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INFORME DE GESTIÓ
L’Espai Antoni Miró Peris (EAMP) és un equipament sociocultural ubicat al barri del Clot - Camp
de l’Arpa, gestionat des de la seva obertura al gener al 2008, per la Federació d’Entitats del
Clot – Camp de l’Arpa (FECCA). Inicialment obert com a espai annex del Centre Cultural La
Farinera del Clot, l’any 2013 va passar a ser un casal de barri. Això va suposar canvis
importants en la gestió de l’equipament a tots els nivells (administrativa, recursos humans,
comunicació, etc) i una reducció pressupostària considerable. Durant el 2018 hi ha hagut un
petit increment pressupostari que ha facilitat per primera vegada des de 2013 no acabar
l’exercici amb un resultat negatiu. A continuació es presenta el balanç 2018:

PREVIST 2018

BALANÇ 2018

DESPESES
Personal propi
Pagament a talleristes
Petit Manteniment
Material i despeses activitat
Publicitat
Assegurances
Serveis professionals
(inform.gestors.diversos)
Serveis i projectes
Total despeses

815,00
860,00
38.762,59

DESPESES
Personal propi
Pagament a talleristes
Petit Manteniment
Material i despeses activitat
Publicitat
Assegurances
Serveis professionals
(inform.gestors.diversos)
Serveis i projectes
Altres despeses
Total despeses

1.456,68
808,50
142,53
44.090,37

INGRESSOS
Inscripcions a tallers
Cessions Espais
Serveis i Projectes
Subvenció municipal
Total ingressos

8.157,99
154,60
450,00
30.000,00
38.762,59

INGRESSOS
Inscripcions a tallers
Cessions Espais
Serveis i Projectes
Subvenció municipal
Total ingressos

5.193,58
716,67
8.180,12
30.000,00
44.090,37

INGRESSOS/ DESPESES
RESULTAT

0,00

INGRESSOS/ DESPESES
RESULTAT

0,00

26.833,00
5.303,93
130,00
609,66
3.976,89
234,11

31.752,45
3.733,33
24,01
1.241,46
4.737,46
193,95
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Recursos humans
Durant aquest any hi ha hagut canvis en els recursos humans que s’han pogut destinar a
l’EAMP.
A l’inici del 2018, la plantilla fixa estava composada per dues persones a càrrec de l’EAMP que
sumaven un total de 30h/setmana i que s’alternaven en l’obertura del casal i la seva gestió a
raó de 20h/setmana una de les persones (dinamització) i de 10h/setmana l’altra (informació).
HORARI
SETMANAL

CÀRREC

20 h

1 figura de Dinamitzadora

10 h

1 figura d’informació

30 h

TOTAL

Com que l’EAMP ha estat immers en una prova pilot per la creació de metodologies
comunitàries, des del servei d’acció comunitària es va oferir una dotació econòmica per poder
fer un reforç a l’equipament durant el període de treball d’aquesta prova pilot.
1 persona a 24 h/setmanals de 22 des del gener fins al 10 de juliol.

Gràcies a l’augment pressupostari en el conveni de gestió cívica a partir de setembre, el
personal fix ha passat a ser:
HORARI
SETMANAL

CÀRREC

20 h

1 figura de Dinamitzadora

18 h

1 figura d’informació

38 h

TOTAL

Les principals tasques del personal de l’EAMP són:
-

Responsable de l’obertura i tancament del centre, en els següents horaris:
De dilluns a divendres de 16:30 a 21 h
Dimecres de 10:30 a 13:30 h

-

Atenció al públic.

-

Disseny, coordinació, avaluació i comunicació de la programació del centre.

-

Dinamització de les activitats del centre.
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-

Coordinació amb la direcció del CC La Farinera i amb la junta de la Federació d’entitats
del Clot – Camp de l’Arpa.

-

Control administratiu i recerca de recursos.

-

Gestió d’incidències de l’equipament.

-

Dinamització i suport a la Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa i als diferents
projectes que l’entitat impulsa a nivell de territori.

-

Suport i coordinació tècnica de les entitats i de les comissions de la Federació.

Tenint en compte les limitacions de recursos que té l’EAMP, el personal tècnic del CC La
Farinera, contractat també per la FECCA, dóna suport a les tasques del centre, a través de les
següent figures:
- Direcció del projecte: línies estratègiques, interlocució amb l’administració i la FECCA,
pagaments, gestió dels recursos humans, etc.
- Comunicació: difusió, web, disseny i elaboració de cartellera i altre material gràfic.
- Administració i comptabilitat: emissió de factures, seguiment de cobramentspagaments, registre comptable, etc
- Informació: cobertura de baixes laborals puntuals per poder satisfer l’obertura del
casal sense incidències.
Tot i la millora de la subvenció atorgada a l’EAMP serà necessari mantenir aquest suport donat
que la Federació d’Entitats no disposa d’una estructura professional pròpia, més enllà de la
contractada per la gestió dels equipaments, i l’EAMP té dificultat per generar suficients
recursos propis principalment per les limitacions d’espai de l’equipament.
Aquest suport implica una destinació de recursos per part de la FECCA i del Centre Cultural La
Farinera del Clot a l’EAMP que en algun moment s’hauria de redefinir i poder ser assumit des
del propi pressupost del casal.
Finalment, com a recursos humans, s’hauria de comptabilitzar també totes aquelles persones
que voluntàriament aporten el seu temps i coneixements per realitzar activitats obertes a
l’EAMP i que permeten dotar a l’equipament de béns intangibles de bon veïnatge, intercanvi
de coneixements i qualitat relacional. Així, l’EAMP, compta amb activitats diverses, com tallers,
xerrades o exposicions que són possibles gràcies als recursos que genera el propi equipament,
la col·laboració amb institucions que ofereixen activitats gratuïtes a nivell de ciutat (Millor que
nou reparat, la Fàbrica del Sol, etc.), altres convenis de col·laboració amb institucions i entitats
(Universitat de Barcelona), així com la implicació voluntària de diferents veïns i veïnes del barri
i entitats (Blogueres de Sant Martí, Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa,...)
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Equipament i manteniment
L’EAMP té serioses limitacions espacials, compta amb només dues sales de mida reduïda.

Aforament

Superfície (m2)

Tipus d’espais

Nº Espais

50-80

100

Sala taller

1

15

20

Sala taller

1

Superfície total del Centre: 350 m2 aprox.
Superfície útil: 160 m2 aprox.

Aquest any, coincidint amb el desè aniversari de l’EAMP s’han portat a terme algunes de les
propostes de millora de visibilització de l’espai (que es pot consultar en l’annex I d’aquest
document), com la col·locació d’un vinil explicatiu de la història de l’equipament o un “tam” a
la part exterior. Tot i això, encara falten millores importants a l’equipament que seguim
manifestant i treballant d’anys anteriors, seria especialment interessant millorar la il·luminació
interior en la part expositiva i zona de l’entrada.
Destacar com a millora la instal·lació d’un canviador de bolquers. Inversió que era necessària
des de la posada en funcionament de l’espai de jocs.
A part de l’espai físic, el casal de barri compta amb un material auxiliar proporcionat per
l’ajuntament. Aquest material està degudament inventariat i que s’annexa al final d’ aquest
projecte (annex II). En aquest annex també s’inclouen les adquisicions que s’han realitzat per
millorar diferents aspectes: material de so, audiovisual i informàtic principalment. També
material de bricolatge per engegar un nou projecte comunitari.

La dinàmica de l’EAMP a nivell d’infraestructures i manteniment ha seguit el curs normal de
desenvolupament. La brigada de manteniment del Districte ha realitzat les tasques de
manteniment necessàries, així com les empreses subcontractades.

Objectius i activitats
El projecte de l’EAMP estableix els seus objectius i activitats a través de tres àmbits
interrelacionats. Per una banda, fruit de la gestió cívica, hi ha els objectius i línies de treball
que estableix la FECCA, entitat de segon ordre del Clot-Camp de l’Arpa, a través de les seves
assemblees. Al segon àmbit trobem l’equip tècnic de l’EAMP i el del CC La Farinera que
6
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participen i col·laboren en el suport i disseny de les línies estratègiques del casal de barri. Sota
la direcció de la FECCA, l’equip tècnic dóna suport en la consecució d’aquests objectius seguint
els criteris i les línies generals marcades per l’entitat. El tercer àmbit, són els mecanismes de
participació que, promoguts per l’equip tècnic, ha de permetre que les persones usuàries
puguin plantejar propostes, establint així dinàmiques arrelades al màxim possible al territori.
Es dedicarà un apartat específic per explicar el procés de participació i acció comunitària que
cada cop pren més rellevància a l’equipament.

• Objectius i
línies de
treball

Equip tècnic

• Propostes

• Execució de les
directrius
• Foment de la
participació

FECCA

Mecanismes
de participació

Des del seus inicis, aquest equipament ha treballat per la dinamització sociocultural del
territori i per la cohesió i suport al teixit associatiu del barri, tal com s’havia estipulat en els
objectius del projecte i a través de les línies consensuades entre el consistori i la FECCA.
Objectius generals:
-

Treballar des de l’àmbit sociocultural per cohesionar el territori fomentant el treball en
xarxa i de proximitat.
Objectius específics dins d’aquest àmbit:
●

Generar iniciatives i programes que responguin a les necessitats i inquietuds
socioculturals del barri.

●

Fomentar la participació activa de la població tant en la programació del centre
com en la implicació de voluntariat de les entitats del barri.

●

Oferir espais i activitats de trobada, d’interrelació, creació i participació dels veïns i
les veïnes del barri.

-

Oferir una programació cultural de qualitat dirigida a tots els sectors de població del
barri.
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Objectius específics dins d’aquest àmbit:
●

Establir mecanismes de coordinació amb altres recursos de districte i ciutat.

●

Reforçar i difondre el coneixement dels recursos existents a nivell de barri,
districte i ciutat tant per les entitats com per les persones usuàries, segons les
seves inquietuds i necessitats.

-

Esdevenir un punt de referència per al teixit associatiu del barri.
Objectius específics dins d’aquest àmbit:
●

Crear sinèrgies amb els diferents agents del territori per a un treball comunitari.

●

Reforçar

l’associacionisme, tot oferint recursos infraestructurals, tècnics,

materials i d’assessorament a les entitats del territori.
●

Fomentar l’associacionisme al barri.

Aquests objectius es concreten amb les activitats que es porten a terme a l’EAMP. Com ja hem
comentat, el Casal de Barri Antoni Miró Peris, és un centre que no es pot comparar amb altres
casals de barri de la ciutat, donat que les seves dimensions són molt reduïdes, només disposa
d’una sala polivalent. Això fa que no sigui possible oferir un alt volum de tallers, activitats i/o
cessions d’espai de pagament el que dificulta generar recursos econòmics. Aquestes
limitacions d’espai requereixen d’un cert grau de complexitat per encabir totes les activitats i
propostes que es duen a terme quotidianament sense que el projecte es vegi afectat
negativament.
Tot i això, el casal de barri EAMP ha presentat una cartera de serveis, que recull i amplia la
cartera de serveis que des del pla estratègic dels casals de barri de Barcelona es demana.
Alhora s’han presentat un seguit de projectes específics per anar enriquint aquesta cartera de
serveis. Es detallaran en els següents capítols del present document.

Procés de participació i acció comunitària
L’EAMP és un casal de barri gestionat des dels seus inicis per una entitat de segon ordre, la
Federació d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa. Per aquest motiu es pot considerar que la
dinàmica de l’EAMP ja té una predisposició participativa en l’elaboració del seu programari i
desenvolupament d’activitats.
Fent un petit recorregut històric ja en els inicis de l’Espai es van establir de forma participada
entre les entitats i a través el desenvolupament del PDA (procés de desenvolupament
associatiu) unes línies principals de treball, que aleshores eren joves, gènere i associacionisme.
Amb el canvi cap a casal de barri, i a mesura que les entitats i usuàries de l’espai també ho han
anat manifestant s’han anat canviant les línies de treball. Així, en els darrers anys s’ha
intensificat la tasca de participació per anar afavorint el dinamisme de l’espai. Per exemple, si
sempre hi ha hagut una sèrie de mecanismes de participació més estàtics a l’espai com una
urna, darrerament s’han realitzat activitats més dinamitzades per millorar la participació.
Aquestes activitats es poden consultar en les darreres memòries i en l’annex III d’història de la
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participació i dels projectes comunitaris de l’EAMP.
Com accions i mecanismes de participació permanents en l’EAMP podem destacar:
●

Reunions del consell de participació.

●

Presentació al plenari de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA) de la
memòria i projecte de l’EAMP.

●

Bústia de suggeriments.

●

Enquestes a les persones usuàries dels tallers.

●

Interlocució directa amb les treballadores de l’EAMP. Com és un espai petit i amb poc
personal, les persones que atenen als usuaris/es de l’espai som molt accessibles, fet
que permet interlocucions directes.

L’any 2016 es va constituir el consell de participació, que ha de vetllar perquè el casal tingui
dinàmiques participatives. Durant aquest 2018, el consell de participació ha avalat la línia
empresa i ha valorat seguir en la dinàmica proposada: promoure projectes més comunitaris.
Les actuacions realitzades en aquest àmbit es detallaran en els diferents projectes que
s’exposen en el següent apartat.
-

Espai de jocs

-

Nevera solidària

-

Enverdiment de la plaça

-

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

Cada projecte ha tingut les seves pròpies dinàmiques participatives que s’explicaran més
detalladament en l’apartat d’acció comunitària.

Pla de comunicació
L’any 2017 , a proposta del consell de participació i després de treballar-ho tècnicament, s’ha
començat a diferenciar la difusió del casal del barri amb el CC La Farinera del Clot.
Actualment els principals mecanismes de comunicació de les activitats del casal de barri són:

-

Comunicació física
o

o

Tríptic agenda i tallers: difusió de les activitats convencionals i excepcionals del
Centre.
Periodicitat: Trimestral
Quantitat: 2.500 unitats
Cartell agenda: difusió de les activitats convencionals del Centre als espais
destinats de la via pública a tal efecte. Es pretén arribar a més gent i oferir la
informació actualitzada.
Periodicitat: Mensual
9

Memòria EAMP 2018

o

-

Quantitat: 180 unitats en total (120 repartiment barri + 60 correu intern)
Clic: Butlletí informatiu amb notícies destacades del Centre, de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa i del barri, a més de la programació i l’agenda.
És l’eina més antiga de comunicació amb el barri i permet aprofundir en
continguts. Al juliol va ser el darrer mes que va editar en paper el Clic.
Periodicitat: Bimensual
Quantitat: 3.000 unitats

Comunicació virtual
o Newsletter setmanal usuaris
Mail setmanal que s’envia a totes les persones usuàries que ho han sol·licitat.
Periodicitat: Setmanal
Quantitat: 2.900 adreces electròniques (juntament amb el CC La Farinera)
o Web: l’any passat ja es va diferenciar la web de l’EAMP i la Farinera però
aquest any hem tingut domini propi: www.casalbarrieamp.org
Periodicitat: Actualització constant
o Xarxes socials
- Facebook: 922 seguidors; increment de 92 seguidors en un any
- Twitter: 570 followers. Un increment de 98 seguidors/es en el darrer any
- Instagram. 243 seguidors; increment de 92 seguidors en un any
Periodicitat: Actualització constant

SUPORT A L’ASSOCIACIONISME I CESSIÓ D’ESPAIS
El suport a l’associacionisme és un dels pilars de l’EAMP, com ho és també del CC La Farinera.
En aquest sentit es cedeixen espais a la Federació d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa (FECCA),
especialment el que té a veure amb el calendari festiu. També diverses de les entitats del barri
tenen la seu a l’EAMP, des d’on duen a terme la seva activitat quotidiana, reunions i
assemblees. Podem destacar com a cessions gratuïtes de l’espai: les reunions de la FECCA i els
grups de l’EAMP (Blogueres de Sant Martí i grup de consum ecològic Coopeclot) i l’esplai
Kasperle.
1. Suport a la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA) i al calendari
festiu
o Reunions per l’organització de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa: 19 de
setembre i 29 d’octubre
o Reunió per les festes de primavera: 28 de febrer
o Organització cavalcada reis: 11 de desembre
Cal destacar que en les reunions de la FECCA, no només es cedeix l’espai per les
reunions, sinó que es dóna suport en l’organització d’activitats com la cavalca de reis,
la festa major i carnestoltes. La programació i activitats de l’EAMP també s’adapta per
seguir i contribuir a aquest calendari festiu, sent, per exemple un punt de recollida de
joguines i de regals per la campanya de reis.
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Aquest any s’han reduït les reunions que s’han fet a l’EAMP per motiu de manca
d’espai, ja que els dimarts, que és quan se solien fer aquestes reunions les sales han
estat ocupades pels tallers de pagament, de manera que s’han derivat algunes de les
reunions al CC La Farinera.
2. Grups de l’EAMP: dins del grups que operen a l’EAMP tenim les Blogueres i el grup
de consum ecològic del Clot-Camp de l’Arpa.
Les Blogueres de Sant Martí: grup de dones que va iniciar la seva activitat a l’EAMP i
ha mantingut en aquest espai un lloc de trobada, reunió i presa de decisió per establir
del seu bloc un portal d’opinió, crítica i reflexió al barri. Es reuneixen tots els dimarts.
Funcionen de forma autònoma i obren i tanquen el centre elles mateixes.
Com cada març les Blogueres han celebrat el seu aniversari, enguany han realitzat una
exposició sobre poesia i poetesses que va durar tot el mes, i van fer una activitat
“poesia en moviment” (es poden consultar totes les activitats amb més detall en els
annexos). El darrer dimarts de cada mes han seguit realitzant l’activitat “literatura en
veu alta” oberta a tota la població fins el darrer trimestre de l’any.
La cooperativa de consum ecològic del Clot-Camp de l’Arpa opera al barri des de fa uns
catorze anys. Una 15ena d’unitats familiars utilitzen l’espai setmanalment per la
recollida i repartiment dels productes que consumeixen i com a contraprestació s’ha
involucrat en el bon funcionament i dinamització de la nevera solidària.
3. Kasperle: per qüestions de manca d’espai d’aquest esplai del barri, des del 2015, el
Kasperle a través d’un acord, tenen l’EAMP cedit els dissabtes. Són un grup
autònom i, com les Blogueres, obren i tanquen ells mateixos el centre.
Així doncs, a part de l’horari d’atenció del públic en el que l’EAMP està obert, s’ha de
subratllar que es rendibilitza més l’espai amb aquestes cessions d’equipament, on les
entitats disposen de clau i contrasenya de l’espai es responsabilitzen del bon estat del
mateix.
Dimarts de 10.30 a 13 h

