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Casal de barri
Espai Antoni iró Peris
EAMP

EXPOSICIONS

VIATGES AMB LLAPIS

KATÂRT #1

A càrrec de Josep Font
L’artista ens descobreix la seva
impressió, en llapis i aquarel·la, de
diversos llocs de Catalunya. Una
mirada que vol reproduir la riquesa
que suposa emportar-se de cada
viatge una creació pròpia.

A càrrec d’Irene Valiente, artista
i professora de l’Escola Mare de
Déu de Núria (EMDN)
Projecte de l’EMDN per promoure
l’art i la cultura entre l’alumnat. Una
mostra dels millors treballs de la
branca artística de l’escola: peces
fetes per estudiants de 4t d’ESO
i de Batxillerat que presidiran un
banquet artístic d’allò més variat.

Del 29 de març al 25 d’abril
Inauguració: divendres 29 de març,
19 h

Del 26 d’abril al 28 de maig
Inauguració: divendres 26 d’abril,
19 h
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EXPOSICIONS

XERRADES

MIREM AMB ULLS
MATEMÀTICS!

BARCELONETA BARRI
D’ANUNCIS, 1753-1900

Del 31 de maig fins el 25 de juny
Inauguració: divendres 31 de maig,
17 h

Dilluns 8 d’abril, 19 h

A càrrec d’Isabel Centeno, historiadora i fundadora del Taller
d’Història de la Barceloneta
Es parlarà del naixement del barri
de la Barceloneta i es descriurà
com era la gent que hi vivia, descobrint-ho a través dels anuncis i
les notícies que apareixen en els
diaris de l’època.

A càrrec d’alumnat i professorat
de l’Escola Especial i Professional Mare de Déu de Montserrat
Aquest centre educatiu organitza
un concurs de fotografia matemàtica per tal de mostrar-los que les
matemàtiques estan immerses en
la realitat que ens envolta i així fer
un treball matemàtic diferent al
que és habitual.
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XERRADES

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE “MELCIOR
FONT, GUERRILLER
CULTURAL”

RELIGIÓ I MORT

Dilluns 20 de maig, 19 h

Dilluns 13 de maig, 19 h

A càrrec de l’Associació Dret a
Morir Dignament i EAMP
Representants de les religions
cristianes, hinduistes, islàmiques i
jueves ens explicaran com es tracta la mort en la seva religió per generar un debat interreligiós sobre
aquesta temàtica.

A càrrec de l’autor del llibre Pau
Vinyes i Roig, membre del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias i de
Tot Història
Descobrirem la imporància que va
tenir al món cultural el veí de Sant
Andreu Melcior Font, poeta reconegut, traductor excels i periodista
de les grans capçaleres dels anys
vint i trenta, cineasta i secretari
personal de Ventura Gassol, conseller de Cultura de la Generalitat
republicana.
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XERRADES

DE LA FARINERA
SANT JAUME AL
CENTRE CULTURAL LA
FARINERA DEL CLOT
Dilluns 17 de juny, 19 h

A càrrec de Jordi Morell, historiador i membre del Taller d’Història del Clot-Camp de l’Arpa
Es parlarà de com es va construir
una fàbrica de farina al barri i de
com aquesta va esdevenir una
“Fàbrica de cultura” ara fa 20 anys.
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ALTRES

LLIBRES A LA PLAÇA

Dimarts 23 d’abril de 17 a 20 h

CANTATA DE CORALS
DE GENT GRAN

Dijous 16 de maig de 17 a 19 h

FESTES DE PRIMAVERA
DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA 2019
Del 4 al 24 de maig

Per celebrar Sant Jordi traurem
una selecció de llibres d’intercanvi
a la plaça!

A càrrec de Projecte Radars
Vine a gaudir de les corals de gent
gran que ompliran la plaça Carme
Montoriol de música.

