Casal de barri
Espai Antoni iró Peris

Imatge de Lindero Libros

Programació
cultural
i tallers
Gener, febrer i març
2019

EXPOSICIONS

LA MORT DIGNA,
IL·LUSTRADA

Del 7 al 30 de gener
Inauguració: dilluns 7 de gener,
19 h

A càrrec de l’Associació
Dret a Morir Dignament
L’art com a forma d’expressar, pot
contribuir a canviar la imatge estereotipada en què es representa el
tema de la mort.
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OASI

Del 4 al 28 de febrer
Inauguració: dilluns 4 de febrer,
19 h

A càrrec de Lindero Libros
No sempre per gaudir de la natura cal fugir de l’espai urbà. Entre
asfalt i gratacels, les ciutats amaguen un patrimoni verd, que de
vegades passa desapercebut per
les presses quotidianes.

EXPOSICIONS

NO ÉS NO

Del 4 al 28 de març
Inauguració: dilluns 4 de març,
19 h

A càrrec del Col·lectiu Bravas
Sota el lema “No és no” per aquesta exposició volem donar visibilitat
als diferents tipus de maltractament que poden patir les dones,
així com informar de sortides o
alternatives en cas de patir alguna
situació d’abús.

XERRADES

QUAN AL CLOT
HI RAJAVA MEL

Dilluns 14 de gener, 19 h

A càrrec d’Enric H. March,
del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa
Una història del barri del ClotCamp de l’Arpa des de la segona
meitat del segle XIX fins al 1960 de
la mà d’una remeiera que relata
els seus records durant els darrers
anys de la seva vida.
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XERRADES

LES CONSEQÜÈNCIES
DE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL
Dilluns 11 de febrer, 19 h

TORRENTS,
EL FOTOPERIODISTA
OBLIDAT QUE VA
MOSTRAR AL MÓN
LA CATALUNYA EN
GUERRA
Dilluns 11 de març, 19 h

A càrrec de Jordi Morell, del
Taller d’Història del Clot-Camp
de l’Arpa
Un cop acabat aquest conflicte,
que va durar quatre anys, el món
va patir un seguit de canvis que
intentarem explicar.

Primera Guerra Mundial (1914-1918)

A càrrec de Cristina Aparicio i
Antonio Gascón, del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Sense oblidar la mítica generació
de fotògrafs catalans durant la
guerra, volem recobrar les imatges bèl·liques d’un altre oblidat: el
fotògraf Pau Lluís Torrents.
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Pau Lluís Torrents
(1893-1966)

ALTRES

CICLE:
LLIURES I ACTIUS
FINS AL FINAL

HIND UND WEG
Audiovisual

Dilluns 21 de gener, 19 h

ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
Xerrada

Dilluns 28 de gener, 18 h

A càrrec de l’Associació Dret a
Morir Dignament, EAMP i
Goethe Institut
Hannes i els seus amics fan cada
any un llarg viatge en bicicleta.
Però aquest any és diferent perquè Hannes els informa que té una
malaltia terminal.
(Pel·lícula VOSE, 95’)

A càrrec d’Eva Carrasco del
servei de teleassistència
de l’Ajuntament de Barcelona
Vine a conèixer les bases d’una
alimentació equilibrada i saludable. Xerrada especialment pensada per les persones grans i les
seves necessitats.

ALTRES

EL (SIN)SENTIDO
Audiovisual

Dilluns 18 de febrer, 19 h

ÚS D’INTERNET I LES
XARXES SOCIALS
Xerrada
Dilluns 25 de febrer, 18 h

A càrrec de l’Associació Dret a
Morir Dignament
Una vintena de persones entre
filòsofs, escriptors, psiquiatres,
músics, artistes i científics intenten
respondre a la pregunta: té sentit
la vida?
(Documental, 66’)

A càrrec d’Eva Carrasco del
servei de teleassistència
de l’Ajuntament de Barcelona
Es presentaran el funcionament i
beneficis de les principals xarxes
socials, així com les gestions i tràmits que es poden realitzar On-line
i els diferents recursos existents a
la xarxa que ens poden fer la vida
més senzilla i activa!
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ALTRES

LA FIESTA DE LA
DESPEDIDA
Audiovisual

EL VOLUNTARIAT
EN EL MEU ENTORN
Xerrada

A càrrec de l’Associació Dret a
Morir Dignament
A una residència de gent gran de
Jerusalem, un grup d’amics construeix una màquina per practicar
l’eutanàsia amb la finalitat d’ajudar
a un amic malalt terminal.