Blogueres de Sant Martí

Dissabtes tarda

Esplai Kasperle

Més enllà del suport a l’associacionisme establert de forma periòdica hi ha cessions d’espai
amb voluntat de servei a la comunitat. En aquest sentit podem destacar:
AMPA Petit Príncep: van fer una xerrada convidant a les escoles del barri en el
període d’inscripcions perquè les famílies poguessin estar informades. 14/3/18
- Trobada i formació de la taula de salut mental del districte de Sant Martí. El 6
d’abril es va obrir l’EAMP perquè pogués celebrar-se una trobada de la taula de salut
mental a l’equipament.
També hi ha cessions d’espai de pagament. La política de preus que se segueix és pública i es
pot trobar al web www.casalbarrieamp.org
11
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CLOT-DISTRICTE
ESPAIS

BARCELONA

EMPRESA/PARTICULARS

activitat
gratuïta

activitat
pagament

activitat
gratuïta

activitat
pagament

activitat
gratuïta/pagament

SALA GRAN

7.81 €

11.73 €

15.64 €

20.34 €

23.46 €

SALA PETITA

3.45 €

5.02 €

6.70 €

8.71 €

10.06 €

Tots els preus són preu/hora sense IVA.
El preu del material tècnic i de les hores extres de personal es reflectirà en el pressupost
expedit pel Casal.
Les cessions d’espai amb contraprestació econòmica que s’han realitzat són les següents
- Ratio
- BCN en comú
- Llars de criança: aquesta entitat ha realitzat una formació llarga en l’equipament, pel
que s’ha establert un conveni en la cessió d’espai pel que han tingut clau pròpia de
l’equipament durant el període de cessions que es realitzava els dissabtes.
- Provivienda
- Kasperle: per realitzar una activitat fora de les activitats pactades pel conveni.
Com s’ha comentat en aquesta cessions d’espai tant gratuïtes com de pagament, s’han buscat
mecanismes a través de convenis perquè es pogués optimitzar l’espai. Per aquest motiu, hi ha
moltes cessions de les que no tenim indicadors, i per tant són dades incomplertes. No es
comptabilitzen ni les activitats de les Blogueres, ni de la Coopeclot, ni del Kasperle.
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Aquesta davallada en les persones usuàries de la cessió d’espais explica principalment la
davallada de persones usuàries d’aquest any. Tot i que hi ha hagut un descens lleu però
generalitzat en la majoria d’activitats de l’EAMP. Ho podrem veure més detallat en els
següents apartats.

SERVEIS
A part del servei de promoció i suport a l’associacionisme i cessió d’espais. L’EAMP presta
altres serveis que es llisten a continuació:

A. Servei d’atenció ciutadana: acollida i acompanyament. L’EAMP té un horari d’atenció al
públic de dilluns a divendres de 16.30 a 21 h, i els dimecres de 10.30 a 13.30 h. En aquest
període es fa atenció presencial, telefònica o via correu electrònic a totes les persones usuàries
que requereixin informació tant de les activitats del casal, com d’altres activitats/recursos del
barri o de ciutat.
En aquesta línia, l’EAMP segueix oferint un servei d’informació intangible que també s’ha de
tenir en compte a l’hora de presentar recursos al barri. Per aquest motiu s’han habilitat
diferents espais d’informació d’entitats del barri o d’informació de districte i ciutat, perquè
estigui a l’abast de tothom que ho requereixi. Es presta especial atenció a les següents
situacions que es puguin detectar, treballant en coordinació amb diferents serveis del districte
i ciutat:
Recerca de feina: es deriva als usuaris a serveis com Barcelona Activa. Des del 2015 es
va crear un racó comunitari, un taulell amb ofertes de feina amb col·laboració amb el
Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de Sant Martí on setmanalment es van exposant ofertes
que ens fan arribar.
- Formació en idiomes: català però també idiomes com l’anglès. Per l’aprenentatge del
català se’ls deriva al Centre de Normalització Lingüística. Pel de l’anglès, a les persones
que volen fer conversa però no es poden adaptar als horaris i modalitats que oferim a
l’EAMP, se’ls deriva a altres recursos com “l’aprèn” i escoles oficials d’idiomes (EOI).
13
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-

Respecte l’aprenentatge en castellà es deriva a l’escola d’adults de la Verneda.
Formació en informàtica: s’anima a la utilització de l’espai per practicar però també
se’ls deriva cap al Punt Omnia i als serveis de biblioteques.
Formació en altres àmbits: derivant-los cap a les escoles d’adults o buscant recursos
com poden ser biblioteques.
Tallers o necessitats específiques de dones: derivant-les cap al PIAD.
Necessitats socials: persones grans soles, famílies amb persones dependents, gent amb
situacions d’elevada ansietat, grups de joves sense interessos especials o amb
necessitats manifestes es deriven als serveis socials (via educadors de carrer o via
serveis de barri) i fins i tot a serveis sanitaris si és necessari.

En aquesta línia s’ha seguit treballant i reforçant el coneixement i coordinació amb diferents
equipaments i serveis del territori de forma directa. Així s’han fet reunions amb la Biblioteca
del Clot-Camp de l’Arpa, Serveis Socials i el CAP. Es detallaran més en l’apartat d’acció
comunitària.

B. Espai de trobada i lliure accés: l’EAMP resta obert a totes les persones que vulguin tenir un
espai de trobada i d’interacció amb el veïnat dins de l’espai polivalent (sempre que les
activitats ho permetin), o bé a la zona de recepció, on es van habilitar 2 PCs per consultes
ràpides a internet i una taula per si l’espai polivalent està ocupat.

Els serveis que ofereix l’EAMP dins del marc de “lliure accés” són bàsicament obrir l’espai a
usuaris i usuàries perquè puguin utilitzar els ordinadors, el Barcelona WIFI, llegir o estudiar i
llegir el diari, jocs de taula, lectura, intercanvis d’idiomes, espais de trobada informal,...
L’avantatge d’aquest espai és que té menys formalitat que el que seria una biblioteca, però
alhora proporciona confort i acollida als usuaris.

Respecte el lliure accés s’ha estabilitzat el seu ús, després que al 2015 es redefinís el servei per
un abús d’aquest (joves que venien a utilitzar els PC com un espai de jocs). Si l’any passat
destacàvem que l’ús intensiu de l’espai de jocs, l’ús de PC i lliure accés no s’ha vist perjudicat i
s’estava estabilitzant en el temps, en aquest 2018 veiem una certa davallada tant en l’ús de
l’espai de jocs com del lliure accés de la sala, fet que potser pot ser un indicador que el servei
14
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de l’espai de jocs ha arribat al sostre que l’espai del casal permet. També, s’ha de tenir en
compte que l’EAMP durant el 2018 va tancar durant 15 dies al juliol per fer tasques internes.
En aquest període, el 2017 van haver-hi més de 350 usos; aspecte que també pot haver
influenciat en les dades presentades. Amb totes aquestes qüestions sobre la taula caldrà
prestar atenció a les tendències futures.

C. Servei de préstec de material: intercanvi de llibres i de punts de llibre.
Punt d’intercanvi de llibres: iniciat l’últim trimestre de 2009 i des d’aleshores s’ha anat
consolidant tot i tenir la biblioteca Caterina Alberch a prop del casal de barri.
L’espai de llibres compta amb un apartat de novel·la en català, castellà i llengua estrangera;
literatura infantil i assaig.
Des de l’any passat la quantificació de l’intercanvi de llibres no és acurada, ja que la reubicació
dels llibres infantils, més integrats a l’espai de jocs, fa que sigui difícil de veure l’ús d’aquest
servei i per tant de quantificar-lo. A més, a finals d’any es va optar per treure un carretó per
l’intercanvi de llibres a l’exterior de l’equipament per tal de facilitar-ne l’accés, fins i tot en
moments que la sala polivalent està ocupada. Per tant, tot i que percebem un elevat moviment
dels llibres, no ho podem quantificar amb els indicadors actuals. Com es pot comprovar en
l'anterior gràfica, aquest és un servei que es manté estable en el temps.

D.

Grups de conversa en anglès:

L’any passat els grups de conversa d’anglès es van constituir de forma autogestionada quan no
teníem estudiants de pràctiques. Aquests grups s’han consolidat i han estat en funcionament
tot l’any, malgrat no disposar d’estudiants de filologia anglesa. Entenem que aquest fet explica
però la davallada de l’ús d’aquest servei, ja que ha canviat la seva naturalesa: ha deixat de ser
dirigida a ser més autogestionada.
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PROJECTES COMUNITARIS
L’EAMP ha participat juntament amb altres 3 casals de barri de Barcelona en una prova pilot
per la creació de metodologia comunitària en equipaments de proximitat.
En aquesta línia s’ha participat en un seguit de reunions amb aquests equipaments i amb el
servei de l’ajuntament d’equipaments de proximitat.
També s’han fet trobades amb la biblioteca, serveis socials i amb l’EAP d’Encants i Camp de
l’Arpa per anar coordinant accions. L’EAP ens va convidar com a casal a les jornades de salut
comunitària.
A part de les reunions i d’anar teixint xarxa, l’EAMP ha impulsat i reforçat projectes
comunitaris com són: espai de jocs, nevera solidària, enverdiment de la plaça, XAC, grup de
cuidadores i les manetes del Clot. La idea és que els projectes siguin dinàmics i es
retroalimentin amb l’activitat de l’EAMP, mentre ajuden a generar comunitat i solucionen
necessitats que es detecten al barri. Per tant, una característica comuna és el seu dinamisme i
redefinició.

Nevera solidària
Per la ubicació de la nevera solidària, igual que pels altres projectes comunitaris, s’han
presentat projectes específics detallant-ne els objectius, justificació del projecte, implicació de
la ciutadania i l’equipament i necessitats específiques del projecte. El principals aspectes del
projecte que es van presentar de la nevera solidària es transcriuen a l’annex IV.
Durant aquest any hem de destacar que va haver-hi una coordinació entre el grup de consum
ecològic del Clot, la XAC i el CSMA. A través d’una voluntària de la XAC, es portaven els
excedents setmanals del projecte cuinetes cap a la nevera solidària. Aquesta col·laboració va
acabar al novembre de 2018 i es buscarà com redefinir el projecte a través de la creació d’una
comissió el 2019 a partir del voluntariat de la XAC.

Enverdiment de la plaça
El projecte d’enverdiment de la plaça va sorgir a partir del recull de les reivindicacions i
necessitats que el veïnatge ens transmetia. També es va manifestar en el consell de
participació la necessitat que l’equipament s’impliqués en la dinamització de la plaça. Una
plaça infrautilitzada, molt dura i amb presència constant de gossos.
A partir de les inquietuds presentades es va optar per diferents activitats que dinamitzessin la
plaça i que provoquessin una obertura de l’equipament a l’espai públic:
- Las nevera solidària oberta les 24 h
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- L’ús de jocs a la plaça
- Promoure activitats a l’exterior quan fa bon temps: jocs de taula, talles del reparat,
jocs d’aigua, celebració del 25N, actuacions musicals,...
- Jornada de reflexió sobre què t’agradaria que passés a la plaça. En la jornada que es va
dinamitzar es van recollir les següents propostes:
o

Que s’organitzin activitats els caps de setmana per jugar en família

o

Que hi hagi més espais verds i sorrals per jugar

o

Que hi hagi jocs per 6-12 anys

Finalment es va presentar un projecte d’enverdir la plaça que detallem en l’annex V. Durant
aquest any aquest projecte va passar a formar part d’una prova pilot de plantació d’escocells
de l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb altres quatre espais de la ciutat. Això va
implicar que a les festes de primavera hi hagués una nova actuació de replantació amb el
suport de parcs i jardins, de manera que es va poder col·locar unes tanques més resistents i es
va ampliar l’actuació als 9 escocells.
L’acció es va complementar amb la creació de testos a partir de lones reutilitzades a l’entrada
de l’EAMP.
Per contra, aquest suport va tenir un segon efecte no esperat, és que les plantes que es van
posar van ser plantes de temporada i es van morir al breu d’haver-se plantat. Quan parcs i
jardins va retirar les plantes mortes, també va retirar altres plantes resistents de la primera
plantació, de manera que l’actuació va quedar molt empobrida. Al novembre, durant la festa
major, la Federació d’Entitats va invertir en plantes i es va tornar a fer una replantada que
caldrà veure com va evolucionant de cara el 2019.

Espai de jocs
Davant de la presència de joves que utilitzaven l’EAMP només per jugar amb els ordinadors es
va veure la necessitat de donar alternatives de joc i amb contingut pedagògic a aquest
col·lectiu. Així es van començar a prendre una sèrie de mesures per anar redefinint i construint
un espai de jocs.
El 2014 es va començar a posar a disposició alguns jocs de taula que hi havia a l’EAMP; al 2015
es va veure l’oportunitat de crear un espai de jocs gràcies a una col·laboració de metges del
món. Al 2016, a través d’un procés participatiu es va dissenyar i posar en funcionament un
servei que ha tingut una gran acollida al barri.
L’espai de jocs està integrat per diferents elements i s’han realitzat diferents accions per
dinamitzar-lo i anar ampliant la seva oferta. S’annexa el projecte que es va presentar on es
descriuen les activitat (annex VI); així com el projecte d’ambientalització de l’espai de jocs que
es va realitzar. També s’han fet reunions amb les persones usuàries amb la voluntat que cada
cop sigui un espai més participatiu, on les famílies tinguin espai pel compromís amb el projecte
i la seva gestió. La dificultat d’aquesta participació és que d’un any l’altre les famílies usuàries
de l’espai van canviant i per tant es fa difícil configurar un servei més comunitari que no pas
assistencial.
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La voluntat és que l’EAMP ofereixi un espai de jocs no
sexistes, no bèl·lics i interculturals i intergeneracionals, que
tant poden ser utilitzats dins de l’espai com fora a la plaça
de Carme Montoriol, on està ubicat l’EAMP. Així doncs,
aquest projecte vol servir com a punt dinamitzador d’una
plaça en un barri que té una elevada densitat de població i
pocs espais verds.
Elements de l’espai de jocs:
- Espai de joc familiar: a la sala interior de l’EAMP hi
ha jocs simbòlics, construccions, pissarra per pintar,...
- Racó de lectura: contes amb valors, de consulta, a l’EAMP
- Jocs de taula: jocs col·laboratius, de descoberta de valors, d’enriquiment de la
llengua,...
- Jocs a la plaça: bicicletes, tricicles, bitlles, pilotes, cordes
Com es pot comprovar en el gràfic “evolució usos de
serveis” l’espai de jocs té una utilització molt elevada, tot i
que aquest any hagi disminuït. Considerem que és possible
que hagi arribat al sostre “d’ocupabilitat” que aquest
servei pot tenir en l’espai reduït del casal. És evident que
aquest servei i la seva acollida demostren una necessitat
del barri. Alhora, l’ús d’aquest espai explica el salt
quantitatiu de persones usuàries de l’espai i un augment
del dinamisme del casal, alhora que un rejoveniment dels
usuaris del casal.

A partir de l’espai de jocs s’han generat altres racons i serveis que també estan tenint molta
acceptació i que segueixen la dinàmica de l’any passat:1
- Trencaclosques col·laboratiu: en col·laboració amb la Biblioteca El Clot- Josep
Benet, s’ha ubicat un trencaclosques que es va fent conjuntament.
- Espai d’intercanvi de trencaclosques. S’ha inaugurat aquest any
- El grup obert de jocs de taula s’ha consolidat i ampliat amb jocs d’escacs
- S’ha tancat la temporada d’estiu amb una jornada de jocs d’aigua a la plaça
- S’ha tornat a participat del festival DAU de Barcelona. Essent l’equipament de
districte que participava al DAU als barris.