A càrrec de la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa
Un any més arriben les Festes de
Primavera al barri que inclouran,
entre d’altres, el VII Cercavila de
cultura popular el 4 de maig i el XX
Mercat Solidari els dies 11 i 12.
Més informació:
@ClotFede
/entitats.clotcampdelarpa
www.farinera.org/festesprimavera
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MEDI AMBIENT

RESTAURACIÓ DE
MOBLES

Dilluns 1 d’abril de 18 a 20.30 h

A càrrec de Reparat, millor que
nou
Es detectaran els principals inconvenients que hi ha a l’hora de
restaurar un moble i s’ensenyarà
a utilitzar els productes adequats
per portar a terme una restauració
de mobiliari i per tractar els problemes habituals en la restauració:
corcs, esquerdes, canvis de fulloles, vernissos esquerdats...
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

ESPAI REPARACIÓ
- DIY

!

nou

Dilluns 1 i 29 d’abril
de 19 a 20.30 h
Dilluns 6 i 27 de maig
de 19 a 20.30 h
Dilluns 3 de juny
de 19 a 20.30 h

Si et falta un tornavís o un trepant
a casa teva pots venir a aquest
espai obert i reparar, lliurement,
el que necessitis. A l’EAMP hi ha
moltes eines per facilitar-te la feina
i, també, pots compartir els teus
dubtes i solucions amb la gent
que vingui.
Serà el taller d’eines comunitari del
barri.
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QUIN SOROLL FEM
Dijous 25 d’abril, 17 h

Dins el marc de la setmana sense
soroll elaborarem un mapa col·laboratiu del soroll del barri i reflexionarem sobre aquest fenòmen a la
ciutat.
Vine a mesurar el soroll del teu barri en família, amistats o sol/a. Entre totes elaborarem un bon mapa
del soroll que fem!

MEDI AMBIENT

ELECTRODOMÈSTICS
DE LA LLAR

Dilluns 6 de maig de 18 a 20.30 h

A càrrec de Reparat, millor que
nou
Recomanacions per mantenir, reparar i netejar adequadament els
electrodomèstics per tal d’allargar-ne la vida. A partir dels electrodomèstics que podran portar
els participants, altres procedents
de deixalleries i/o material aportat
pel tallerista, es descobriran quins
són els problemes habituals dels
petits electrodomèstics com: ventiladors, aspiradors...
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

RENOVA LA TEVA
ROBA I LES TEVES
JOGUINES

Recollida de roba:
Del 13 al 22 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP
Espai d’intercanvi
(mercadillo):
Divendres 24 de maig de 16.30
a 20.30 h

Podràs portar les teves peces de
roba i les teves joguines en els dies
establerts i intercanviar-les per
qualsevol altra peça en qualsevol
altre punt de la ciutat el dia d’intercanvi.
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POSA LA TEVA LLAVOR
PEL VERD
Divendres 17 de maig, 17 h

Seguim enverdint la plaça Carme
Montoriol! Vine a plantar la teva
llavor i a regar els escocells dels
arbres de la plaça!

MEDI AMBIENT

FESTA DE LA
REPARACIÓ CREA UN ROBOT

NETEJA NATURAL

MERCAT D’INTERCANVI

A càrrec de Reparat, millor que
nou
Petits trucs per fer una neteja de
casa d’acord amb el medi ambient, més econòmica i a la vegada respectuosa amb la nostra
salut.

A càrrec de l’EAMP
Organització d’un mercat d’intercanvi entre particulars. Reserva la
teva taula i vine a intercanviar.

Dilluns 3 de juny de 17 a 19 h

Divendres 21 de juny, 18 h

Divendres 17 de maig, 17.30 h

Si vols saber com crear el teu robot casolà i amb materials reutilitzats vine a la festa de la robòtica. Aquesta activitat familiar està
dedicada a que els nens i nenes
de 6 a 10 anys i de 10 a 14 anys
es puguin apropar d’una manera lúdica i divertida a la robòtica,
i sempre mirant d’apropar-nos al
#ResiduZero. No t’oblidis de portar una pila AA i tres retoladors que
donaran vida i color al teu robot.

Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org
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Les taules s’han de demanar a:
info@casalbarrieamp.org

ACTIVITATS OBERTES

LES MANETES
DEL CLOT

Divendres 5 d’abril, 17 h
Divendres 3 de maig, 17 h
Divendres 7 de juny, 17 h

A càrrec de Mª Rosa Cases
Saps cosir i/o fer manualitats o en
vols aprendre? Vols tenir un espai
per compartir la teva afició? Vols
col·laborar en projectes del barri?
A l’EAMP engeguem un grup de
treball pel barri. Vine i uneix-te a
aquest projecte.

REIKI PER A TOTHOM

NARRIN NARRAN

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

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

Divendres 5 d’abril, 19 h
Divendres 3 de maig, 19 h
Divendres 7 de juny, 19 h
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Dimecres 10 d’abril, 19.30 h
Dimecres 15 de maig, 19.30 h
Dimecres 19 de juny, 19.30 h

ACTIVITATS OBERTES

RISOTERÀPIA

CLUB DE LECTURA

A càrrec de Stop Accidents
Activitat terapèutica positiva que
ajuda a potenciar el benestar físic,
psicològic, emocional i social de
les persones. A través de diverses
dinàmiques de grup, s’estimulen
les capacitats de les persones assistents, donant eines per sentir-se
bé.