A càrrec d’Eva Carrasco del
servei de teleassistència
de l’Ajuntament de Barcelona
Vine a conèixer quin voluntariat
pots fer i els beneficis que aporta
el fet de compartir i ajudar-nos.

Dilluns 18 de març, 19 h

Dilluns 25 de març, 18 h

(Pel·lícula doblada, 95’)
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ACTIVITATS OBERTES

LES MANETES
DEL CLOT

Divendres 11 de gener, 17 h
Divendres 1 de febrer, 17 h
Divendres 1 de març, 17 h

A càrrec de Mª Rosa Cases
Saps cosir i/o fer manualitats o en
vols aprendre? Vols tenir un espai
per compartir la teva afició? Vols
col·laborar en projectes del barri?
A l’EAMP engeguem un grup de
treball pel barri. Vine i uneix-te a
aquest projecte.
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REIKI PER A TOTHOM
Divendres 11 de gener, 19 h
Divendres 1 de febrer, 19 h
Divendres 1 de març, 19 h

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

ACTIVITATS OBERTES

NARRIN NARRAN

RISOTERÀPIA

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

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 de grup, s’estimulen
les capacitats de les persones assistents, donant eines per sentir-se
bé.

Dimecres 16 de gener, 19.30 h
Dimecres 20 de febrer, 19.30 h
Dimecres 20 de març, 19.30 h

Divendres 18 de gener, 17 h
Divendres 8 de febrer, 17 h
Divendres 8 de març, 17 h

Cal inscripció prèvia presencialment o
a www.casalbarrieamp.org
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ACTIVITATS OBERTES

CLUB DE LECTURA

Dimecres 9 i 23 de gener, 19 h
Dimecres 13 i 27 de febrer, 19 h
Dimecres 6 i 27 de març, 19 h

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.
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ACTIVITATS OBERTES

JOCS DE TAULA I
ESCACS

+ QUE PASSEJAR

Divendres 15 de febrer, 19 h

Divendres 18 de gener, 18.30 h
Divendres 8 de febrer, 18.30 h
Divendres 8 de març, 18.30 h

Amb la col·laboració de
Frikigames
Un espai per totes les
edats per descobrir
nous jocs i divertir-nos
plegats.

A càrrec de Núria Salvatella
Volem organitzar un grup per fer
sortides i descobrir i conèixer la
ciutat i totes les activitats que s’hi
fan. Si vols descobrir una Barcelona diferent, fer-ho en grup i passar-t’ho bé, apunta-t’hi!

AQUESTES ACTIVITATS S’ADHEREIXEN AL CICLE: LLIURES I ACTIUS FINS AL FINAL
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ACTIVITATS OBERTES

PRACTICA EL TEU
ANGLÈS

CATALÀ - TALLER
OBERT DE CATALÀ

GRUP BÀSIC:
Tots els dilluns de 17 a 18 h

Tots els divendres de 18.30 a
20 h

GRUP AVANÇAT:
Tots els dilluns de 18 a 19 h

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.

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.

12

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Condicions de la matrícula

Del 7 al 22 de gener de 2019.
Els cursos s’impartiran durant els
mesos de gener, febrer i març de
2019.

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 inscripcions del 7 al 22 de gener de 2019
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

Ioga

Petits músics

Dimarts de19.30 a 21 h
del 29 de gener al 2 d’abril
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

Dijous de 19.30 a 21 h
del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
70,24 € (15 h)

GRUP A: Dimarts de 17 a 18 h
del 29 de gener al 2 d’abril

A càrrec de Magdala Cots
En aquest taller aprendrem a fernos 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’Inma Jodar
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.