1

Algunes de les activitats es poden veure a l’annex VI
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Les manetes del Clot
Inicialment plantejat com un grup obert de costura i manualitats a càrrec de Maria Rosa Cases
que funcionava gairebé des dels inicis de l’EAMP, aquest any es va anar notant una davallada
en les persones usuàries i un cansament en aquest projecte. L’any passat es va programar cada
15 dies però tampoc acabada d’arrancar excepte en mesos puntuals que es vinculava a la
dinàmica del renova la roba o joguines. Aquest any ha tingut una dinàmica descendent i s’ha
optat per redefinir-ho amb estratègia més comunitària: les manetes del Clot des del
novembre.

Segueix sent un grup obert però les activitats que es fan són per cobrir necessitats del barri.
Així, la primera acció que es va plantejar va ser fer bosses com a regals per la campanya de
reis 2018.
Nombre d’assistents: 26

XAC- Xarxa d’Acció Comunitària del Clot Camp de l’Arpa
La XAC va sorgir com una proposta del consell de participació. Després de temps d’estudi i
comparativa amb altres experiències, es va definir la XAC com una xarxa de voluntariat
comunitari del barri.
Es va presentar a principis d’any la creació del blog i el mailing associat, donant per inaugurat
el 29 de gener la XAC i el seu funcionament. Des d’aleshores s’han fet crides tant per cobrir
activitats gestionades per l’EAMP com per activitats del calendari festiu de festa major.
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Es
pot
veure
tota
la
informació
https://xacclotcarpa.wordpress.com/

i

notícies

relacionades

al

blog:

Beehave- “la Grieta”
A inicis d’any la Fundació Miró, juntament amb l’ICUB van contactar amb l’EAMP per realitzar
una obra artística comunitària al barri del Clot-Camp de l’Arpa. Dins de l’exposició Beehave de
la Fundació Miró van voler treure les obres als diferents barris i al Clot van proposar fer una
acció comunitària a proposta de l’artista Alfonso Borragán.
A inicis d’abril s’engegava el projecte “La grieta”, també conegut com “la mel del Clot” a
l’EAMP amb la participació d’un bon grapat d’entitats, botigues i persones del Clot. Aquesta
activitat va començar al març fins al maig. Es pot consultar l’activitat amb més detall a l’annex
XIII

Grup de cura a les cuidadores
A partir d’una situació de crisi de les Blogueres de Sant Martí es va detectar la necessitat de
generar un espai per cuidar a les persones que tenen a càrrec una persona depenent. Després
de fer una prospecció amb el Cap, serveis socials i el PIAD es va detectar la mancança. Partint
de l’oferta de l’EAP Encants es va engegar un grup de treball amb les cuidadores. Aquest grup
va començar a finals de novembre de 2018 i s’ha revelat com una necessitat i és molt ben
valorat per les persones participants.

ACTIVITATS
Podem destacar diferents activitats que s’han realitzat a l’EAMP durant el 2018:
●
●
●
●
●
●

Exposicions
Xerrades
Tallers oberts
Tallers de promoció ambiental: tallers de reparat millor que nou i els renova la roba i
joguines i jardineria
Activitats de paraula
Tallers de pagament: tallers trimestrals

A tall de resum es pot comprovar que les activitats gratuïtes tenen una gran acceptació a
l’EAMP. Especialment els tallers oberts on aquest any s’ha afegit el racó de bellesa, la proposta
de + que passejar; però també activitats que es van consolidant com el renova joguines i roba,
o activitats més clàssiques com el grup de català, costura, narrin narran, reiki o el club de
lectura.
Els presentem tot seguit.

20
Memòria EAMP 2018

Exposicions
L’Espai Antoni Miró Peris programa mensualment una exposició a la sala gran, en l’espai
expositiu. L’entrada és lliure i pretenen apropar l’art, la cultura o diferents realitats socials al
públic.
Aquest any l’afluència a les exposicions ha estat més baixa. S’han realitzat 10 exposicions (2
menys que l’any anterior) amb el criteri ja iniciat l’any 2012 d’oferir un espai expositiu a
creadors i artistes amateurs del barri, però alhora, apropar al barri exposicions temàtiques
provinents d’associacions i centres d’àmbit de ciutat.
Les exposicions que s’han portat a terme a l’EAMP durant el 2018 es poden veure en l’annex
VII.

Xerrades
El 2018 s’han ofert 12 xerrades a l’EAMP, 10 menys que l’any passat, fet que pot explicar la
davallada d’usuaris d’aquesta activitat. La majoria de les xerrades programades s’han realitzat
a través de la col·laboració del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa, que va prendre el
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compromís de realitzar una xerrada mensual al Casal de Barri des dels seus inicis. Les xerrades
que s’han portat a terme a l’EAMP durant el 2018 es poden veure en el annex VIII
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Documentalment
En els anys anteriors s’havia començat a programar un videofòrum mensual a partir de
documentals. Els documentals, per qüestió de pressupost, eren de distribució gratuïta o es
parlava directament amb els directors o la productora per poder oferir el visionat de forma
oberta pel veïnat i sense cost per l’EAMP. El projecte que es va anomenar Documentalment,
era dificultós d’anar-se programant per la manca de recursos, i alhora tampoc va tenir una
gran acollida per part del veïnat, de manera que al juny es va fer la darrera programació
d’aquesta activitat aprofitant la parada d’estiu de l’equipament. Es poden consultar els
visionats que es van realitzar a l’annex IX

Tallers oberts
Els tallers oberts són aquells que estan portats per una persona voluntària, és a dir, la persona
responsable no cobra, de manera que s’ofereix un espai de trobada i intercanvi al barri del
Clot-Camp de l’Arpa, on l’important són les interrelacions de veïnatge que es produeixen.
Els tallers oberts a l’EAMP es poden consultar al detall en l’annex XII i són els següents:

Reiki per tothom
A càrrec de Paquita Marsal.
Aquesta activitat es realitza un divendres al mes. Respecte l’any passat hi ha hagut una
disminució de les persones usuàries (hem passat de 235 a 170), bàsicament perquè s’han
realitzat dues sessions menys, bé per disponibilitat de la tallerista o per calendari. És una
trobada de gent interessada en el reiki, que queden per donar-ne o rebre’n
Nombre d’assistents: 170
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Club de lectura
A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa.
Espai on han compartit l’experiència lectora. Llegint i comentant tot un seguit de llibres i
gaudir de les històries i compartir les diferents impressions
L’activitat es realitza 2 cops al mes, seguint amb la dinàmica de l’any passat hi ha hagut alguna
intermitència en l’activitat fet que ha implicat una disminució en els indicadors dels usos de
l’activitat ( de 222 el 2016 a 163 el 2017 i aquest any 106)
Nombre d’usos: 106

Català nivell D
A càrrec de Jordi Comabella. Grup de perfeccionament del català
L’activitat es realitza tots els divendres, és un grup molt consolidat i ha tingut una participació
una mica inferior a l’anterior any (477 a 363). Com és un grup molt fidelitzat i per temes de
dinàmiques feia difícil que entrés gent nova, durant el 2018 es va obrir un nou grup amb
voluntat de ser més obert, on la gent pogués plantejar dubtes que tingués de català.
Durant el 2018 aquests dos grups han conviscut amb la idea que es vagi tancant l’etapa del
grup del nivell D. Per ara doncs, el número d’usuaris ha augmentat de 363 a 433 perquè s’ha
ampliat l’oferta.
Nombre d’usos: 433

Jocs de taula
A càrrec del grup frikigames.
A partir de febrer de 2017 es va iniciar un nou grup obert a iniciativa d’uns veïns que eren
usuaris de l’espai de jocs. Un cop al mes ofereixen la possibilitat de venir i aprendre i jugar a
diferents jocs de taula.
A aquest grup a finals d’any es va afegir un grup de gent que volia jugar a escacs, ampliant
l’oferta inicial dels jocs.
Nombre d’usos: 78
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Racó de bellesa
A càrrec de Mònica Pueyo
Aquest any, a partir d’una xerrada que es va realitzar el 7 de març, es va oferir un nou grup
obert que es va iniciar el juliol. Un espai per compartir trucs de bellesa. Per la disponibilitat de
l’espai i del temps de la persona voluntària, aquest taller no ha tingut molta continuïtat i s’ha
anat programant durant l’any de forma intermitent

Risoteràpia
També a partir d’una exposició que va realitzar l’entitat Stop Accidents durant el mes de
setembre de 2017, per la setmana de la mobilitats sostenible i segura, va néixer l’opció de
crear un grup obert de risoteràpia. Aquest grup obert s’ha anat consolidant durant tot l’any
2018.
Nombre d’usos: 98 (un augment d’una vintena de persones, respecte l’any passat)

+ que passejar
A càrrec de Núria Salvatella
A petició d’una persona usuària de l’EAMP es va intentar crear un grup obert de persones que
estiguessin interessades en fer descoberta de la ciutat. Es va fer una primera activitat a
l’octubre. La idea era fer una programació de l’activitat trimestral però a partir de l’experiència
es va decidir replantejar la proposta i de cara el primer trimestre de 2019 fer una jornada
oberta amb totes les persones interessades per intentar organitzar una proposta més
consistent amb la forma i generada de forma més participativa.

Activitats de promoció ambiental
Durant l’any 2018 s’han realitzat diferents activitats de promoció de temes ambientals. Als
tallers de reparat millor que nou que ja s’oferien altres anys, s’ha tornat a repetir el renova la
roba i joguines i s’ha anat treballant transversalment la temàtica ambiental incorporant-la en
les altres activitats del centre com ja hem anat explicant: ambientalització de la plaça,
promoció de l’intercanvi de llibres, promoció de la nevera solidària o tallers de jardineria.

Millor que nou, reparat
El projecte Reparat millor que nou és un servei de suport i assessorament gratuït als ciutadans
per tal que es puguin reparar ells mateixos alguns aparells i objectes que aprenguin a
reutilitzar diferents objectes. El projecte s'emmarca dins de l'estratègia global de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) de promocionar la reparació d’objectes i els mercats
d’intercanvi com a mecanismes per evitar la generació de residus. A l’EAMP es programa un
taller mensual del “Millor que nou, reparat” itinerant, que es realitza sempre que hi hagi com a
mínim 10 persones inscrites.
Es poden consultar les diferents activitats realitzades a l’annex X.1.
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Renova la teva roba i renova les teves joguines

A nivell de tot Barcelona es promouen diferents iniciatives de foment de la reutilització i
participació ciutadana. Són casos ben clars el renova la teva roba i el renova les teves joguines.
Activitats en les que l’EAMP ha participat, s’ha coordinat amb altres espais de la ciutat que
també hi participaven, posant els recursos tècnics i d’espai necessaris perquè sigui possible
que els veïns del Clot-Camp de l’Arpa hi puguin participar fàcilment i se segueixi ampliant i
consolidant la xarxa de punts d’intercanvi.
En l’edició d’hivern es va fer la prova de fer una recollida reduïda en dies de roba i joguines i el
resultat va ser que va disminuir molt la participació en el projecte, pel que s’ha vist la
necessitat d’ampliar a un mínim d’una setmana la recollida de robes i joguines per garantir una
bona participació.
Es poden consultar les diferents activitats realitzades a l’annex X.3.

Tallers de jardineria “sembra natura”

Gràcies al projecte “sembra natura” de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat des de la Fàbrica
del Sol, s’han programat uns tallers gratuïts de jardineria que es poden veure a l’annex X.2
Aquests tallers aporten coneixements de jardineria sostenible i d’hort ecològic, i són un valor
afegit al projecte d’enverdiment de la plaça que s’ha realitzat aquest any. S’ha realitzat un
taller durant el 2018 amb una assistència de 10 persones.

Altres activitats ambientals

L’EAMP intenta participar en l’agenda de ciutat en temàtica ambiental. No només en els
projectes ja consolidats, sinó també en altres dinàmiques com la setmana de l’energia o el
Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient (FICMA). Destaquem les següents activitats
que es poden veure amb més detall a l’annex:

o

o
o
o

Tallers de reparació de petits electrodomèstics : l’Ajuntament de Barcelona ha
proposat tallers de reparació de petits electrodomèstics que han sigut gratuïts per les
persones usuàries de l’EAMP.
FICMA: participació en el Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient amb la
projecció de dos documentals
Xerrades dins el marc de la setmana de l’energia (juliol)
Tallers de reparació de bicicletes proposats per Bici Amiga i l’ARC per grups reduïts. Es
van fer dos tallers de dos dies cadascun, al febrer i al juny.
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Activitats de paraula
El 2018 les activitats de paraula es resumeixen amb les activitats del grup obert de narració
oral Narrin-Narran i “Literatura en veu alta” promoguda per les Blogueres de Sant Mart.

Narrin-Narran i munt de mots
Narrin-Narran és un grup de narradors/es amateur que de forma oberta expliquen contes per
adults, de manera que totes les persones que vulguin poden venir a escoltar o explicar contes.
L’activitat de Narrin-Narran es realitza un dimecres al mes i ha tingut una disminució en la
participació respecte l’any passat (de 199 a 148 usos)
Narrin-Narran, i l’EAMP, han participat, com altres anys al festival de narració oral de
Barcelona, Munt de mots, que es va celebrar el 16 d’octubre.

Literatura en veu alta
A càrrec de les Blogueres de Sant Martí
Fins el darrer trimestre d’aquest any, cada darrer dimarts de mes, les Blogueres de Sant Martí
obren les seves portes perquè tothom pugui compartir els relats que cregui més interessants.
Podeu veure els resums de les activitats que van organitzant en el seu blog:
http://blogueresdesantmarti.net Per una qüestió de reorganització interna, les Blogueres van
deixar d’oferir aquest grup obert temporalment.

Desè aniversari de l’EAMP
Al 2018 va fer 10 anys de la inauguració de l’EAMP. Per aquest motiu es va programar una
setmana d’esdeveniments per commemorar l’efemèride, que va implicar múltiples accions a la
plaça. Es poden consultar amb més detall a l’annex XIII:
- Cidades. Espectacle de Circ produït pel Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel i l’ICUB
- Vermut, paella i concert
- Lliurament dels reconeixements de l’EAMP. En col·laboració amb l’artista Alfonso
Borragán que havia participat en el l’obra comunitària “La Grieta”, es va dissenyar
unes bosses i un petit obsequi que feia referència al passat històric de l’edifici.
En col·laboració amb el departament de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona es
va instal·lar un vinil explicatiu de l’equipament i es va millorar la senyalètica de l’espai.
- Cinefòrum ala fresca. Projecció de la pel·lícula Estiu 1992
- Contacontes a la plaça
- Competició de jocs de taula a la plaça
- Taller de creació de jardineres amb lones reutilitzades
- Enverdiment de la plaça
- Grup d’animació infantil a la plaça
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Tallers de pagament
Els tallers són les activitats programades a l’EAMP on els talleristes cobren, i per tant, tenen un
cost pels usuaris.
Durant aquest any només s’han ofert tallers trimestrals, no s’han ofert ni càpsules ni
monogràfics. Els tallers de pagament han passat a ser la segona activitat que més usuaris
aporten a l’EAMP, després de l’espai de jocs. La consolidació de tallers familiars, juntament
amb l’espai de jocs, consolida un públic més rejovenit que està utilitzant l’EAMP.
Es poden veure els tallers que s’han ofert a l’annex XI

Com es pot veure en les següents taules, aquest any ha disminuït el número de tallers
programats. S’ha tornat a un número similar al de 2016 (37 tallers). No s’han programat tallers
monogràfics d’estiu, perquè l’any passat no van tenir sortida.
Tallers 2018
programats

realitzats

%

Primer
trimestre

12

4

33,33

Segon
trimestre

15

5

33,33

Tercer
trimestre

11

5

45,45

Total curs

38

14

36,84

Primer trimestre
Segon trimestre
Monogràfics estiu
Tercer trimestre
Total curs

Tallers 2017
programats
realitzats
14
7
17
7
8
0
18
5
57
19

%
50
41
0
28
33
28
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Dades estadístiques de valoració de tallers
A través d’un formulari on-line s’ha demanat als usuaris de tallers que avaluessin aquest
servei. Han respost només 12 persones (l’any passat van ser 48 usuaris), per la quantitat de
persones que han respost i tenint en compte el percentatge de gent que respon que és el
primer cop que fa el curs (hem passat d’un 22 a un 64% de gent que manifesta que és el
primer cop que fa el curs), creiem que és provable que molta gent no hagi respost el
qüestionari per considerar-lo repetitiu. En els resultats que presentarem a continuació s’ha de
tenir en consideració que estem parlant d’una mostra molt petita de persones que han respost
les preguntes.