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.

Divendres 12 d’abril, 17 h
Divendres 10 de maig, 17 h
Divendres 14 de juny, 17 h

Dimecres 3 d’abril, 19 h
Dimecres 15 i 29 de maig, 19 h
Dimecres 12 i 26 de juny, 19 h
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ACTIVITATS OBERTES

JOCS DE TAULA I
ESCACS

Divendres 12 d’abril, 18.30 h
Divendres 10 de maig, 18.30 h
Divendres 14 de juny, 18.30 h

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

CLUB FOTOGRAFIA nou!
Dilluns 8 i 29 d’abril
de 19 a 20.30 h
Dilluns 13 i 27 de maig
de 19 a 20.30 h
Dilluns 3 i 17 de juny
de 19 a 20.30 h

A càrrec de Fotoclub Poblenou
Si t’agrada la fotografia, vine i comparteix la teva passió. Es parlarà
de tècniques, hi haurà sortides fotogràfiques...
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org
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ACTIVITATS OBERTES

PRACTICA EL TEU
ANGLÈS

TALLER OBERT DE
CATALÀ

GRUP BÀSIC:
Tots els dilluns de 17 a 18 h

Tots els divendres de 18.30 a
20 h

GRUP AVANÇAT:
Tots els dilluns de 18 a 19 h

Practica l’anglès amb els grups
de conversa oberts que us ofereix l’EAMP. Dos grups per tal que
et puguis incorporar al que millor
s’adapti als teus coneixements i
necessitats.

A càrrec de Jordi Comabella
Tens un dubte lingüístic de català?
Els pronoms febles se’t resisteixen?
Dubtes davant les s sordes o sonores? Vine a plantejar els teus dubtes i els aclarirem entre totes i tots.
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+ QUE PASSEJAR
Visita a la Fabra i Coats
Dimarts 2 d’abril, 18 h

A càrrec de l’EAMP
Des de l’EAMP sortirem tot passejant per arribar a la Fabra i Coats,
un conjunt fabril reconvertit en centre de creació. Farem una explicació històrica de la fàbrica i anirem,
després, a veure l’exposició d’art
contemporani, amb explicació inclosa, també.

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Condicions de la matrícula

De l’1 al 10 d’abril de 2019.
Els cursos s’impartiran durant els
mesos d’abril, maig i juny de 2019.

A plaça de Carme Montoriol, 10.
Dimecres de 10.30 a 13.30 h i de
dilluns a divendres de 16.30 a 21 h.
Pagament amb targeta bancària.
En cas de no disposar de targeta, el
pagament es podrà fer a les oficines
de l’entitat que s’indicarà.
Si es paga amb targeta caldrà presentar el DNI del titular. Si el pagament es fa a través de les oficines de
l’entitat bancària, caldrà presentar el
comprovant de l’ingrés en un termini
màxim de tres dies naturals després
d’haver efectuat la matrícula.
Pels tallers familiars la inscripció
és a nom de l’adult que participarà
amb l’infant a l’activitat. El preu de
l’activitat inclou la matrícula de l’infant
i la de l’adult.

Els cursos de l’EAMP són per
a persones majors de 18 anys
(excepte en els cursos específics
per a infants i/o familiars).
Un cop matriculat al curs, no es retornaran en cap cas els diners de
la matrícula. Només es retornaran
els diners si el curs queda anul·lat.
El Casal de Barri Espai Antoni
Miró Peris es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que
no respectin la feina dels talleristes i el procés d’aprenentatge de
la resta de persones usuàries.
Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
Hi ha cursos amb un cost extra
de material que no s’inclou al
preu total del taller. En cada cas
s’especifica l’import i s’haurà de
pagar el primer dia del curs.

