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EXPOSICIÓ

EL MÓN DEL GRAVAT
Fins al 26 de juliol

A càrrec d’Entinta Printing
L’exposició mostra les diferents cares del
gravat i com cada membre del taller al
carrer Degà Bahí s’expressa a través
d’aquesta tècnic artística tant polifacètica.

MEDI AMBIENT

HORT URBÀ

Dilluns 1 de juliol, de 18 a 20 h

A càrrec de Reparat, millor que nou
Taller per aprendre a fer un hort urbà
apte per qualsevol tipus d’espai:
terrassa, balcó o interior de casa teva.
S’ensenyaran les diferents possibilitats
de recipients a partir del material en
desús: caixes de vi, lona, ampolles grans
d’aigua, llaunes etc. Es farà una introducció al substrat i a les diferents plantes
segons la necessitat de sòl.
Cal inscripció prèvia: www.casalbarrieamp.org

XERRADES

LLEURE I FORMACIÓ ADAPTAT
A LES PERSONES AMB
DIVERSITAT FÍSICA
Dilluns 15 de juliol, 19 h

A càrrec d’Auxilia, entitat de voluntariat
que treballa amb persones amb diversitat
física
Presentació d’activitats de formació i
lleure per persones amb diversitat física i
la seva relació amb el reforç de l’autoestima.

ESPAI REPARACIÓ - DIY
Dilluns 1 de juliol, 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.

ACTIVITATS OBERTES

JOCS D’AIGUA A LA PLAÇA
Dimecres 3, 10, 17 i 24 de juliol,
de 17 a 19 h
RISOTERÀPIA
Divendres 12 de juliol,
17 h
NARRIN NARRAN
Dimecres 17 de juliol,
19.30 h
PRACTICA EL TEU ANGLÈS
BÀSIC
Tots els dilluns de 17 a 18 h
AVANÇAT
Tots els dilluns de 18 a 19 h