Fent un buidat de les dades ens trobem que se segueix feminitzant el perfil d’usuàries que
responen a les enquestes d’usuàries de tallers de pagament. Tot i això, l’any passat van
representar el 72 % de les respostes i aquest any ha disminuït fins el 24 %. La mitjana d’edat
es fixa en 53 anys (3 anys menys de mitjana que l’any anterior. S’ha de tenir en compte també
que els infants no poden respondre les enquestes).
També segueix augmentant la tendència de que els usuaris de tallers són gent de proximitat,
tot i que respecte l’any passat, ha baixat 10 punts percentuals (del 83% al 73%). Veiem que
aquestes dades estadístiques concorden amb la població del voltant del centre, on hi ha una
població en la mitjana d’edat de les persones que han respost l’enquesta i feminitzada (dades
del barri del Camp de l’Arpa del Clot); dades que se segurament es reforçarien si l’enquesta es
fes a tots els usuaris dels grups oberts i usuaris habituals del centre.
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Font:
Ajuntament
de
Barcelona
(2018).
Disponible
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/barris/a2017/barri64.pdf

a:
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Segueixen predominant, tot i que ha disminuït 10 punts percentuals, com a mitjà de
coneixement del tallers la informació que hi ha al casal. També disminueix el boca orella (del
13% al 10%) però destaca l’augment de la informació obtinguda als establiments (del 6% al
10%) i a través de les xarxes socials (del 15% al 30%). No hi ha gent que manifesti que s’hagi
assabentat a través del correu electrònic setmanal.

Com valores la comunicació del centre?
agenda
trimestral
CLIC Cartells Web
3,78
4.00
3.44
4

Facebook/twitte
r
3.57

correu electrònic
setmanal
4.11

Aquest any hi ha hagut un lleuger augment en la valoració dels aspectes comunicatius. Igual
que l’any passat, la valoració dels mitjans de comunicació (sobre 5 punts) s’ha de posar en
certa quarantena, ja que hi ha hagut dos factors que poden fer que els resultats no siguin del
tot fiables. Persones que desconeixien el mitjà de difusió o bé no han respost a la pregunta o
també, hi ha hagut casos, que han puntuat molt malament el mitjà que desconeixien. Tot i
això, entre els que han valorat els diferents mitjans de difusió, destaca com a positiu el correu
electrònic (que augmenta d’una valoració de 3.8 a 4.1) i la web (també amb un augment del
3.8 al 4). El clic (només amb una resposta) i les xarxes socials (ha passat d’una valoració de 3.4
a 3.57) són menys valorades, igual que els cartells (amb una valoració de 3.5 a 3.4)

La satisfacció general dels tallers de l’EAMP ha disminuït respecte l’any passat. Cal tenir en
31
Memòria EAMP 2018

compte que la baixa participació també pot haver influenciat en aquesta davallada, ja que si hi
ha persones que tenen més interès en presentar millores solen respondre més a les enquestes.
Tot i això, hi ha una unanimitat en l’expressió de les persones usuàries que repetirien
l’experiència.
Per primer cop ens trobem que l’aspecte més valorat són les instal·lacions de l’equipament
(s’ha passat d’un 3.5 a un 4), tot i que hi ha suggeriments de millora com que el terra està fred
per fer estiraments o es demana que no estiguin visibles els jocs de l’espai de jocs quan hi ha
els tallers familiars. La resta de factors han disminuït, tant l’atenció del personal (ha disminuït
del 4.5 a 4), el professorat (de 4.6 baixa a 4), el contingut (4.4 passa a 3.7) i també el procés
d’inscripció (4.3 a 3.17).

Instal·lacions
centre

Atenció personal

Professor/a

Contingut
curs

Procés
inscripció

4.1

4.0

4,1

3.7

3.2

Respecte el preu dels tallers la percepció es manté similar a la de l’any passat, amb la
diferència que ningú l’ha trobat econòmic i el 10% de percentatge que l’any passat ho trobava
econòmic, ha passat a trobar-ho normal. Com altres anys tornem a subratllar que el Centre
Civic de Navas, molt proper a l’EAMP està aplicant polítiques de preus en els tallers molt
agressives, fet que se suma a que des de l’EAMP no es fan descomptes per persones aturades.

Altres dades subjectives de valoració de les activitats de l’EAMP

Cada cop és més rellevant comprovar les valoracions que es fan a través de les xarxes de
l’equipament o de les anotacions que la gent pot deixar per escrit a la bústia de suggeriments.
Si l’única aportació que tenim a la bústia de suggeriments ha estat el següent escrit: “què a dia
d’avui, NINTENDO em resulta més viva que aquest lloc...Gairebé mai s’hi pot entrar i les
normes no acompanyen. Bon voyage!”
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Per contra, a google tenim 11 valoracions realitzades amb una qualificació de 4.4 sobre 5. En
el darrer any podem destacar 3 comentaris escrits que destaquen l’atenció, la diversitat
d’activitats, l’espai de jocs i l’intercanvi de llibres.
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ANNEXES
Annex I.- Projecte de visibilització EAMP
NOTA PRÈVIA: Aquest projecte es va presentar al maig de 2016

El casal de barri Antoni Miró Peris està ubicat a la plaça Carme Montoriol, una plaça que és poc
coneguda i pot considerar-se infrautilitzada per ser el Camp de l’Arpa una zona on no hi ha
gaires espais oberts. A més, l’EAMP físicament queda enclotat i fet que dificulta la visualització
des de l’exterior.
Per tot el que s’ha exposat, amb l’objectiu de millorar la visibilització i coneixement del casal
de barri, es realitza aquest projecte de millora de la visibilització de l’EAMP.

Propostes
Proposta 1.- Actuació a la plaça.
Realitzar unes petjades a la plaça que portin a l’EAMP i que acabin amb un graffiti a la part
interior de les parets de l’EAMP per atraure i millorar la visibilitat de l’espai
Pressupost: a considerar amb Rebobinart. 1.200 € petjades.
2.000 € possibilitat de fer jocs pintats a l’exterior

Proposta 2.- Actuacions a l’entrada principal de l’espai
2.1. Ubicació d’un plafó tancat per poder posar cartelleria a l’exterior de forma endreçada.

Pressupost: a determinar.
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2.2. Ubicació d’una làmina de ferro o de pissarra magnètica per poder escriure les activitats de
la setmana i tenir visibilitat cap a l’exterior sense necessitat d’entrar a l’espai. Aprofitant
que hi ha una porta que ha d’estar tancada i tapada perquè amaga els aparells de
fred/calor de l’espai

Pressupost: a determinar.

2.3. Repassar/eliminar els elements senyalètics obsolets o en mal estat de l’entrada

Pressupost: a determinar.
2.4.
Afegir metraquilat amb el logo de l’entitat gestora, indicant que l’equipament es
gestiona a través d’un model de gestió ciutadana

2.5. Incrementar els punts de llum de l’entrada/recepció per donar menys sensació d’espai
tancat
Pressupost: a determinar pel departament de manteniment del Districte.
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Proposta 3.- Actuacions a l’entrada secundària de l’espai
3.1. Cartelleria. Ubicar senyalètica que identifiqui l’espai com un casal de barri municipal.
Actualment no hi ha cap indicació

Pressupost: a determinar.

3.2. Millorar l’accessibilitat de l’espai visualment a partir de la senyalètica i reordenació de
l’espai.
Actualment és un espai absolutament neutre i que s’utilitza gairebé com a magatzem per una
mala distribució dels espais. Reordenar l’espai, afegir cartelleria informativa d’activitats igual
que està a l’entrada o realitzar una inscripció a la part superior de la paret on posi “Espai
Antoni Miró Peris” són elements que poden ajudar a millorar la visibilització de l’equipament
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Pressupost: a determinar pel departament de manteniment.
Altres a considerar:
-

Afegir un plafó informatiu amb breu història i definició del projecte i on quedi recollit
l’ús anterior de l’edifici.
Activitats dinamitzades a l’exterior amb certa periodicitat per a donar a conèixer
l’equipament entre el veïnat que encara no el coneix.

37
Memòria EAMP 2018

Annex II.- Inventari
Annex II.1.- Inventari infraestructura EAMP

Quantitat
1
9
9
9

Descripció
Fotocopiadora RICOH
Teclat
Ratolí
CPU

9
8
2

Monitor TFT
Estanteries
Mòdul expositor

3
1
1

Armari monoblok 800x450x1600mm
Carro portallibres 750x500x900 mm
Taula per consulta informàtica 224x60x73

1

Taula consulta informàtica 413x60x73

1

Taula consulta informàtica 412x60x73

2

Taquilles 1.370 x 800

9

Taules amb rodes de diferents mides

1

Taula per atenció al públic 150 x 100 x 73

52

Cadires sense braç

3

Cadires amb rodes sense braç

1

Cadira amb rodes i braç

8

Tauler anuncis suro 120 x 100

3
4
1
7

Expositor catàlegs 120 x 26,5 x 18 per vestíbul
Buc
Taulell
Prestatgeria tipus mecano

1

Projector NEC

1
2
2
1

Equip de música portàtil Behringer
Micròfons
Suports de micròfon
Suport de focus

6
2
5

Focus
Suport per altaveus
Cavallets

1

Pissarra amb rodes
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1
1
2
1
1
1
1
1
32
2
1
16
4
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Pissarra de paret
Suport de paperògraf
Carretó amb rodes (tele i joguines)
Bústia
TV
DVD
Ràdio portàtil Sunstech
Escala
Marcs de quadres
Llums de sobretaula
Nevera
Cadires recolza braç
Cable allargador
Urna
Telèfon Panasonic inhalàmbric
Ordinador portàtil LENOVO
Altaveus portàtil
Mesa mescles de so
Torre ordinador HP
Telèfon ALCATEL
Pissarra magnètica
Plastificadora
Carretó cadires
Escales llibres
Prestatgeria catàlegs entrada
Home cinema
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Annex II.2.-- Inventari espai jocs
Jocs d’exterior

Exterior
Patinet verd
Patinet blau
Baldufa de fusta de 48mm - Tipos de punta: llàpis
Moto vermella
Moto blava
Moto MOLTO
Bicicleta
Tricicle blau
Tricicle verd
Roda
Bitlles de fusta ratllats (6 bitlles, 2 pilotes)
Sacs de carrera
Corda
Camions
Capsa ocells
Aro blau
Avioneta
Frisbee desigual
Granja
Frisbee plàstic
Patinet fusta
Capsa guixos
Caixa motllos per plastilina
Caixa pilotes
Raquetes tennis
Capsa de xapes
Pack jocs aigua
Capell explorador
Got amb viso lupa doble World’s best blug viewer
Tragaboles funny frogs

Quantitat
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
3 cubs plàstic, 3 embuts, Jocs espuma, 2 xarxes
1
1
1

40
Memòria EAMP 2018

Jocs d’interior
Interior
Bressol
Guixos i esborrador
Caixa joguines menjar i coberts
Caixa cotxes
Trencaclosques fusta
Mòbil plàstic
Caixa peces construcció goma
Caixa peces construcció plàstic
Tren construcció fusta
Caixa soldats i indis
Teatre i titelles imaginarium
Joc de construcció plàstic tipus lego
Joc fusta apilar rodones
Caixa animals i figures
Mr. Potato
Pack cubs cartó

Quantitat
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jocs de taula
Jocs de taula
4 en ratlla
4 Laberints
Escacs fusta
Animal sobre animal
Blocs
Boggle
Boletaires
Carcassone
Catan
Chocolate Mix
Cluedo
Code masters
Colomo
Cubo de rubrick
Cubo puzzles. El libro de la selva
Dixit
Dragons
Ecojoc
El frutal
El señor de los anillos. Las dos torres
El testamento

Quantitat
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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El valor de los valores
Electron
Fantasma. Blitz 2.0.
Fauna
Findmypiglet
Findevier
Hanabi
Historia màgica de Catalunya
Hundir la flota
La danza del huevo
Los colonos de catan
Magnetic animals
Magnetics
Makropolis
Mastermind
Miraculous
Monopoli
Munchkin
Naipes (caixa)
Operaçao
Pack jocs taula / Chess set
Pasapalabra
Pasword
Pedala, pedala
PocketOps
Poker chips
Puzzle (per petits)
Qui personatge es? Pepa Pig
Quién es quién
Quoridor
QuoridorKid
Quorum
Recicla i guanya
Rummikub
Risk
ScotlandYard
Scrabble
Scrabble (cartes)
Sinonimos, antónimo
Sogi
Story Cubs – Animalia
Story Cubs – Voyages
Stratego

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
42

Memòria EAMP 2018

Tangledtrack
Tangram
Terra
Timeline
ToyMemory
Ubongo
Vocabulón
Wanted

1
1
1
1
1
1
1
1

Llibres

Títol
Adéu Srbrenica
Akim corre
Biblioburro - català
Camí a l'escola - cat 2ªed
Cars
Conte kamishibai- tren
El capità superverd
El cassó del Gerard
El darrer arbre de la ciutat
El gos que corria cap a un estel
El jardí subterrani
El llibre dels porcs
El llibre negre dels colors
El meu primer larousse de la natura
El mur
El museu d’en tronquet
El senyor Ibrahim i les flors de l'Alcorà
Els arbres són bonics
Emigrantes
En Joan és diferent
Érase dos veces la bella y la bestia
Familiari
Fora de mi
Habría que...
Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa?
Ibrahim
Jo sóc la girafa
L’enemic
La meva germana viu sobre la llar de foc
L'art de ser normal

Quantitat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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L'escola secreta de la Hasrin
L'home que plantava arbres
Llama a Dojo
L'Olivia i les princeses
Los niños no quieren la guerra
Malena Balena
Me llamo… annafrank
Mega 4. Lectures
Molsa
Orelles de papallona (NE)
Persépolis
Plantant els arbres de Kenya
Quin dia tan bestia
Rínxols d’ós
RoaldDahl
Rosa caramel
Salvatge
Seraphina
Tocando el cielo
Ulls negres
Una mòmia molt responsable
Vet aquí dues vegades la caputxeta
Vet aquí dues vegades la Ventafocs
Wonder

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Llibres desapareguts
Títol
La vida de l’hort ecològic
Eleanor y Park
El meu primer Laoursse dels animals
El jardí curiós
Cada família, a su aire
Por cuatroesquinas de nada
No ho llencis
Matilda
Llana a dojo
Quantes arrels de gerd necessites per ser feliç?

Quantitat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Decoració
Objecte
Catifa cotxes
Catifa Gran
Interior Coixí quadrat

Quantitat
1
1
5
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Funda coixí quadrat
Interior Coixí rectangular
Funda coixí rectangular
Taula LACK
Cadira de rodes FÄRGGLAD
Carretó amb rodes
Caixa amb rodes
Vinils decoratius
Hule
Tamborets blancs
Pouf pera pell
Taula vermella petita
Cadires vermelles petites
Cadira petita fusta

5
4
4
2
3
2
2
2
1
1
2
1
2
1

Annex II.3.-Inventari d’eines
Eina
Regadora plàstic blava
Flexómetre Stanley bimateriatylon
Nivell rectangular alumini ironsade
Rasca vidres plàstic
Brida nylon blanca
Tesa flex tesa
Pelacables automàtic ajustable
Clau ajustable cv drako
Tornavís 5 pecés ironside
Tornavís aprieto marquet.urko
Tornavís banc c/palom i girat gom
Arco Serra mànec pistola p/metalurko
Clau fixa dues bocasbahco
Serra vaivé pendular worx 750w
Llima plana paral·lela bellota
Llima rodona bellota
Escofina rodona bellota
Mànec llimarnau virola inox.
Massa de goma
Lijadora orbital bosch
Joc de broca paret Standard
Joc de broca 3 puntes p/fusta
Joc de broca cilind. s/c h55 338
Remachadoragesipa

Quantitat
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
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Formonbahco mango bimaterial
Formonbahco mango bimaterial
Formonbahco mango bimaterial
Multimetro digital lcd
Soldador elect.jbc sèrie lapic 24w
Estañotrefil res. 40/60% 250g
Grasadesoxidante p/electrònica bli
Escuadra graduada 400 mm
Tenallles tall diagonal knipex
Tenalles universal knipex
Serra costella bellota
Guants de jardineria
Pales de jardineria
Rasclets de jardineria

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

.
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Annex III.- Històric de processos participatius i projectes comunitaris
Jornades i activitats puntuals realitzades per anar fomentant cultura participativa al casal:
2013.- El cor de l’EAMP: a finals del 2013 es va fer una activitat dinamitzada entre els usuaris
de l’EAMP perquè poguessin presentar els seus suggeriments. A partir del vídeo de presentació
i alhora d’homenatge a les persones voluntàries que participen de l’EAMP es van recollir
propostes de millora a través de cartells i la bústia de suggeriments que es va habilitar aquell
dia, a part de fomentar un espai de reflexió.

2014.- Jornada de reflexió de l’EAMP 2014: a finals del 2014 es va establir una dinàmica entre
les entitats de la Federació per considerar i valorar el funcionament de l’EAMP i fer propostes
de millora i reforç.