Inscripcions on-line
A www.casalbarrieamp.org inscripcions de l’1 al 10 d’abril de 2019
Pagament amb targeta bancària.
A les inscripcions on-line als
tallers infantils i/o familiars s’ha
d’inscriure només l’adult responsable de l’infant. En el cas de les
activitats familiars el preu inclou
infant i adult.
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COS I MENT

Estiraments i shiatsu

Ioga

Dimarts de 19.15 a 20.45 h
del 23 d’abril al 18 de juny
Sessions: 9
63,21 € (13.5 h)

Dijous de 19.30 a 21 h
del 25 d’abril al 20 de juny
Sessions: 9
63,21 € (13.5 h)

A càrrec de Magdala Cots
En aquest taller aprendrem a fernos shiatsu a nosaltres mateixos,
que és una manera fàcil, còmoda i segura, de mantenir el cos
flexible i lliure de tensions. Alhora
ens facilita desbloquejar l’energia
dels òrgans interns i així millorar
desordres quotidians. Aprèn
quins punts del cos pressionar i
de quina manera fer-ho, per poder gaudir d’un estat de benestar
i equilibri.

A càrrec d’Inma Jodar
Exercita aquesta tècnica
mil·lenària beneficiosa per al teu
cos i ment.
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Gaudint dels
balls llatins

!

nou

Dimecres de 10.30 a 12 h
del 24 d’abril al 19 de juny
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
A càrrec de Marc Riera
Ens acostarem a diversos balls
llatins per gaudir de la música i
d’un esperit despreocuat i alegre.
No cal que tinguis cap nivell de
coneixement dels balls perquè
aquí es ve a passar-ho bé. Sense
límits i per a tothom.

COS I MENT

Esquena Flexible

INFANTILS/FAMILIARS

!

nou

Dimecres de 12 a 13.30 h
del 24 d’abril al 19 de juny
Sessions: 8
56,19 € (12 h)
A càrrec de Magdala Cots
Oblida’t del mal d’esquena i allibera tensions.

Petits músics
Dimarts de 18 a 19 h
del 23 d’abril al 18 de juny
Sessions: 9
57,93 € (9 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec d’Elisabeta Viceconte
Ens aproparem a la música. Escoltant, ballant, cantant, tocant, pintant, dibuixant i jugant amb el moviment, el so, els colors, etc. Una
experiència sensorial que combina la música amb arts plàstiques.
Taller familiar dirigit a pares, mares
i infants d’1 a 3 anys.

Músiques del món i nou!
creació d’instruments
Dimarts de 17 a 18 h
del 23 d’abril al 18 de juny
Sessions: 9
57,93 € (9 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec d’Elisabeta Viceconte
Coneixerem els sons d’altres racons del món d’una manera lúdica i
interactiva. A més d’aproximar-nos
a diverses cultures, podrem imitar,
nosaltres mateixos, la seva música
a través de la percussió. Dedicarem una part del taller a crear els
nostres propis instruments d’una
forma sostenible i creativa.
Taller familiar dirigit a pares, mares
i infants de 4 a 5 anys.
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INFANTILS/FAMILIARS

IDIOMES

Ioga en Família

Anglès des de zero

Anglès de mica en mica

Dijous de 18.15 a 19.15 h
del 25 d’abril al 20 de juny
Sessions: 9
Preu: 57,93 € (9 h)
El preu inclou infant i adult

Dimecres d’11.30 a 13 h
del 24 d’abril al 19 de juny
Sessions: 8
Preu: 56,19 € (12 h)

Dimarts de 19 a 20.30 h
del 23 d’abril al 18 de juny
Sessions: 9
Preu: 63,21 € (13.5 h)

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

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

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

Nivell inicial

Nivell bàsic
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ART I CREACIÓ

Iniciació al cant

Urban sketching

Dilluns de 17 a 18 h
del 29 d’abril al 17 de juny
Sessions: 7
Preu: 32,78 € (7 h)

Dijous de 17 a 19 h
del 25 d’abril al 20 de juny
Sessions: 9
63,21 € (13.5 h)

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

A càrrec d’Elisabeta Viceconte
Sortirem a dibuixar al carrer on
aprendrem a copsar en el nostre
quadern de dibuix allò que ens
interessa del nostre voltant. També
explorarem diferents tècniques per
a personalitzar els nostres dibuixos com l’aquarel·la i el lettering
entre altres.
Les sessions es faran en diferents
punts/barris de Barcelona.
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PROJECTES COMUNITARIS

XAC - Xarxa d’Acció
Comunitària del Clot-Camp de
l’Arpa
Vine i participa del barri: pots proposar activitats pels teus veïns i veïnes o
participar de voluntària d’un llarg seguit
d’activitats que les entitats del barri proposen. Hi ha lloc per a tothom!
www.xacclotcarpa.wordpress.com

Nevera solidària

Cuidar a les cuidadores

Participa d’aquesta iniciativa comunitària contra el malbaratament alimentari. Pots fer-te voluntari/a o simplement
utilitzar-la per evitar llençar menjar!
Per més informació pots acostar-te a
l’EAMP o bé fer la teva consulta al
93 450 70 13 o a
info@casalbarrieamp.org

Tens cura d’una persona dependent?
En col·laboració amb l’EAP d’Encants
s’obre un espai per reflexionar i tenir eines de suport. Perquè no es pot cuidar
si no et cuides tu primer/a. Consulta a
www.casalbarrieamp.org les sessions
programades.