GRUP B: Dimarts de 18 a 19 h
del 29 de gener al 2 d’abril
Sessions: 10
Preu: 64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de Elisabeta Viceconte
Ens aproparem a la música. Escoltant, ballant, cantant, tocant. Construint els nostres propis instruments, pintant, dibuixant i jugant
amb el moviment, el so, els colors.
Una experiència sensorial.
Taller familiar dirigit a pares, mares
i infants d’1 a 3 anys.
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INFANTILS/FAMILIARS

Ioga en Família

!

nou

Cant en família

!

nou

Capoeira en família

!

nou

Dijous de 18.15 a 19.15 h
del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
Preu: 64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

Dimecres de 17.15 A 18.15 h
del 30 de gener al 3 d’abril
Sessions: 10
Preu: 64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

Dijous de 17 a 18 h
del 29 de gener al 2 d’abril
Sessions: 10
Preu: 64,37 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

A càrrec d’Inma Jodar
Espai per a experimentar el ioga
en família: pares, mares o familiars
acompanyats per a un infant (de 5
a 10 anys). Es redescobriran postures junts, coneixeran mantres i
meditacions bàsiques; enfortint
el vincle i la connexió a partir de
l’experiència i la consciència d’una
manera lúdica.

A càrrec de Cristina Escola
A través del cant treballarem aspectes com: el ritme, l’oïda, l’expressió i els vincles familiars.
Aprendrem cançons que ens permetran sentir les diferents parts
del cos que intervenen a l’hora de
cantar.

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, pot ser una
bona oportunitat de connectar i
descobrir noves formes d’interacció.
Taller familiar dirigit a pares, mares
i infants d’entre 5 i 9 anys.

Taller familiar dirigit a pares, mares
i infants d’entre 5 i 9 anys.

15

IDIOMES

ART I CREACIÓ

Anglès des de zero

Anglès de mica en mica

Iniciació al cant

Dimecres d’11.30 a 13 h
del 30 de gener al 3 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

Dimarts de 19 a 20.30 h
del 29 de gener al 2 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)

Dimecres de 18.15 a 19.15 h
del 30 de gener al 3 d’abril
Sessions: 10
Preu: 46,83 € (10 h)

A càrrec de Beatriz Benet
Si vols començar aprendre anglès
des de l’inici vine aquest taller!

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

A càrrec de Cristina Escola
T’agradaria aprendre a cantar?
No arribes a les notes agudes? Et
falta l’aire quan cantes? No saps
com cal estar davant del públic?
En aquest taller aprendrem els coneixements bàsics de l’art del cant.
Descobrirem l’apassionant món de
la veu tot cantant el repertori que
cada alumne vulgui treballar.

Nivell inicial

Nivell bàsic
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ART I CREACIÓ

Urban sketching
Dijous de 17 a 19 h
del 31 de gener al 21 de març
Sessions: 8
Preu: 74,92 € (16 h)
A càrrec de Elisabeta Viceconte
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. Les sessions es
faran en diferents punts/barris de
Barcelona.

Introducció al
modelisme naval
Dilluns de 17 a 19 h
del 28 de gener al 18 de març
Sessions: 8
Preu: 74,92 € (16 h) + preu
material - inclou maqueta: 32€
A càrrec d’Enric Mascaró
A través de la construcció de la
maqueta Calella-bot de llum coneixeràs totes les tècniques per
ser un bon maquetista. El modelisme entretén i relaxa la ment a través de la creació individual, alhora
que fomenta la investigació i les
habilitats manuals.
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Taller de fanzins
Dijous de 19 a 20.30 h
del 31 de gener al 4 d’abril
Sessions: 10
Preu: 70,24 € (15 h)
A càrrec d’Irma Marco
El fanzín és un mitjà d’expressió
lliure que existeix històricament.
Des de fa uns anys torna a estar
molt present, vinculat a moviments
do it yourself i posicions crítiques
com ara els feminismes. En aquest
taller obert i experimental aprendrem, amb una de les editores
dels “Archivos de Beauvior”, una
mica d’història, però sobretot explorarem la pràctica per autoeditar
el nostre propi fanzín a partir de
tècniques com el collage, el dibuix, la fotografia i altres.

SERVEIS / GRUPS

Punt d’intercanvi de llibres i
punts de llibres
A l’EAMP compartim cultura. Vine,
escull el llibre que més t’agradi i
emporta-te’l... L’únic requisit és que en
deixis un altre.

Cessió d’espais *
Tenim dos espais disponibles. Un aula
taller amb capacitat per a 15 persones
i una sala d’actes polivalent amb capacitat per a 50 persones.

Lliure accés i WIFI
T’oferim un espai per poder estudiar, llegir,
consultar internet o fer treballs a l’ordinador.

Espai de jocs *
A l’EAMP tens un espai per poder jugar.
Porta el teu joc o vine a provar-ne d’altres
que hi ha disponibles.