2015.-Jornada de reflexió EAMP 2015. Es va proposar fer una dinàmica similar a la del 2014 on
es passessin comptes de la feina derivada de la jornada del 2014 i es fessin noves redefinicions
si s’esqueia. Aquesta jornada es va haver d’anul·lar per manca de participants i es va ajornar el
procés cap al nou procés participatiu que tot just presentem.

2015/ 2016.- Disseny de l’espai de jocs: a finals de 2015 i primer trimestre de 2016 va sorgir la
possibilitat de crear un nou projecte a l’EAMP: l’espai de jocs. Amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona, Metges del Món, Rejuega i oh!contes es va crear una dinàmica de participació i
implicació de diferents grups i entitats per dissenyar l’espai. Es va fer una jornada, bústia de
suggeriments, van participar també grups informals de l’EAMP com les Blogueres i els grups de
costura que també van rebre formació com a contraprestació, o l’esplai Kasperle, usuari de
l’espai.

2016.- Creació Consell de participació: el consell de participació ha de vetllar perquè es
realitzi un procés participatiu de l’EAMP així com participar activament de les decisions i
desenvolupament de les activitats de l’EAMP.
Així, les seves tasques es poden definir en els següents punts:
o
o
o
o
o
o
o

Revisió de la normativa de funcionament de l’EAMP: ús PC, espai jocs, convenis de
col·laboració entitats, altres que puguin sorgir o s’hagin de crear.
Cartera de serveis i com es presenten
Cartera de serveis complementaris o projectes singulars
Treball comunitari
Mecanismes de participació
Estat de comptes
Pla de comunicació
El consell de participació ha de ser el màxim representatiu possible i vetllar perquè hi
hagi paritat de gènere. Es proposa que el consell de participació estigui composat per
persones representants dels grups oberts; l’espai obert, espai de jocs, Usuaris de tallers i
professors i els grups que participen a l’EAMP (Taller història, Blogueres, Esplai Kasperle,
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Coopeclot), FECCA, equip tècnic i tècnica de l’ajuntament

La constitució del consell es va realitzar el 14 de juny de 18.30 a 20 h amb el següent
ordre del dia i participants.

Totes les persones proposades van assistir a la constitució del consell de participació:
Maria Rosa Casas (grup costura/usuària), Montse Val (usuària/club lectura), Alfons Boldú
(usuari/tallerista), Eva Luengo (tècnica de barri), Elvira Cardós (equip tècnic), Cristina
Sanchez (equip tècnic), Rosa Carrillo (blogueres), Jordi Morell (taller història), Laia
Munuesa (Kasperle), Isa (FECCA), Laia Serra (equip tècnic).

L’ordre del dia va ser:
- Presentació de les diferents parts participants.
- Presentació de les funcions del consell de participació
- Presentació de les propostes del procés de participació durant el calendari 2016
- Torn obert de preguntes

Les parts van acceptar l’encàrrec i es va aprovar el procés de participació. Totes les parts
van quedar convocades per les activitats proposades i per una propera reunió on es faria
avaluació de les activitats realitzades durant el 2016 i s’encaminaria el procés de
participació de cara al 2017.

2016.- Realitzar un mapeig i recollida d’informació de les persones usuàries de l’espai: la idea
del mapeig, sorgida del procés de participació del 2014 ha de permetre veure les zones
d’influència de les persones usuàries de l’EAMP i poder fer una diagnosi de l’impacte de
l’equipament; així com recollir les opinions de les persones participants a través d’una bústia
ubicada al costat del mapa.
El mapeig es va realitzar del 5 de setembre al 7 d’octubre, gràcies a la dinamització d’un
pla ocupacional i es va aprofitar també per dinamitzar la recollida de suggeriments a
través de la bústia.
En el següent link es pot veure la metodologia i repercussió que va tenir l’acció a BTV:
http://bit.ly/2hHGIQv
En el següent link es pot consultar el resultat gràfic del mapeig: http://bit.ly/2iaVFeO
Les propostes recollides van ser:
Propostes generals de l’EAMP:
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-

Banc del temps
Campionats de jocs de taula
Ampliar horari/obrir matí/obrir caps de setmana
Exposició, degustació i venda de productes de botiguers del barri
Activitats intergeneracionals
Jornades amb animals de companyia i civisme, per millorar la convivència a la
plaça (SILENCI NITS, OLORS,…)
Informar de les activitats de l’AAVV i de l’hort urbà
Més jocs
Millorar la difusió.
Fer un cartell per millorar la visibilització, enlloc de la pissarra

Propostes de barri:
-

Biblioteca a Can Miralletes
Prioritzar bicicleta i peatons

Propostes sobre tallers i activitats:
-

Cursos per gent jove
Grups de conversa
Tallers de manualitats i reutilització material
Ioga, pilates, meditació
Cursos instruments
Activitats gratuïtes de gimnàstica, ioga, pilates i ball en general
Taller de patronatge
Anglès lúdic en família de 1-3 anys
Cursos de català econòmic
Activitats per jubilats
Informàtica nivell bàsic
Que a ioga en família puguin anar 2 nens + 1 adult

Valoracions de l’espai:
-

Molt útil.
Espai de jocs per famílies rep bones valoracions
Bona idea de l’ús de l’espai
Millorar el silenci a l’espai

2016: Jornada de participació oberta a tothom, es presentaran els resultats del mapeig i es
dinamitzarà una jornada perquè tothom pugui fer propostes i s’intentin prioritzar i consensuar
aquestes.
Dinàmica: La paella!
Es presentarà la paella de l’EAMP, quins ingredients té i com es cuina. Es presentaran també
quines crítiques culinàries ha rebut (què es fa bé, malament o si falten ingredients), com a
resultat del mapeig.
Per grups es proposa que amb els ingredients que hi ha facin la pròpia paella i expliquin com
l’han fet.
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Un cop presentades totes les paelles es fa un recull i els cuiners reparteixen estrelles michelen
a les propostes que servirà per prioritzar-les

Tot i que es va fer difusió a les xarxes, a l’espai i encartellada (en menor quantia del que s’havia
proposat inicialment per baixa de la persona que havia de fer-ho), només van venir dues
persones al procés de participació. Per aquest motiu es va desestimar fer l’activitat i es va
passar a presentar els resultats del mapeig i les propostes que la gent ha fet arribar.

Qüestions que es tracten:
-

Hi ha activitats proposades que ja existeixen i d’altres que no corresponen a l’espai
Es valora el tema de millorar al difusió, ja que és un debat reiterat. Es comenta que es
va presentar un projecte per millorar la difusió però que estem a l’espera de que sigui
aprovat. Qüestions que es plantegen al respecte:
o S’està a l’espera de la instal·lació d’un TAM
o Fer més activitats a la plaça. Fer-hi activitats
o Fer accions de visibilització encara que no hi hagi permís: un vinil adhesiu
o Millorar la difusió del calendari

-

Respecte el banc del temps i els grups informals es comenta l’opció de recuperar
l’activitat del banc del temps que té una participació baixa a la Farinera i fer activitats
com la xarxa Conex que realitza Ton i Guida.
Establir activitats i contactes amb entitats i grups del barri: la zitzània o l’hort urbà

-

Es convocarà el consell de participació per valorar la memòria i establir els següents passos a
realitzar a principis de 2017, per impossibilitat de realitzar-ho al mes de desembre del 2016.

2016.- Celebració i retorn dels processos participatius. En resposta al procés de participació
que s’ha realitzat durant el 2016 es va fer una millora a l’espai: realització de la separació de la
sala petita. Activitat participativa de celebració d’aquest fet pel 22 de desembre.

2017.- A part de les reunions del consell de participació s’han realitzat activitats relacionades
amb els projectes comunitaris engegats per l’equipament que es detallen a continuació.
Inici del 2017 es plantegen els reptes i actuacions a realitzar al consell de participació celebrat
a inicis d’any
-

Presentació d’un projecte de xarxa d’intercanvi de coneixements per desenvolupar al
2017 prèvia aprovació del consell de participació.

-

Seguiment de les propostes de millora de comunicació.

-

Proposta d’espai familiar perquè l’espai pugui ser utilitzat dos dies pel matí que no
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s’està utilitzant actualment i alhora que permetria retroalimentar l’espai de jocs
-

Pro posta d’enverdiment de la plaça Carme Montoriol conjuntament amb els de l’hort

-

Proposta de tenir una nevera solidària a l’EAMP com a mecanisme d’acció comunitària
i dinamització de la plaça. Proposta a coordinar amb el grup de consum ecològic que
podria venir a fer us de l’EAMP.

En aquesta línia podem resumir les actuacions que s’han fet al respecte en els següents punts:
●

Espai de reunió amb les famílies de l’espai jocs. Per intentar redefinir l’espai de jocs,
ja que hi ha molt ús, i no sempre es compleixen la normativa de l’espai es va organitzar
una reunió amb les famílies per poder revisar i valorar com anava aquest servei

●

Activitat repensem la plaça i enverdiment de la plaça

●

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

●

Nevera Solidària: vermut a la plaça per promoure la difusió i ús de la nevera solidària

2018.- Aquest any ha estat un any de consolidació de projectes comunitaris i noves propostes
●
●
●
●
●
●

Enverdiment de la plaça passa a ser prova pilot de l’Ajuntament de Barcelona
Posada en funcionament de la XAC al gener de 2018: xacclotcarpa.wordpress.com
Col·laboració amb el projecte cuinetes de CSMA, XAC per la nevera solidària
Participació en l’obra d’acció comunitària de la Fundació Miró: on són les abelles?
Creació del grup de cuidar a les cuidadores amb col·laboració amb l’EAP d’Encants
Creació del grup les “manetes del Clot”

Annex IV.- Projecte Nevera solidària
La Nevera Solidària és un projecte de l'associació de voluntaris GBGE. La iniciativa consisteix en
la instal·lació de neveres a la via pública o en un espai privat on es dipositen excedents
alimentaris que queden a disposició de tot aquell que ho vulgui aprofitar. Per tant, és una
iniciativa social de suport mutu per lluitar contra el malbaratament alimentari. És d'ús públic i
gratuït per a les persones que l'utilitzin. Una particularitat del projecte és l’exempció de
beneficis econòmics i polítics. És important recalcar la universalitat d'aquest projecte ja que els
destinataris dels aliments de la nevera són totes les persones, independentment de la seva
situació socioeconòmica.
A Catalunya al desembre de 2016 es va instal·lar la primera nevera solidària a Sant Andreu dins
del casal de barri l’Harmonia. Des de l’EAMP es va considerar una iniciativa molt interessant
pel tarannà de l’equipament, fàcilment replicable i que pot servir per dinamitzar la plaça
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Carme Montoriol. Aquesta va ser la primera nevera solidària oberta al públic 24 h de tot
Catalunya, d’ús públic i gratuït per les persones que l’utilitzen.
El projecte va tenir el suport de l’Agència de Salut Pública (Sr. Juan Marcos), la Fundació
Rezero i la xarxa de neveres solidàries. Al territori va ser recollit per la FECCA, el grup de
consum ecològic del Clot-Camp de l’Arpa i es va destinar una part dels ajuts econòmics de
l’àrea de medi ambient del Districte de Sant Martí a finançar la tanca de la nevera.

Les motivacions de la nevera solidària venen reflectits per les oportunitats que comporta el
fet de deixar-hi aliments
1. Solidaritat: contribuint a la lluita contra el malbaratament d'aliments.
A Catalunya es llencen a les escombraries 262.471 tones/any d’aliments que podrien
ser consumits (aquesta xifra no té en compte el malbaratament de la distribució a
l’engròs, el de la indústria agroalimentària i la del sector primari). El 58% del
malbaratament es produeix a les llars (151.800 tones/any) i els supermercats són
responsables d’un 16%2.
Les causes del malbaratament alimentari són diverses: racions massa grans, aparença
poc atractiva, data de consum preferent propera o superada, embalatges deteriorats,
entre d’altres.
Aquests aliments que acaben sent llançats a les escombraries, en moltes ocasions són
perfectament consumibles tot i que no comercialitzables. Una solució és portar a
terme iniciatives i projectes de proximitat com el de la Nevera Solidària .
2. Econòmica: eliminant despeses directes de l'estoc i de transport a l'abocador.
3. Ecològica: minimitzant el impacte mediambiental (1 tona d'aliments destruïts produeix
4,5 tones de CO2).
4. Ètica: incrementant el valor social dels aliments, l'empresa, l'associació i les persones
que l'utilitzen.
5. Educativa: moltes vegades diem als nens que "el menjar no es llença" i aquest és un
exemple pràctic de gran valor per a les noves generacions.
Així doncs, la solució que es planteja és la implementació de Neveres Solidàries a la via pública
o en locals, on les entitats, els comerços o els particulars puguin dipositar els aliments que,
com hem recalcat, suposen un excedent per a ells.
D'aquesta manera, qui vulgui deixar o recollir aliments, tindria un lloc on poder dipositar els
aliments les 24 hores del dia de manera continuada tots els dies de l'any.
Per tot això s'actua, responsablement, convertint els aliments no comercialitzables en recursos
sostenibles. El que suposaria un residu per una empresa o persona, passa a ser un producte
solidari, aprofitable i autogestionat pels propis dipositants i receptors. Per tant, la Nevera
Solidària és un contenidor refrigerat d’aliments abandonats.

Els objectius del projecte es poden resumir en els següents punts:
2

Un consum responsable dels aliments. Propostes per a prevenir i evitar el malbaratament alimentari.
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_consu
m_responsable-FINAL.pdf
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●
●
●
●
●

Lluitar contra el malbaratament alimentari
Conscienciar sobre el valor dels aliments
Establir un projecte comunitari al Clot-Camp de l’Arpa pioners a Catalunya, establert
dins de la xarxa estatal de Neveres Solidàries
Promoure el suport mutu com a dinàmica de barri
Dinamitzar la plaça Carme Montoriol

A l’abril de 2017 es va instal·lar a la plaça Carme Montoriol la primera nevera solidària oberta
24 h a Catalunya, per lluitar contra el malbaratament alimentari. El funcionament de la nevera
solidària consisteix en una nevera 24 h disponible en la qual les persones, voluntàriament,
poden deixar i disposar dels aliments que hi hagi dins la nevera, amb l’objectiu de no
malbaratar aliments que a un altre puguin ser-li de profit. Un mes més tard es va incloure una
capsa d’intercanvi de tupers per facilitar l’intercanvi i reduir també la quantitat d’envasos que
es generen en aquest intercanvi.
El projecte de la Nevera Solidària va ser possible gràcies als diferents col·lectius que treballen a
la xarxa de neveres solidàries i a agents del barri com la Federació d’Entitats del Clot-Camp de
l’Arpa i el grup de consum ecològic del Clot-Camp de l’Arpa. El grup de consum ecològic que es
traslladaria a l’EAMP com a contraprestació faria cada dimecres revisió de la nevera i neteja.
Els altres dies de la setmana el control i revisió el faria el personal
de l’EAMP a esperes de formalitzar un grup més ampli de suport.
En aquest sentit es traslladarà a la comissió de participació de
l’EAMP el projecte i necessitats d’aquest.
L’agència de Salut Pública de Catalunya va fer tallers i formació a
qui es demani com s’ha de gestionar la nevera. L’EAMP es
compromet a organitzar tallers al respecte i vetllar per que hi hagi
un correcte seguiment del full d’incidències.
A Catalunya, hi ha el suport de la fundació rezero, fundació banc
de recursos, stap social, nutrició sense fronteres i l’Agència de
Salut Pública.

Durant el 2018 a través dels contactes realitzats per una persona del grup de consum ecològic
coopeclot es va fer una implicació a diferents bandes: XAC i serveis de salut mentales. Es pot
veure la notícia que es va fer al febrer de la XAC on s’explica aquesta col·laboració:
A “Cuinetes Eixample”, usuaris del Servei Salut Mental i voluntaris de la Fundació Barcelona
Actua comparteixen un espai de cuina en el qual elaboren una sèrie d’àpats solidaris destinats a
persones sense sostre dels carrers de Barcelona.

Des de l’EAMP, i a través d’una persona voluntària, hem lligat el projecte de Cuinetes amb la
Nevera Solidària. La Nevera Solidària és un projecte contra el malbaratament alimentari,
l’objectiu és posar a disposició de tothom el menjar que per altres suposa un excedent; així el
menjar no es llença
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Doncs bé, tenim un membre de la XAC que ja hi col·labora, s’encarrega d’anar a buscar al
projecte “Cuinetes” el que els hi sobra després de cuinar i portar-ho a la nevera per que així
pugui estar a l’abast de tots els veïns i veïnes.