*es realitzen visites comentades per
grups els dimecres matí prèvia reserva
al 934507013 o a
info@casalbarrieamp.org

Espai familiar
A l’EAMP s’ofereix un espai de joc familiar, on adults i infants poden jugar amb
respecte. Hi ha jocs de taula, jocs per
la plaça i joc simbòlic. Podeu trobar les
normes i disponibilitat del servei a
www.casalbarrieamp.org
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PROJECTES COMUNITARIS

Espai de reparació - DIY

!

nou

A l’EAMP s’ha creat un taller d’eines
comunitari. Si et falta un tornavís o un
trepant a casa teva pots venir a aquest
espai obert i reparar, lliurement, el que
necessitis. A l’EAMP hi ha moltes eines
per facilitar-te la feina i, també, pots
compartir els teus dubtes i solucions
amb la gent que vingui. Serà com el taller d’eines comunitari del barri.

Manetes del Clot

Enverdiment de la plaça

Grup creat per fer un servei al barri.
Tant si saps cosir o fer manualitats com
si no, pots venir i participar en aquest
projecte comunitari. Si els Reis necessiten capes noves, aquí ens trobareu
per fer-les; si les ploraneres de l’enterrament de la sardina tenen un estrip a
la roba, les manetes del Clot estan aquí
per arreglar-ho. Si el Rei Carnestoltes
necessita una altra disfressa, potser
des d’aquí la podem dissenyar? Totes
les persones esteu convidades a participar, a posar les vostres mans a disposició del barri.

Vine a fer de jardiner/a tot millorant el
verd urbà i el nostre entorn més proper.
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enganxa’m a la nevera

CALENDARI ABRIL, MAIG I JUNY 2019
Divendres 29-M
Dilluns 1-A
Dilluns 1-A
Dilluns 1-A
Dimarts 2-A
Dimecres 3-A
Divendres 5-A
Divendres 5-A
Divendres 5-A
Dilluns 8-A
Dilluns 8-A
Dilluns 8-A
Dimecres 10-A
Divendres 12-A
Divendres 12-A
Divendres 12-A
Dimarts 23-A
Dijous 25-A
Divendres 26-A
Divendres 26-A
Dilluns 29-A
Dilluns 29-A
Dilluns 29-A
Divendres 3-M
Divendres 3-M
Divendres 3-M
Dilluns 6-M
Dilluns 6-M
Dilluns 6-M
Divendres 10-M
Divendres 10-M
Divendres 10-M
Dilluns 13-M
Dilluns 13-M
Dilluns 13-M

19 h
17 i 18 h
18 h
19 h
18 h
19 h
17 h
18.30 h
19 h
17 i 18 h
19 h
19 h
19.30 h
17 h
18.30 h
18.30 h
17-20 h
17 h
18.30 h
19h
17 i 18 h
19 h
19 h
17 h
18.30 h
19h
17 i 18 h
18 h
19 h
17 h
18.30 h
18.30 h
17 i 18 h
19 h
19 h

Inauguració exposició: Viatges amb llapis
Grup conversa anglès
Reparat Millor que Nou: Restauració de mobles
Espai reparació - DIY
+ que passejar
Club de lectura
Manetes del Clot
Català: grup obert
Reiki
Grups conversa anglès
Xerrada Taller d’Historia
Club de fotografia
Narrin Narran
Risoteràpia
Català: Grup obert
Jocs de taula i escacs
Llibres a la plaça
Quin soroll fem
Català: Grup obert
Inauguració exposició: Katârt #1
Grups conversa anglès
Espai reparació - DIY
Club de fotografia
Manetes del Clot
Català: grup obert
Reiki
Grups conversa anglès
Reparat Millor que Nou: Electrodomèstics de la llar
Espai reparació - DIY
Risoteràpia
Català: grup obert
Jocs de taula i escacs
Grups conversa anglès
Xerrada Taller d’Historia
Club de fotografia
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CALENDARI ABRIL, MAIG I JUNY 2019
Dimecres 15-M
Dimecres 15-M
Dijous 16 M
Divendres 17-M
Divendres 17-M
Divendres 17-M
Dilluns 20-M
Dilluns 20-M
Divendres 24-M
Divendres 24-M
Dilluns 27-M
Dilluns 27-M
Dilluns 27-M
Dimecres 29-M
Divendres 24-M
Divendres 31-M
Dilluns 3-J
Dilluns 3-J
Dilluns 3-J
Dilluns 3-J
Divendres 7-J
Divendres 7-J
Divendres 7-J
Dimecres 12-J
Divendres 14-J
Divendres 14-J
Divendres 14-J
Dilluns 17-J
Dilluns 17-J
Dilluns 17-J
Dimecres 19-J
Divendres 21-J
Divendres 21-J
Dimecres 26-J
Divendres 28-J