Visites guiades a escoles i
col·lectius al projecte de nevera
..solidària i enverdiment plaça

Nevera solidària *

Taulell d’anuncis laborals

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

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.

XAC - Xarxa d’Acció Comunitària del Clot-Camp de l’Arpa
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 a tothom!
https://xacclotcarpa.wordpress.com/

Puzzle col·laboratiu i intercanvi
de trencaclosques
T’agraden els trencaclosques? a
l’EAMP en tenim un que anem fent entre
totes i també tenim un espai d’intercanvi perquè puguis deixar-ne un i emportar-te’n un altre a casa.

Dimecres matí amb cita prèvia.
* Més informació a: 93 450 70 13 / info@casalbarrieamp.org / www.casalbarrieamp.org

Coope clot. Grup de consum
ecològic del Clot-Camp de l’Arpa
Grup de consum autogestionat 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/

Blogueres de Sant Martí
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.
https://blogueresdesantmarti.net/

enganxa’m a la nevera

CALENDARI GENER, FEBRER I MARÇ 2019
Dilluns 7-G		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 15-F		 18.30 h

Català: grup obert

Dilluns 7-G 		 19 h

Inauguració expo: La mort, digna i il•lustrada

Divendres 15-F		 19 h

+ que passejar

Dimecres 9-G 		 19 h

Club de lectura

Dilluns 18-F		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 11-G		 17 h

Manetes del Clot

Dilluns 18-F		 19 h

Divendres 11-G		 19 h

Reiki

Dimecres 20-F		 19 h

Narrin Narran

Dilluns 14-G		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Dimecres 20-F		 19.30 h

Racó de bellesa

Dilluns 14-G		 19 h

Divendres 22-F		 18.30 h

Català: grup obert

Xerrada: Quan al Clot hi rajava mel

Videoforum: El (sin)sentido

Dimecres 16-G		 19.30 h Narrin Narran

Dilluns 25-F		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 18-G		 18.30 h Català: Grup obert

Dilluns 25-F		 18 h

Divendres 18-G		 17 h

Dimecres 26-F		 19 h

Club de lectura

Divendres 18-G		 18.30 h Jocs de taula i escacs

Divendres 1-M		 18.30 h

Català: grup obert

Dilluns 21-G		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 1-M		 19 h

Reiki

Dilluns 21-G		 19 h

Videoforum: Hind und weg

Dilluns 4-M		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Dimecres 23-G		 19 h

Club de lectura

Dilluns 4-M		 19 h

Dimecres 23-G		 19 h

Racó de bellesa

Dimecres 6-M		 19 h

Club de lectura

Divendres 25-G		 18.30 h Català: Grup obert

Divendres 8-M		 18.30 h

Català: grup obert

Dilluns 28-G		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 8-M		 17 h

Risoteràpia

Dilluns 28-G		 18 h

Xerrada: Alimentació saludable

Divendres 8-M		 18.30 h

Jocs de taula i escacs

Divendres 1-F		 17 h

Les Manetes del Clot

Dilluns 11-M		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 1-F		 19 h

Reiki

Risoteràpia

Xerrada: Ús d’Internet i les xarxes socials

Inauguració exposició: No és No

Dilluns 11-M		 19 h

Xerrada: Torrents, el fotoperiodista oblidat

Dilluns 4-F		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 15-M

Català: grup obert

Dilluns 4-F		 19 h

Dilluns 18-M		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Inauguració exposició: Oasi

18.30 h

Divendres 8-F		 18.30 h Català: grup obert

Dilluns 18-M		 19 h

Divendres 8-F		 17 h

Dimecres 20-M		 19 h

Racó de bellesa

Divendres 8-F		 18.30 h Jocs de taula i escacs

Dimecres 20-M		 19.30 h

Narrin Narran

Dilluns 11-F		 17 i 18 h Grups conversa anglès

Divendres 22-M

18.30 h

Català: grup obert

Dilluns 11-F		 19 h

Xerrada: Les conseqüències de la 1ª Guerra Mundial

Dilluns 25-M

18 h

Xerrada: El voluntariat en el meu entorn

Dimecres 13-F		 19 h

Club de lectura

Dimecres 27-M		 19 h

Risoteràpia
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Videoforum: La fiesta de despedida

Club de lectura

T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS

Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. 93 450 70 13
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