Annex V.- Projecte enverdiment de la plaça
En aquest annex es presenta l’esperit del projecte d’enverdiment de la plaça que es va
presentar en els seus inicis i que encara perdura:

Justificació del projecte: el projecte d’actuació ambiental a la plaça Carme Montoriol respon a
diferent necessitats i factors que s’han de considerar a l’hora de definir el projecte:
●

Consideracions socials: la implicació en la dignificació i cura de l’espai públic és un
factor important per generar dinàmiques d’acció ciutadana. Un espai agradable de
trobada, on les persones no només en fan ús sinó també són partícips de la seva
creació i manteniment, és un espai de ciutadania activa. Per contra, la no actuació pot
generar dinàmiques de confrontació. Cal tenir en compte que la plaça Carme
Montoriol té un fort ús com espai de relació de gossos, generant algunes queixes
d’usos incívics de l’espai.
L’acció de plantació es realitza conjuntament amb l’hort comunitari, un espai
relacional i d’acció molt proper a la plaça Carme Montoriol. L’hort comunitari també
participa activament en l’abastiment d’aliments a la Nevera Solidària, projecte que té
com a grup motor el grup de consum del Clot-Camp de l’Arpa, hostatjat a l’EAMP, i que
conjuntament amb l’espai Kasperle tenen el compromís de fer seguiment i
manteniment de la nevera i el seu bon funcionament.
Establir sinèrgies entre grups formals i informals, així com donar a conèixer les seves
iniciatives és també un altre valor d’acció comunitària que s’ha de promoure dins dels
casals de barri.

●

Consideracions ambientals: el projecte que es presenta té una doble justificació en
diferents temàtiques ambientals: per una part crea un espai d’educació i
conscienciació ambiental, i l’altre fa una crida a l’acció.
En aquest projecte es treballa a nivell ambiental el foment i potenciació de la
biodiversitat urbana, tant en aspectes faunístics com de flora. La introducció de
plantes aromàtiques afavoreix la presència d’insectes pol·linitzadors alhora que crea
un jardí d’essències i propicia un espai de retrobament de les persones amb la natura.
La ubicació d’una capsa niu permet la nidificació d’aus o mamífers com el ratpenat,
facilitant la seva presència a la ciutat i ampliant la biodiversitat faunística present.
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La potenciació de la Nevera Solidària és un projecte de lluita contra el malbaratament
alimentari a nivell tant domèstic com en el sector serveis més propers del barri.
Genera una dinàmica on un dels principals residus que es generen en una ciutat passen
a ser recursos valuosos, evitant l’impacte sobre el territori i disminuint la nostra
contribució al canvi climàtic.
Finalment, introduir una xocolatada com una acció festiva en l’acció comunitària
servida en gots retornables i feta amb una cuina solar, servirà per reduir l’impacte de
la festa i exemplificar la possibilitat de realitzar festes sostenibles.
●

Consideracions respecte el casal de barri com equipament públic: l’EAMP és un dels
casals de barri més petits de Barcelona. La manca d’espai físic de l’EAMP i la poca
visibilitat d’aquest fa considerar com a factor estratègic l’acció a la plaça. En aquesta
línia s’ha anat treballant amb diferents propostes que successivament s’han presentat
al Districte de Sant Martí per la seva valoració i aprovació (com per exemple, la
presentació de projectes de visibilització de l’EAMP o projecte de jocs) i al que aquest
projecte dóna continuïtat. L’EAMP vol considerar l’espai públic com una part més de
l’equipament de la ciutat.
A més, l’EAMP està consolidant una oferta de temàtica ambiental que aquest projecte
ve a sumar-se amb força, per fer d’aquest equipament un espai de referència en
temàtica ambiental al districte de Sant Martí. L’EAMP programa tallers del Reparat,
Millor que Nou itinerant, tallers de jardineria, participa en el Renova la Roba i Joguines,
així com en la programació de la Setmana de la Mobilitat de la ciutat de Barcelona.
L’EAMP ha dotat el seu espai de jocs amb recursos per treballar la temàtica ambiental
(contes, jocs de taula, jocs d’exterior,...), i des de fa pocs mesos, l’EAMP, juntament
amb l’associació GBGE de Galdakao (País Basc), ha ubicat la primera Nevera Solidària
oberta 24 h per lluitar contra el malbaratament alimentari a Catalunya.

El projecte té tres objectius generals amb els seus corresponents objectius específics:
●

●

●

Incrementar el verd de la plaça i augmentar la biodiversitat
- Introduir plantes aromàtiques per generar un jardí dels sentits i fomentar la
presència d’insectes pol·linitzadors
- Ubicar un niu d’ocells i un de ratpenats per afavorir la nidificació i creixement
de la fauna urbana
Generar un espai d’acció i difusió ambiental
- Promoure la cura i coneixement de diferents plantes aromàtiques per part de
la ciutadania
- Fomentar l’observació de diferents espècies de fauna i flora que puguin estar
presents en aquests nous microhàbitats creats.
- Fomentar les festes sostenibles
Promoure l’acció comunitària a través de la participació i implicació ciutadana en la
preservació de l’espai públic i l’acció ambiental
- Generar dinàmiques de treball en xarxa entre grups i col·lectius propers al
casal de barri.
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-

Fomentar la participació activa de la ciutadania.
Disminuir l’incivisme i conflictivitat per la presència de gossos a la plaça i l’ús
incívic que se’n deriva d’aquesta presència

El projecte està liderat per l’equip tècnic de l’Espai Antoni Miró Peris i l’Hort Comunitari del
Clot. Ambdós actors han dissenyat i portaran a terme el projecte que es presenta demanant
complicitat a altres actors, com l’àrea de medi ambient del Districte de Sant Martí (que va
finançar una part del projecte a través d’un suport econòmic a projectes ambientals), la
Fàbrica del Sol o els col·lectius implicats a la nevera solidària.
Finalment, el projecte es va iniciar amb una jornada de plantada comunitària de tres dels
escocells de les xicandres de la plaça Carme Montoriol, així com l’ubicació d’una capsa niu
d’ocells, una de ratpenats i diferents menjadores realitzades pels mateixos veïns i veïnes.
Es va amenitzar l’activitat amb xocolata desfeta, epls que es va utilitzar un forn soar cedit per
la fàbrica del sol i gots reutilitzables cedits per la federació d’entitats del Clot-Camp de l’Arpa.
El manteniment de l’espai es realitza des de l’equipament, el veïnat i s’estan buscant
complicitats per seguir ampliant i millorant el projecte.
Activitats realitzades en el projecte durant el 2018

ENVERDIMENT PLAÇA CARME MONTORIOL
A càrrec de EAMP, Ecologia Urbana i Parcas 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 a la nostra ciutat. 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. Compartim plegats/des la
jardineria i la promoció del verd de la
ciutat!
Data: dissabte 12 de maig a les 10 h
Número de participants: 40

PLANTADA A LA PLAÇA: ENVERDIM LA PLAÇA CARME MONTORIOL
A càrrec de l’EAMP.
Vine a "enverdir" la plaça Carme Montoriol. Porta esqueixos, vine
durant el mes d'octubre a buscar llavors per fer els teus propis
esqueixos i replantem els escocells de la plaça. Millorarem la plaça i
la biodiversitat del barri.
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Data: dissabte 17 de novembre a les 11 h
Número de participants: 10

Annex VI.- Projecte jocs
Es llista el projecte presentat a l’EAMP i la proposta de l’activitat participativa de disseny de
l’espai jocs elaborat per Metges del Món

Projecte presentat per l’EAMP
L’espai Antoni Miró Peris està ubicat a la plaça Carme Montoriol, una plaça que és poc
coneguda i pot considerar-se infrautilitzada per ser el Camp de l’Arpa una zona on no hi ha
gaires espais oberts
Tenint en compte que els jocs no són només un espai lúdic, sinó un espai d’aprenentatge,
creiem que és interessant oferir la possibilitat que els infants, joves i adults puguin tenir
alternatives de joc, més enllà dels ja coneguts jocs de pilota, gronxadors o videojocs.
L’EAMP vol posar a l’abast dels veïns i veïnes jocs educatius, pensats amb perspectiva de
gènere, no bèl·lics i cooperatius, que ofereixin noves oportunitats al barri, que socialitzin als
usuaris i que dinamitzin els espais públics.

Objectius:
●
●
●
●
●

Desenvolupar a través del joc espais de treball de gènere, salut i cultura de pau
Establir un mecanisme de consum cooperatiu en els jocs
Fomentar la socialització i dinamització dels espais públics
Generar la possibilitat d’espais d’interrelació generacional i intercultural entre el
veïnat
Posar a disposició de les entitats del barri recursos ludico-pedagògics

Desenvolupament
El desenvolupament del projecte es realitzaria de forma participativa i amb implicació de les
entitats i persones usuàries de l’espai amb una doble voluntat. Que per una banda respongui a
les necessitats del barri, i alhora que es facin seu el recurs.

El procés participatiu tindria diferents fases que es poden solapar en el temps:
-

Ubicació a l’EAMP d’una bústia de suggeriments i/o qüestionari perquè les usuàries
puguin fer les seves aportacions de quins jocs consideren que haurien d’estar en
aquest espai.
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A la bústia l’acompanyarà un plafó explicatiu, a mode de petita exposició/reflexió
sobre els jocs no sexistes, interculturals i intergeneracionals, per conscienciar i animar
als participants a reflexionar sobre el joc, les seves funcions i fer aportacions de com
han de ser les joguines de l’espai en aquesta línia.
-

Reunió i marc de treball amb els infants i adolescents que utilitzen els PC de l’espai per
determinar quines creuen que haurien de ser les activitats de l’EAMP referent a l’espai
de jocs.

-

Es demanarà a les entitats del barri que facin les seves propostes de jocs que creuen
que necessita el barri i elles mateixes com entitats, també sota els criteris marcats
anteriorment. Es contactarà amb totes les entitats de la Federació d’Entitats del ClotCamp de l’Arpa però es farà més èmfasi en aquelles entitats més properes a l’espai
com són les Blogueres de Sant Martí, l’esplai Kasperle i el taller d’història del ClotCamp de l’Arpa. També s’explicarà el projecte i s’animarà a participar als grups
informals que es troben en els espais, com els d’aprenentatge d’idiomes, de costura,
reiki, club de lectura o conta contes. A més, es farà una bústia de suggeriments, on els
usuaris més habituals que fan ús de l’espai podran aportar les seves idees.
A totes les entitats se les animarà a participar en l’elaboració dels jocs que han de
conformar i que es posaran a disposició.
També es donarà la possibilitat a les entitats a organitzar activitats de debat, jocs, o el
que creguin convenient relacionat amb el projecte.

-

Espai d’animació cultural al carrer. Aprofitant una possible intervenció de visibilització
de l’espai a la plaça Carme Montoriol, es pintaran al terra de la plaça de forma
participativa amb el veïnat un seguit de jocs (xarranques, parxís, etc. ) que puguin ser
utilitzats. Aquesta actuació a determinar, pretén ser participativa, de foment del joc a
l’espai públic i estaria vinculat directament a l’EAMP.

Un cop acabat aquest primer procés, amb el resultat del llistat de jocs que ha de conformar
l’espai de jocs, es passarà a configurar l’espai.

Es destinarà un armari de l’entrada de l’EAMP, que passarà a ser l’espai de jocs, on
s’emmagatzemaran els jocs que podran ser prestats a les persones que hi mostrin interès. Els
jocs podran ser utilitzades a l’espai públic (principalment a la plaça Carme Montoriol) o dins de
l’EAMP (jocs de taula preferentment), però també podran ser utilitzats per les entitats del barri
que així ho demanin.
El préstec es realitzarà a partir d’omplir una fitxa on hi haurà el nom del joc, i es deixarà el DNI
(o un document similar) com a garantia de retorn del joc.
Per promocionar l’espai s’aniran realitzant activitats dinamitzades de joc en el primer període.
Aquí es llisten algunes propostes:
-

La botiga jugar x jugar fa demostracions i dinamitzacions de jocs si se’ls hi fa la compra
del material a ells.
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-

-

Les Blogueres estan valorant la possibilitat d’habilitar un espai de jocs de paraules un
cop al mes els dimarts al matí. Els dimarts al matí l’espai no està obert, però amb
aquesta activitat i el seu compromís seria una oportunitat de donar més utilitat a
l’espai, així com oferir un nou espai i activitat al veïnat
Una persona voluntària podria dinamitzar un parell de sessions temàtiques de jocs en
concret.
Xerrades/demostració de jocs específics de caire educatiu tipus “milanta” o “jugar x
jugar”
Xerrades/demostració de jocs per practicar la memòria
Realització d’una activitat de jocs gegants per dinamitzar l’espai exterior i donar a
conèixer l’espai de jocs. Tipus: http://www.activijoc.es/jocs-gegants/
Que algú dels casals d’avis facin un taller ensenyant jocs que es feien anteriorment
(Contactar amb radars o la biblioteca)

Projecte Metges del Món: Idees generals per a la proposta del nou ESPAI DE JOCS a l'Espai
Antoni Miró Peris
•

Reunió de reflexió: 22 de febrer 2016
PÚBLIC: Associacions, entitats i veïns, del barri que ja estan implicades amb l'espai i
que s'han convocat a la
reunió.
DURADA APROXIMADA DE L'EXPOSICIÓ:
10-15 minuts.
ORGANITZADA PER: EAMP i Metges del Món IMPARTIDA PER: Rejuega + oh! contes.
LLOC: Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris - EAMP (Plaça de Carme Montoriol, 10).
SUPORT: Presentació en PowerPoint.
MATERIAL TÈCNIC QUE NECESSITEM:
Projector + Pantalla.
OBJECTIUS:
Des de Rejuega i oh! Contes creiem que la proposta de creació d'un espai de joc a
l'EAMP és una gran oportunitat i un gran repte pel barri del Clot - Camp de l'Arpa.
- Oportunitat d'oferir un ambient lúdic i pedagògic al mateix temps, on poder
compartir coneixements i transmetre valors de cooperació, justícia, igualtat,
sostenibilitat... Però també és una oportunitat de socialització, d'interrelació
generacional i intercultural, de dinamització d'un espai públic.
- Repte per poder reflexionar, imaginar i construir des de zero un espai de la gent i per
a la gent, contant amb la motivació i la implicació de les associacions, entitats i veïns
del barri. Un repte de col·laboració i de compromís amb els futurs usuaris de l'espai on
tothom pot contribuir amb la seva aportació.
I presentarem les possibilitats d'aprenentatge i transformació que aquest projecte
implicarà al barri a partir de dues eines bàsiques: el joc i la lectura (els contes, les
paraules).
ESQUEMA DE L'EXPOSICIÓ:
- Presentarem el JOC com una manera d’aprendre, de descobrir, de créixer i d'integrarse, de formar-se com a persona i de generar
vincles.
- El joc és una eina de cohesió entre generacions i cultures, és una manera de
comunicar i interrelacionar-se (de pares a fills, d'avis a néts, de petits a grans, de veïns
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a veïns...).
- El joc és un espai on cadascú és capaç d'extreure el seu propi talent per posar-lo al
servei dels altres, compartint així els coneixements i les habilitats.
- Parlarem del joc tradicional, del joc lliure, del joc en família, del joc en espais interiors
i en espais exteriors. Proposarem dinàmiques i donarem idees inspiradores per poder
jugar en aquest nou espai de jocs a l’ EAMP.
- I també presentarem els CONTES com a material de formació i creixement en valors,
en coneixements, en descobriments, en la seva vessant pedagògica i educativa.
- Els contes són una herència que compartim amb les generacions anteriors i que
divulguem a les noves generacions. Que ens connecta amb la cultura i tradició de
qualsevol època i país tant en la transmissió oral com en l'escrita.
- Els contes ens transporten i ens obren la ment, ens ensenyen mons impossibles,
imaginaris, viatges a altres planetes, a altres maneres de fer...
- Parlarem de possibilitats de jocs a través dels contes i les paraules, dinàmiques
participatives, experiències que poden partir del llibre però van més enllà. Oferirem
recursos al voltant de la lectura per poder compartir i explotar en aquest nou espai de
jocs.
Finalment cedirem la paraula a les persones assistents i els hi farem la pregunta clau:
"Com us imagineu vosaltres aquest espai de joc?"
En el debat sorgiran les necessitats i inquietuds, la voluntat d'implicació, les propostes
de participació i col·laboració entre els veïnat...
Recollirem les idees i reflexions per poder definir entre totes les persones assistents
quina ha de ser la proposta del nou espai de joc que s'estrenarà el 30 de març del 2016
i quins seran els eixos d'acció pel seu manteniment i dinamització futura.

Activitats realitzades a partir de l’espai de jocs durant el 2018:
- Jocs de taula: grup obert dinamitzat pel col·lectiu frikigames
- Participació al DAU Barcelona
- Competició de jocs de taula amb la biblioteca Josep Benet del Clot dins el marc de les
festes de primavera.
- Endreçar també és jugar: una activitat de final de curs on es va convidar a totes les
persones usuàries a fer neteja, endreça i inventari dels jocs de l’espai de jocs.

