d’octubre al 5 de desembre
Sessions: 10
46,83 € (10 h)

Dijous de les 17.15 a les 19.15h
del 4 d’octubre al 29 de novembre
Sessions: 8
74,92 € (16 h)

A càrrec de Laia Camps
T’agradaria aprendre a cantar?
no arribes a les notes agudes? et
falta aire quan cantes? en aquest
taller aprendrem els elements
tècnics necessaris per a conèixer
i controlar el nostre magnífic
instrument: la veu, i poder gaudir
plenament del cant. Es treballarà
la respiració, la posició corporal,
i l’emissió de la veu. S’aplicarà la
tècnica al repertori de cançons
que a cada alumne li interessi
treballar.

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.
web www.casalbarrieamp.org

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 / info@casalbarrieamp.org / www.casalbarrieamp.org

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 20.30 h
https://coopeclot.wordpress.com/

enganxa’m a la nevera

CALENDARI JULIOL I SETEMBRE

Fecha del 2j al 27j		
Dilluns
hora Actividad
Exposició: Exploradors del temps

Del 5S al 28s		 Exposició Urban Sketching del Clot-Camp de l’Arpa

Dilluns 2J

17h Grup Conversa anglès bàsic

Dimecres 5s

19h Inauguració Exposició Urban Sketching

Dilluns 2J

18h Grup conversa anglès avançat

Dimarts 4-7s

17h Jocs tradicionals a la plaça

Dilluns 2J

18h Taller: Fem córrer l’aigua

Dimecres 12s

19h Club de lectura

Dimecres 4J

19h Racó de bellesa

Divendres 14s

17h Costura i manualitats

Divendres 6J

17h Català nivell D

Divendres 14s

Divendres 6J

18:30h Taller obert de català

Divendres 14s

17h Català nivell D
18:30h Taller obert de català

Divendres 6J

19h Reiki

Divendres 14s

19h Reiki

Dilluns 9J

17h Grup Conversa anglès bàsic

Dilluns 17s

17h Grup Conversa anglès bàsic

Dilluns 9J

18h Grup conversa anglès avançat

Dilluns 17s

18h Grup conversa anglès avançat

Dilluns 9J

19h Taller: microjardins de cactus i crasses

Dilluns 17s

Dimecres 11J

19h Taller: Tot el què s’amaga en un comptador digital

Dimecres 19s

19.30h Narrin Narran

Dijous 12J

17h Jocs d’aigua a la plaça

Divendres 21s

17h Risoteràpia

Divendres 13J

17h Català nivell D

Divendres 21s

Divendres 13J

18:30h Taller obert de català

19h Xerrada - debat sobre aspectes històrics del barri.

17h Català nivell D

Divendres 21s

18:30h Taller obert de català
18:30h Jocs de taula a pla plaça

Divendres 13J

17h Risoteràpia

Divendres 21s

Dilluns 16J

17h Grup Conversa anglès bàsic

Dimecres 26s

19h Racó de bellesa

Dilluns 16J

18h Grup conversa anglès avançat

Dimecres 26s

19h Club de lectura

Dimecres 18J

Divendres 28s

19.30h NARRIN NARRAN Contes per adults

Dimecres 18J

17h Endreçar també és jugar (espai de jocs)

Divendres 28s

Divendres 20J

18h Taller reparat: fem sabó amb oli reciclat

Divendres 28s
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17h Català nivell D - Taller obert de català
18:30h Català grup obert
18h Taller reparat: L’embolcall de l’entrepà

T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS

Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. 93 450 70 13
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Horari d’atenció al públic:
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De dilluns a divendres de 16.30 a 21 h
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