19 h
19.30 h
17 h
18.30 h
17h
17h
17 i 18 h
19 h
18.30 h
16.30 h
17 i 18 h
19 h
19 h
19 h
18.30 h
17 h
17 i 18 h
18 h
19 h
19 h
18.30 h
17 h
19 h
19 h
17 h
18.30 h
18.30 h
17 i 18 h
19 h
19 h
19.30 h
18.30 h
18 h
19 h
18.30 h

Club de lectura
Narrin Narran
Cantata de corals de gent gran
Català: Grup obert
Festa de la reparació - robòtica
Posa la teva llavor
Grups conversa anglès
Xerrada interreligiosa
Català: Grup obert
Renova la roba i renova joguines
Grups conversa anglès
Espai reparació - DIY
Club de fotografia
Club de lectura
Català: Grup obert
Inauguració exposició: Mirem amb ulls matemàtics!
Grups conversa anglès
Reparat Millor que Nou
Espai Reparació - DIY
Club de fotografia
Català: grup obert
Manetes del Clot
Reiki
Club de lectura
Risoteràpia
Català: grup obert
Jocs de taula i escacs
Grups conversa anglès
Xerrada Taller d’Historia
Club de fotografia
Narrin Narran
Català: Grup obert
Mercat d’intercanvi
Club de lectura
Català: Grup obert
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GRUPS A L’EAMP

Blogueres de Sant Martí
Si tens ganes de fer-te sentir, Internet és
una bona eina. Aquest grup de dones
ja l’ha descobert i fan del seu bloc un
portal d’opinió, crítica i reflexió.
Si en vols formar part: cada dimarts de
10.30 a 12.30 h es troben a l’EAMP.
https://blogueresdesantmarti.net/

Coope Clot. Cooperativa de
consum ecològic del Clot-Camp
de l’Arpa
Associació de consum autogestionada que es posen en contacte amb els
productors ecològics per poder beneficiar-se de la compra en grup.
Els dimecres de 19.30 a 20.30 h.
https://coopeclot.wordpress.com

+ QUE PASSEJAR
Un grup obert per fer sortides, descobrir i conèixer la ciutat i totes les activitats que s’hi fan. Si vols descobrir una
Barcelona diferent, fer-ho en grup i passar-t’ho bé, vine!
Totes les dates de les trobades es publicaran a www.casalbarrieamp.org

SERVEIS DE L’EAMP

Taller d’anuncis laborals
Busques feina? A l’EAMP tenim un taulell que anem actualitzant cada setmana amb diferents ofertes laborals.

Intercanvi de joguines

!

nou

S’obre un nou espai per intercanviar
joguines. Agafeu les que us interessin;
deixeu les que vulgueu compartir.

Visita guiada a l’EAMP i els
seus projectes
Els dimecres al matí amb cita prèvia.

Puzzle col·laboratiu i intercanvi
de trencaclosques
A l’EAMP tenim trencaclosques que
anem construïnt entre totes i també
tenim un espai d’intercanvi perquè en
puguis deixar-ne un i emportar-te’n un
altre a casa.

Punt d’intercanvi de llibres i
punts de llibre
A l’EAMP compartim cultura. Vine, escull el llibre que més t’agradi i emporta-te’l... L’únic requisit és que en deixis
un altre.
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Cessió d’espais
L’EAMP disposa de dues sales: una
aula taller amb capacitat per a 15 persones i una sala d’actes polivalent amb
capacitat per a 50 persones. Es poden llogar per a particulars, empreses
o entitats, per a dur a terme activitats
culturals.
Cal omplir el formulari que trobareu a la
web: www.casalbarrieamp.org

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

T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS

Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. 93 450 70 13
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