DAU
A càrrec del ICUB i l’EAMP.
Festival de jocs a Barcelona organitzat per
l’Institut de Cultura de Barcelona, i que compta
amb la secció “Dau als barris”, orientada a
expandir la programació pels casals de barri.
Data: dijous 22 de novembre de 17 a 21 h
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Número de participants: 31

COMPETICIÓ JOCS DE TAULA AMB BIBLIOTECA EL CLOT JOSEP BENET
Data: divendres 11 de maig a les 18.30 h
Activitat de jocs de taula dinamitzada pel col·lectiu Frikigames a la Plaça
Carme Montoriol.
Per les festes de maig es va fer una competició de wanted 6 a l’EAMP i una
altra de Catan a la Biblioteca
Número de participants: 6

Annex VII.- Exposicions

INFÀNCIA 2
A càrrec del Col·lectiu ArteSinFronteras

Una selecció d'artistes del col·lectiu ArteSin Fronteres (ASF) ens mostra les
seves particulars mirades i sensacions sobre la infància. La nostra Societat té el
deure moral de lliurar als nens el millor dels mons possibles.
Dates: del 8 al 30 de gener. Inauguració: dilluns 8 de gener a les 19 h
Número de participants: 40

XILOGRAFIA
A càrrec de Frederic Girós
Presentem una exposició dedicada al gravat xilogràfic. La xilografia es la primera
tècnica de reproducció gràfica a Europa (darrer terç del XIV) i suposa el pas de la
copia miniada única, realitzada en els monestirs, costosíssima i només accessible a
les grans fortunes (reis, aristocràcia ), a la reproducció seriada, mes a l'abast de les
classes burgeses i populars. La xilografia suposa la socialització de l'art.
Els gravats xilogràfics que presentem corresponen al bestiari oníric, llibre d'artista
de Frederic Girós.
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Es tracta d'un recull de bestioles i personatges ficticis que poden aparèixer en els nostres
somnis. L'autor dels gravats s'ha entretingut en posar un nom a cada «bèstia» i a redactar un
quartet per a cada gravat.
Dates: del 5 al 28 de febrer. Inauguració: dilluns 5 de febrer a les 19 h
Número de participants: 10

POESIA EN MOVIMENT
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, us volem oferir, en el nostre 9è aniversari, una pinzellada
de poesia femenina al llarg del temps expressada a través de la poesia: romàntica,
social, reivindicativa...
Dates: del 5 al 23 de març. Inauguració i celebració aniversari blogueres: dilluns 5
de març a les 19 h
Número de participants: 28

ANIMATS EN BLUES
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: "Al
començar una sèrie de fotografies d’animals a l’aire, se’ns va acudir fer
un dibuix simulant que la meva gossa podia ser (només en la ficció) un
angelet. Així, vàrem decidir seguir amb un altre fotografia, i ens va
agradar, i amb un altre i un altre!!!"
Dates: del 3 al 27 d’abril.
Número de participants: 4

BIODIVERSITAT
A càrrec d’Irene Mestre Cramp
Irene Mestre, ha volgut mostrar 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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Dates: del 2 al 30 de maig
Número de participants: 0

BARCELONA RICA - BARCELONA POBRE
A càrrec de Martin Tincho
L'objectiu principal de l’exposició és mostrar la pobresa que ha deixat la crisi a Barcelona i
l'augment, d'altra banda, de la riquesa d'uns pocs. L'exposició representa per tant l'enorme
bretxa social que s'ha provocat en aquests últims anys de crisis. La fotografia és com sempre
una mirada freda i despietada de la realitat dels carrers. Això és el que l'autor pretén mostrar
amb aquestes fotos i deixar una mica de memòria històrica abans que la rutina ens faci oblidar
en el corre-corre quotidià de la vida. No es busca amb aquesta exposició la foto perfecta si no
només una petita i personal representació de la realitat.
Dates: del 4 al 27 de juny
Número de participants: 25

EXPLORADORS DEL TEMPS
A càrrec del Grup d’Anàlisis de situacions Meteorològiques Adverses (GAMA)- Universitat de
Barcelona

Avui en dia sembla natural que hi hagi persones dedicades a
estudiar l’atmosfera i el clima, a analitzar els desastres
meteorològics i cercar-ne les causes. Però, fa més d’un segle,
qui es preocupava del temps? Per què ho feien? Quins
coneixements tenien? Eren aficionats, investigadors,
professionals...? Quin paper hi tenien les dones? Sens dubte,
totes aquestes persones van actuar com a veritables exploradors.
En aquesta exposició us convidem a fer un recorregut per aquest interès per la meteorologia a
Catalunya. A través de disset plafons, us mostrarem com i què s’observava en el passat i quins
avenços s’han fet. També hi aprendrem conceptes bàsics de la meteorologia, la climatologia i
el canvi climàtic, així com altres aspectes menys coneguts. A més, cada plafó inclou un codi QR
a través del qual es pot accedir a una proposta didàctica.
Dates: del 2 al 27 de juliol
Número de participants: 5
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URBAN SKETCHING DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
A càrrec del grup de Urban Sketching de l’EAMP
Mostra dels dibuixos realitzats per les alumnes durant les classes del nou
curs d’Urban Sketching. Unes alumnes són principiants, altres iniciades.
En aquest taller es tracta d'aprendre a veure el que ens envolta per
interpretar-ho a la nostra manera en un quadern de dibuix, privilegiant
l'expressió personal de cadascun.
Durant les classes hem explorat tècniques de dibuix, així com trucs i eines
per aprendre a dibuixar en l'àmbit urbà.
L'objectiu també era perdre la por a equivocar-se i sobretot gaudir amb el
dibuix.
Dates: del 5 al 28 de setembre.
Número de participants: 24

SORTINT DEL QUADRE - 40 FOTOGRAFIES ANAGLÍFIQUES
A càrrec de Jordi Casademont, Xavier Modamio i Enric Riera
Les fotografies anaglífiques són imatges impreses sobre un suport de dues dimensions.
Tanmateix són capaces de provocar un efecte tridimensional quan es miren amb unes
ulleres especials que porten uns filtres per a cada ull, vermell per a l'ull esquerre i cian
per a l'ull dret.
No és un invent nou, es basa en el fenomen de síntesi de la visió binocular, patentat per
Louis Ducos du Hauron, el 1891.
L'exposició té 40 fotografies anaglífiques amb tecnologia digital, seguint les tècniques
utilitzades per Louis Ducos du Hauron.
Dates: del 1 al 26 d’octubre.
Número de participants: 43

ORGANOLÈPTICA
A càrrec d’Irene Valiente
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La paraula organolèptic, d’origen grec, és un adjectiu
que s’utilitza per qualificar una substància que
afavoreix l’excitació d’un receptor sensorial, sigui el
que sigui. Amb Organolètpica ens conviden a
endinsar-se al teixit de cada obra i a l’epiteli format
pel grup de peces exposades, accentuant
l’experiència estètica i sensorial de l’obra en el seu
conjunt, tot deixant de banda les interpretacions
conceptuals i de la raó a un segon pla. La Irene
Valiente ens proposa deixar-nos endur per
l’experiència d’allò visible i del mirar per endinsar-se
a formes corbes i volàtils. D’aquesta manera, la
combinació d’allò exposat esdevé una substància
organolèptica desvetlladora de sentits.
Dates: del 5 de novembre al 21 de desembre.
Número de participants: 11
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Annex VIII.- Xerrades
XERRADES ORGANITZADES PEL TALLER D’HISTORIA

La Festa major: l'any 1977 els veïns del barri van recuperar la Festa Major i la van fer seva
A càrrec de Jordi Morell i Núñez.
L'any 1977 el moviment veïnal del barri va recuperar la 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.
Data: dilluns 15 de gener a les 19 h
Número de participants: 14

Rossend Llurba i la veritable història del Paral·lel
A càrrec d’Enric H. March, escriptor i divulgador de la història de Barcelona, i membre del
Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa i de Tot Història Associació Cultural.
Història del Paral·lel (Comanegra, 2017), de Rossend Llurba (el Vilosell, 1887
- Barcelona, 1954), editat per Albert Arribas i prologat per Xavier Albertí i
Enric H. March, 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. Llurba
va ser testimoni dels inicis i l’ambient que van dur el Paral·lel a convertir-se
en el Montmarte barceloní. Mai fins ara la seva història havia estat
explicada de primera mà, i la seva crònica ens permet descobrir locals i
aspectes del Paral·lel fins ara desconeguts. Llurba era, fins avui, un
personatge injustament desconegut, tot i ser autor, entre moltes altres
peces, del primer cuplet català: «La font del Xirineu», estrenat i interpretat
el 1917 per Raquel Meller, i que trobem reproduït en el llibre, acompanyat
d’una selecció d’articles de principis de segle i de dues breus peces literàries
de gran valor: La cançó del Paral·lel (mosaic líric en un acte) i el conte «Il·lusió és vida».
Data: dilluns 12 de febrer a les 19 h
Número de participants: 12
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L’Arca de Noé, 90 anys de fer l’animal, que no el bèstia
A càrrec de Joan Àngel Frigola.
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 serne soci, s’ha d’estar batejat amb nom d’animal. Tot mantenint l’esperit
humorístic que la caracteritza des de la seva creació, avui organitza
activitats de cultura popular com els Tres Tombs de Barcelona o
l’Home dels Nassos. Us convidem a saber-ne més.
Data: dilluns 12 de març a les 19 h
Número de participants: 12

50 anys de l'arribada del metro a Horta
A càrrec de Joan Termes i Roig.
Fa cinquanta anys la línia 5 del metro es va anar estenent fins arribar a Horta. L’autor del llibre
50 aniversari de l’arribada del Metro a Horta 1967-2017, ens explicarà com la línia 5 del metro,
que també dóna servei al Camp de l’Arpa, va anar desenvolupant-se fins arribar a la plaça
d’Eivissa.
Data: dilluns 9 d’abril a les 19 h
Número de participants: 18

Perill, submarí!!. La guerra submarina a la I Guerra mundial
A càrrec de Jordi Morell.
Al llarg d'aquest conflicte es va generalitzar l'ús d'aquesta nova arma fins aleshores quasi
desconeguda.
Data: dilluns 14 de maig a les 19 h
Número de participants: 6
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El barri en transformació: recorregut fotogràfic de l'ahir i l'avui
A càrrec de Rosa Martell i Marc Pérez.
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.
Data: dilluns 11 de juny les 19 h
Número de participants: 18

Xerrada - debat sobre aspectes històrics del barri. Vine a dir la teva
A càrrec de Jordi Morell.
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.
Data: dilluns 17 de setembre a les 19 h
Número de participants: 12

Xerrada - debat sobre aspectes històrics del barri: el lleure
A càrrec de Jordi Morell.
Vine a participar d'un debat entre veïns i veïnes del barri sobre la història del lleure del ClotCamp de l'Arpa. Cinemes, teatres, festes, revetlles…vine a dir la teva.
Data: dilluns 8 d’octubre a les 19 h
Número de participants: 15

Les escoles al Clot-Camp de l'Arpa
A càrrec de Marc Pérez i Rosa Martell.
Has estudiat al Clot-Camp de l'Arpa? Des del taller d'història et proposem fer un repàs de les
escoles que hi ha hagut al barri i compartir records d'infantesa.
Data: dilluns 12 de novembre a les 19 h
Número de participants: 22
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Perquè celebrem el Nadal com i quan el celebrem?
A càrrec d'Amadeu Carbó.
Amadeu Carbó, autor del llibre Celebrem el Nadal. Quan, com i perquè de la festa més gran,
ens explicarà perquè celebrem el Nadal com el celebrem. Perquè fem festa per Sant Esteve?
D'on venen el Pare Noel o l'Home dels Nassos? Perquè fem el pessebre?
Data: dilluns 12 de desembre a les 19 h
Número de participants: 7

ALTRES XERRADES
Primer tu, després l´amor
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.
Data: dilluns 16 d’abril a les 19 h
Número de participants: 10

Riscos en la infància i l'adolescència
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.
Data: dilluns 18 de juny a les 18 h
Número de participants: no es va realitzar
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Tot el què s’amaga en un comptador digital
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.
Data: dimecres 11 de juliol a les 19 h
Número de participants: 8

100 Arbres singulars de la Ciutat de Barcelona
A càrrec de Ricard LLerins i Bonet.
Aquest llibre pretén que la ciutadania millori la
coneixença dels arbres, perquè diuen que no es pot
estimar el que s´ignora. Llibre sense masses tecnicismes
perquè sigui relativament fàcil d´entendre, amb 721
imatges i rutes d´arbres singulars de Barcelona que us
explicarà el mateix autor del llibre.
Data: dimecres 7 de novembre a les 19 h
Número de participants: 10

Annex IX.- Documentalment. Cicle de documentals de l'EAMP

Radio Nikosia. Las voces de la locura
A càrrec de Cristina Palomar I Radio Nikosia.
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.
Aquest curt documental ens convida a reflexionar sobre el concepte de "bogeria" i ens mostra
una iniciativa que treballa per generar espais d'acollida alternatius per a aquest col·lectiu de
persones. A la vegada, els serveix com a mitjà d'expressió i visibilització social, per treballar en
la lluita contra l'estigma que sovint pateixen.
Data: 19 de febrer a les 19 h
Número de participants: 11
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El equipo de Pincho
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. A
través de la tasca quotidiana del gos-tècnica veurem les diferents
problemàtiques i objectius terapèutics que es treballen, les millores
cognitives, en autonomia i perquè el gos és la millor eina per aconseguir
aquests objectius terapèutics, i perquè altres terapeutes-educadors
avaluen positivament l'impacte del gos en el centre, el seu treball i amb
altres professionals.
Data: 19 de març a les 19 h
Número de participants: 5

Ciudad migrante
A càrrec de RenataDaoud 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.
Dates: 6 de juny a les 19h.
Número de participants: 5

Annex X.-Activitats temàtica ambiental
X.1. Tallers reparat millor que nou

Els mobles vells, com nous: Reparem la tapisseria
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.
Si ho desitgen els/les participants poden portar un petit moble pel que tinguin dubtes de
tapisseria.
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Dates: 23 de febrer a les 18h.
Número de participants: no es va realitzar

La casa neta
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.
Dates: divendres 23 de març a les 18h.
Número de participants: no es va realitzar

Els mobles vells, com nous: Aprenem a restaurar-los i a transformar-los
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.
Dates: divendres 27 d’abril a les 18h.
Número de participants: no es va realitzar

El menjar s’ha d’aprofitar: cuina creativa contra el malbaratament alimentari
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.
Dates: divendres 29 de juny a les 18h.
Número de participants: 7

El sabó artesanal. Elaboració de sabó de roba amb oli reciclat
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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’n una porció del sabó
fabricat.
Dates: dilluns 20 de juliol a les 18h.
Número de participants: 12

Embolcalls i nadales amb materials reutilitzats
A càrrec de Reparat Millor que Nou.
Descobreix tècniques d’embolcallament de regals i postals de Nadal amb materials reutilitzats.
Alhora el Nadal, a més d’una data
senyalada i de tradició, ha esdevingut un
temps per a la reflexió sobre el consum i
el malbaratament, tant associats a
aquestes dates.
Dates: divendres 29 de novembre a les
18h.
Número de participants: 10

X. 2 Tallers sembra natura

Microjardins de cactus i crasses
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.
Dates: dilluns 9 de juliol a les 18.
Número de participants: 10
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X.3. Renova la roba i renova joguines

RENOVA LA TEVA ROBA I JOGUINES - PRIMAVERA
Porta la teva roba i les teves joguines i intercanvia-les, a l'EAMP o en qualsevol altre punt de
la ciutat.
Dates: Recollida de roba: 14 al 23 de maig en horari d'obertura de l'EAMP; espai d'intercanvi
(mercadillo): Divendres 25 (de 16:30-20:30).
Número de participants: 52

RENOVA LA TEVA ROBA I JOGUINES - TARDOR
Podràs portar les teves peces de roba i joguines i intercanviar-les per qualsevol altra peça en
qualsevol altre punt de la ciutat.
Dates: recollida de roba i joguines: del 12 al 14 de novembre en horari d'obertura de l'EAMP;
espai d'intercanvi (mercadillo): Divendres 16 (de 16:30-20:00).
Número de participants: 81
X.3. Altres activitats ambientals

Tallers de reparació de petits electrodomèstics
A càrrec de l'Ajuntament de Barcelona.
Vine a reparar els teus petits electrodomèstics com planxes, torradores, batedores, etc i
estalvia recursos i diners i evita la generació de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE),
tot aprenent a ser un/a manetes! DIY
Dates: Dimecres 24 i 31 de gener i 7 de febrer a les 19h.
Número de participants: 4

Taller de reparació de bicicletes
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 3-5 persones.
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Dates: dimecres 21 i 28 de febrer, i també 20 i 27 de juny a les 17:30 h
Número de participants: 12

Fem córrer l'aigua- Taller inclòs a l'exposició
A càrrec de Montse Llasat-Boti, 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'1,5 l d'aigua buida).
Data: dilluns 2 de juliol a les 18 h
Número de participants: 17

Tallers de reparació a la plaça
Taller de creació de jardineres amb
materials reutilitzats.
Data: dijous 10 de maig a les 18 h
Número de participants: 10

Festival internacional de medi ambient (FICMA)
Claqueta i acció!: Straws i Caballito de mar
A càrrec de FICMA.
El FICMA presenta el documental de 32' Straws. L'actor i director Tim Robbins narra la història
de les canyetes de plàstic d'un sol ús que acaben als carrers i abocadors, i finalment van a
parar al mar. Un visionatge amb posterior debat dins el marc de la setmana per la prevenció de
residus.
Caballito de mar, destinat al públic juvenil, amb aquest documental de 15' ens endinsarem a
conèixer la importància d'aquest animal en el medi marí que sovint és capturat per ser
contemplats en aquaris.
Data: dilluns 19 de novembre a les 19 h
Número de participants: 5
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Annex XI.- Tallers pagament
Primer trimestre
IOGA
Exercita aquesta tècnica mil•lenària beneficiosa per al teu cos i ment.
Horari: tots els dimarts de 19:30 a les 21 h
Número d’inscrits: 8

PETITS MÚSICS. GRUPS A I B
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).
Horari:
Grup A: tots els dimarts de les 17 a les 18 h
Grup B: tots els dimarts de les 18 a les 19 h
Número d’inscrits:
Grup A: 6
Grup B: 5

ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si tens uns mínims coneixements bàsics, aquest és el teu taller (nivell bàsic).
Horari: tots els dimarts de 19 a les 20.30 h.
Número de participants: 8

PATINATGE INLINE!
A càrrec de Txema Corrales (RollerGrind)
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).
Horari: dimarts de les 19 a les 20h.
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No es va realitzar.

AUTO SHIATSU + STRETCHING
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.
Horari: dijous de les 19.30 a les 21 h
No es va realitzar.

COACHING PER DESPLEGAR EL TEU POTENCIAL
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.
Horari: dijous de les 18.30 a les 20 h
No es va realitzar.

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER NADONS (NOU!)
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)
Horari: dimecres de les 10.30 a les 11.30 h
No es va realitzar.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
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.)
Horari: dijous de les 17 a les 18 h
No es va realitzar.
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DANCING KIDS
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.)
Horari: dijous de les 18 a 19 h.
No es va realitzar.

INICIACIÓ AL PATINATGE INLINE EN FAMÍLIA!
A càrrec de Txema Corrales (RollerGrind)
Vols aprendre a patinar amb els teus fills? Ara ho tens fàcil amb aquest intensiu. Pots venir tu i
un màxim de 2 infants a partir de 4 anys.
Cal dur els patins en línia i proteccions de colzes, mans i genolls.
Horari: dimarts de les 18 a les 19 h
No es va realitzar.

ESPAVILAR-SE EN ANGLÈS
A càrrec de Beatriz Benet
Si tens un nivell mig, fes un pas endavant i vine a millorar el teu nivell (nivell lowerintermediate).
Horari: dimarts de les 17.30 a les 19 h
No es va realitzar.

INICIACIÓ A LA GUITARRA
A càrrec de Paco Córcoles
Aprèn a tocar la guitarra (elèctrica o acústica) tinguis coneixements de música o no.
Cal portar guitarra
Horari: dijous de les 18 a les 19.30 h
No es va realitzar.
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CLAUS PER GAUDIR DE LA MÚSICA CLÀSSICA
A càrrec de M.JoséAnglès,deMUSICoLòGICS
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.
Horari: dijous de les 19.30 a les 21 h
No es va realitzar.

Segon trimestre
IOGA
Exercita aquesta tècnica mil•lenària beneficiosa per al teu cos i ment.
Horari: tots els dimarts de 19:30 a les 21 h
Número d’inscrits: 10

PETITS MÚSICS B
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).
Horari: tots els dimarts de les 18 a les 19 h
Número d’inscrits: 11

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
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).
Horari: tots els dijous de 17 a les 18 h
Número d’inscrits: 8

URBAN SKETCHING
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.
Horari: tots els dijous de 17 a les 18.30 h
Número d’inscrits: 6
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ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si tens uns mínims coneixements bàsics, aquest és el teu taller (nivell bàsic).
Horari: tots els dimarts de 19 a les 20.30 h
Número de participants: 8

PATINATGE INLINE!
A càrrec de Txema Corrales (RollerGrind)
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).
Horari: dimarts de 19 a 20 h del 10 d’abril al 19 de juny.
No es va realitzar.

GRANS MENTIDES DE LA HISTÒRIA (NOU!)
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.
Horari: dimecres de 10.30 a 12 h de l’11 d’abril al 20 de juny.
No es va realitzar.

SHIATSU + ESTIRAMENTS
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.
Horari: dijous de 19.30 a 21 h del 12 d’abril al 21 de juny.
No es va realitzar.
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TALLER DE MEDITACIÓ I MINDFULNESS (NOU!)
A càrrec de 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.
Horari: dijous de 19.30 a 21 h del 12 d’abril al 21 de juny.
No es va realitzar.

TROBADES AMB L’ART EN FAMÍLIA
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.
Horari: dilluns de 17.30 a 18.30 h del 9 d’abril al 18 de juny.
No es va realitzar.

INICIACIÓ AL PATINATGE INLINE EN FAMÍLIA!
A càrrec de Txema Corrales (RollerGrind)
Vols aprendre a patinar amb els teus fills? Ara ho tens fàcil amb aquest intensiu. Pots venir tu i
un infant a partir de 4 anys.
Cal dur els patins en línia i proteccions de colzes, mans i genolls.
Horari: dimarts de 18 a 19 h del 10 d’abril al 19 de juny .
No es va realitzar.

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER NADONS (NOU!)
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)
Horari: dimecres de 10.30 a 11.30 h de l’11 d’abril al 20 de juny.
No es va realitzar.
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SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
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.)
Horari: dijous de 17 a 18 h del 12 d’abril al 21 de juny.
No es va realitzar.

DANCING KIDS
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.)
Horari: dijous de 18 a 19 h del 12 d’abril al 21 de juny.
No es va realitzar.

ANGLÈS DES DE ZERO
A càrrec de Beatriz Benet
Si vols començar aprendre angles des del inici vine aquest taller! (nivell inicial)
Horari: dimarts de les 17.30 a les 19.00 h del 10 d’abril al 19 de juny.
No es va realitzar.

CLAUS PER GAUDIR DE LA MÚSICA CLÀSSICA
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.
Horari: dimecres de les 11.30 a les 12.30 h del 11 d’abril al 20 de juny.
No es va realitzar.

Tercer trimestre
Sense tallers de pagament.
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Quart trimestre
URBAN SKETCHING
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.
Horari: tots els dijous de 17.15 a les 19.15 h
Número de participants: 12

ANGLÈS DE MICA EN MICA
Si tens uns mínims coneixements bàsics, aquest és el teu taller (nivell bàsic).
Horari: tots els dimarts de 19.15 a les 20.45
Número d’inscrits: 7

PETITS MÚSICS B
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).
Horari: tots els dimarts de les 18 a les 19 h
Número d’inscrits: 10

INICIACIÓ AL 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.
Horari: tots els dimecres de 18 a les 19 h
Número d’inscrits: 5

ESTIRAMENTS I SHIATSU
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.
Horari: tots els dimarts de 19.30 a les 21 h
Número de participants: 9
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PATINATGE INLINE!
A càrrec de Txema Corrales (RollerGrind)
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).
Horari: dimarts de les 19 a les 20 h del 2 d’octubre al 4 de desembre.
No es va realitzar.

IOGA
A càrrec de AnnetteStoessel
Exercita aquesta tècnica mil·lenària beneficiosa per al teu cos i ment.
Horari: dijous de les 19.30 a les 21 h del 4 d’octubre al 20 de desembre.
No es va realitzar.

INICIACIÓ AL PATINATGE INLINE EN FAMÍLIA!
A càrrec de Txema Corrales (RollerGrind)
Vols aprendre a patinar amb els teus fills? Ara ho tens fàcil amb aquest intensiu. Pots venir tu i
un infant a partir de 4 anys.
Cal dur els patins en línia i proteccions de colzes, mans i genolls.
Horari: dimarts de les 18 a les 19 h del 2 d’octubre al 4 de desembre.
No es va realitzar.

ESTIMULACIÓ MUSICAL PER NADONS (NOU!)
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)
Horari: dimecres de les 10.30 a les 11.30 h del 3 d’octubre al 5 de desembre.
No es va realitzar.
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IOGA EN FAMÍLIA (NOU!)
A càrrec de Annette Stoessel
Exercita aquesta tècnica en família, amb el teu infant.
Horari: dimecres de les 12 a la 13 h del 3 d’octubre al 5 de desembre.
No es va realitzar.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
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. Aquestes activitats lúdiques permeten
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 3 i 4 anys.)
Horari: dimecres de les 17 a les 18 h del 3 d’octubre al 5 de desembre.
No es va realitzar.

CAPOEIRA EN FAMILIA (NOU!)
A càrrec de Sergio Melo
Barreja de ball, esport i joc, 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, compartint el joc de la Capoeira.
Horari: dijous de les 17 a les 18 h del 4 d’octubre al 20 de desembre.
No es va realitzar.

ANGLÈS DES DE ZERO
A càrrec de Beatriz Benet
Si vols començar aprendre angles des del inici vine aquest taller! (nivell inicial)
Horari: dimecres de les 11.30 a les 13 h del 2 d’octubre al 4 de desembre.
No es va realitzar.

85
Memòria EAMP 2018

Annex XII.- Grups oberts

Costura / Manetes del Clot
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.
Al quart trimestre vam canviar el nom del grup
per Manetes del Clot, per consolidar així el
grup i relacionar-ho amb les necessitats del
barri.
Dates: una vegada al mes, normalment els
divendres a les 18 h
Número de participants: 26

Reiki
Vine de forma gratuïta a donar i rebre Reiki.
A càrrec de Paquita Marsal.
Dates: tots els primers divendres del mes de 19 a 21 h
Número de participants: 170

Risoteràpia
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 grupal, s’estimulen les capacitats de les
persones assistents, donant eines per sentir-se bé.
Dates: tots els segons divendres del mes de 17 a 18 h
Número de participants: 97
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Club de lectura
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.
Dates: reunió cada quinze dies els dimecres a les 19 h
Número de participants: 106

Jocs de taula
A càrrec de Frikigames.
Un nou espai per totes les edats per descobrir nous jocs i divertirnos plegats. L'associació frikigames ve a l'EAMP per descobrir-nos
alguns jocs de taula.
Al quart trimestre es van incloure els escacs al títol de l’activitat
(Jocs de taula i escacs) per dinamitzar, també, aquest joc.
Dates: tots els segons divendres del mes de 18:30 a 21 h
Número de participants: 78

Català
A càrrec de Jordi Comabella.
En aquest taller es treballaran els sons vocàlics, les síl·labes, els diftongs, l’accentuació i la
dièresi. Tindran preferència les persones que no estiguin fent el grup de català nivell D. Tallers
trimestrals oberts i gratuïts.
GRUP A: tots els divendres de 17 a les 18.30 h
GRUP B: tots els divendres de 18.30 a les 20.30 h
Número de participants: 433

Practica el teu anglès
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.
GRUP BÀSIC: tots els dilluns de les 17 a les 18 h
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GRUP AVANÇAT: tots els dilluns de les 18 a les 19 h
Número de participants: 331

Literatura en veu alta
A càrrec de les Blogueres de Sant Martí.
Activitat oberta i participativa, on llegirem i comentarem diferents lectures.
Dates: una vegada al mes, normalment els dimarts.
Número de participants: 21

Narrin Narran
A càrrec de Narrin Narran.
Cada dimecres el grup Narrin Narran ofereix a l'EAMP una tarda
de contacontes per a persones adultes.
Dates: tots els tercers dimecres del mes a les 19.30 h
Número de participants: 148

Racó de bellesa
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.
Dates: dimecres 26 de setembre i 28 de novembre.
Número de participants: 8

Jocs d’aigua a la plaça
A càrrec de l’EAMP.
L'espai de jocs despedeix 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.
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Data: dijous 12 de juliol a les 17h.
Número de participants: 43

Jocs tradicionals a la plaça
A càrrec de l’EAMP.
La primera setmana de setembre l'EAMP sortirà a la plaça amb tot de jocs tradicionals. Amb
guixos i fitxes de jocs, ens disposarem a reviure bones estones i a gaudir de l'espai públic.
Data: dimarts 4 de setembre a les 17 h
Número de participants: 13

+ que passejar: descobrim la Sagrera
A càrrec de Nuria Salvatella.
Creieu que és possible passejar per la Meridiana amb tot el seu renou i moviment i tot d'una
descobrir un oasi de pau, màgic i una mica salvatge? Si us apunteu a aquesta passejada
gaudireu d’aquest espai, el Parc Pegaso i tot seguit, caminant pels carrerets del voltant,
arribarem al cor de la Sagrera, la Plaça de les Masadas on després de comentar alguna
anècdota i recordar fets històrics, donarem per acabat el recorregut .
Data: dilluns 22 d’octubre a les 17 h
Número de participants: 2

Annex XII.- Altres activitats

Presentació de la Xarxa d'Acció Comunitària (XAC) del Clot-Camp de l'Arpa
A càrrec de l’EAMP.
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. Així, la XAC vol
promoure que la gent passi de ser receptora d’activitats a partícips d’aquesta, sentint-se part
de les accions de barri i construint comunitat.
Data: dilluns 29 de gener a les 19 h
Número de participants: 13
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BEEHAVE. Mel del Clot: Creant un eixam
A càrrec de Alfonso Borragán, Fundació Joan Miró i ICUB.
Dins del projecte Beehaveorganizat per la Fundació Joan Miró i en col·laboració
amb el Institut de Cultura de Barcelona, Alfonso Borragán, artista cántabro,
desenvoluparà un projecte al barri del Clot. Seguint les petjades de l'antic Clot de la
Mel, Alfonso es proposa fabricar Mel del Clot. Aquest cop la mel no serà produïda
per les abelles sinó pels humans.
Dates: 15 de març, 6 d’abril i 8 de juny.
Número de participants: 125

Informació de la Fundació Miró:
Els veïns del barri del Clot (conegut també com el Clot de la Mel) fabricaran una mel «artificial»
al llarg de diverses sessions de treball conduïdes per Alfonso Borragán en què, a manera de
rusc humà, connectaran com a comunitat amb la seva història. Part d'aquesta «mel» vessarà
periòdicament per l'escletxa d'un mur del barri, tot rememorant la llegenda càntabra de la
grieta.
•

Sessions de fabricació de la «mel artificial del Clot»: 15/03, 06/04, 08/06, 18 - 21 h (Espai
Antoni Miró Peris, plaça Carme Montoriol, 10) i 13/05, 12 - 14 h (Mercat del Clot, plaça del
Mercat, 26)

•

Activació de La Grieta (carrer de Concili de Trento, 5): 17/03, 07/04, 19/05, a les 12 h

•

La «mel artificial del Clot» es distribuirà a la Pastisseria La Palma (carrer del Clot, 72-74)

Notícia a Garcia, Beatriz. 2018. Como moscas a la mie: Cuando un barrio entero se convierte en
colmena. “TheObjective”. 4 de juny de 2018. Disponible a: http://theobjective.com/further/elclot-de-la-miel-beehave/ [feber 2019]
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SANT JORDI
INTERCANVI DE LLIBRES A LA PLAÇA
A càrrec de l’EAMP.
Per Sant Jordi a l'EAMP traurem els llibres del punts d'intercanvi a la plaça. Que ningú es quedi
sense llibres!
Data: dilluns 23 d’abril a les 17 h
Número de participants: 3

CIDADES
Produït pel Centre de les Arts del Circ RogelioRivel i l’Institut de Cultura de Barcelona – ICUB.
Dins el marc del 10è aniversari de l’EAMP
Un espectacle de circ contemporani de petit format. Quatre éssers solitaris que somien en
altres ciutats, que fugen de la seva realitat, que busquen una sortida. Quatre éssers que es
refugien en un espai al mig del no res. Potser és un retrobament, o un déja-vu; el cas és que
aquest indret s’omple de memòries, de records i d’anhels, de somnis desvetllats i de ciutats
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desitjades. Cidades és un poema de circ contemporani que explora la relació entre el cos i el
record. Dirigit per Ricard Soler i Mallol. Intèrprets: Ángel Moraga, Brian Segura, Margot de
Neve, Maria López. Textos: Italo Calvino i Franz Kafka.
Data: dissabte 5 de maig a les 12 h
Número de participants: 50

VERMUT, PAELLA I CONCERT
Menjar organitzat en motiu de la
celebració de l’aniversari de l’EAMP.
Data: dissabte 5 de maig a les 14 h.
Número de participants: 100

LLIURAMENT DELS PREMIS EAMP
Dins el marc del 10è aniversari de l’EAMP
Data: dilluns 7 de maig a les 19 h
Número de participants: 40

CINEMA A LA FRESCA: Estiu 1993
Data: dimecres 9 de maig a les 19 h
Número de participants: 8

CONCERT INFANTIL A LA PLAÇA
A càrrec de Jordi Toniettiandthe Blues Band.
Dins el marc de la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa.
Una de les propostes més divertides i “canyeres” del panorama de l’animació i música familiar.
Cançons per cantar i ballar rock, reggae, blues o folc. Jordi Tonietti porta més de 4500
actuacions arreu dels Països Catalans i altres indrets més llunyans com Miami, Luxemburg,
Guatemala o França.
Data: dissabte 17 de novembre a les 13 h
Número de participants: 30
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