Programació
i tallers
Gener, febrer i
març 2020

Fotografia dels alumnes i mestres de l’Escola Professional
Mare de Déu deMontserrat

Casal de barri
Espai Antoni iró Peris
EAMP

EAMP

CREANT COMUNITAT AL CLOT-CAMP DE L’ARPA
El Casal de Barri Espai Antoni Miró Peris (EAMP) està gestionat, a través d’un model de gestió cívica o
ciutadana, per la Federació d’Entitats del Clot-Camp de l’Arpa (FECCA).
Obert des de 2008, l’EAMP vol ser un punt de de trobada i acció veïnal, un espai per l’acció comunitària, on
a partir de la participació i implicació de les persones es generi comunitat. En aquest sentit, bona part de les
propostes que trobareu en aquesta programació són gratuïtes i dutes a terme o proposades per persones
voluntàries. Volem destacar especialment els projectes comunitaris i les activitats El barri proposa.
Els projectes comunitaris són aquells construïts col·lectivament, oberts i amb voluntat de donar resposta a una
necessitat del barri. Aquests volen millorar la qualitat del vida del veïnat, promoure la inclusió i cohesió social
i enfortir els membres de la comunitat.

El barri proposa són activitats on persones voluntàries ofereixen el seu temps i coneixement a altres veïns i
veïnes de forma desinteressada.
Apropa’t i participa. És el casal del barri, el teu casal.
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EXPOSICIONS

MÓN GAI, DE LA
FOSCOR A LA CLAROR
Del 9 al 29 de gener
Inauguració: dijous 9 de gener,
19 h

A càrrec de Jaume Llopart
L’exposició integra una sèrie de
fotografies en blanc i negre del relat de persones del món gai. A través de diversos retrats i escenes,
l’artista ens mostra el col·lectiu des
de dins: expressant qui som, com
som i com volem ser.

*Consultar disponibilitat sala a casalbarrieamp.org
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EXPOSICIONS

FIBROMIÀLGIA,
CONVIVINT AMB ELLA

EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA DE MEDI
AMBIENT

Del 31 de gener al 26 de febrer
Inauguració: divendres 31 de
gener, 19 h

Del 28 de febrer al 25 de març
Inauguració: divendres 28 de
febrer, 19 h

A càrrec de Manoli Tapias
Exposició que es mou entre dos
mons diferents però compatibles:
el pictòric i el poètic. Tracta sobre
la fibromiàlgia i la fatiga crònica i
té com a finalitat divulgar i donar
a conèixer la malaltia. Ha estat
exposada arreu del món: des de
Nova York, passant per Rumania,
Oporto, i a diferents ciutats de l’estat.

Alumnes i Mestres de l’Escola
Professional Mare de Déu de
Montserrat
L’exposició està relacionada amb
qualsevol concepte que tingui relació amb el medi ambient (natura,
canvi climàtic, reciclatge...). Un
tractament visual i reflexiu per tal
de conscienciar sobre el què ens
envolta i com ho tractem.
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XERRADES

XERRADA I
PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE: La pequeña
historia. Memorias de un
anarquista barcelonés de
1936 a 1975

GEOBIOLOGIA: VOLS
MILLORAR LA SALUT
A TRAVÉS DEL TEU
HÀBITAT?
Dilluns 20 de gener, 19 h

Dilluns 13 de gener, 19 h

A càrrec de Joan Fígols
Molts problemes de salut tenen a
veure amb el lloc on vivim, comprovarem quins són i intentarem
sentir nosaltres mateixes les radiacions del subsòl.

A càrrec d’Agustín Guillamón,
de l’Ateneu Enciclopèdic Popular
El llibre descriu la vida quotidiana
d’un treballador d’una família molt
humil sota el franquisme. La seva
infància i joventut, així com part de
la seva vida madura transcorren
com a veí i treballador a Poble Nou
i La Verneda.

ORGANITZA EL TALLER D’HISTÒRIA DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
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XERRADES

ESPAI I FESTA. LA
TRANSFORMACIÓ
FESTIVA DE L’ESPAI
URBÀ AL CLOT - CAMP
DE L’ARPA

DEL NOVEDADES AL
DUCAL
Dilluns 9 de març, 19 h

Dilluns 10 de febrer, 19 h

A càrrec de Roberto Lahuerta
S’exposarà com es movia la cartellera barcelonina des de les
pel·lícules que s’estrenaven en determinats locals fins que arribaven
als cinemes més allunyats, posant
l’accent en el Ducal, Meridiana i
Rívoli.

A càrrec de Jordi Morell, historiador i membre del Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa
Es mostraran exemples de la tradició festiva d’ornamentar l’espai
urbà al nostre barri.

ORGANITZA EL TALLER D’HISTÒRIA DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA

ORGANITZA EL TALLER D’HISTÒRIA DEL CLOT-CAMP DE L’ARPA
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XERRADES

MEDI AMBIENT

NO ESTÁS SOLA

ACCIÓ PEL CLIMA!
Videofòrum-xerrada

Dilluns 16 de març, 19 h

Dilluns 27 de gener, 19 h

VISITA A LA NEVERA
SOLIDÀRIA:
lluitar contra el
malbaratament alimentari
Dimecres 25 de març, 11 h

A càrrec de Lola no estás sola
Projecte que treballa amb dones
sense llar. Ens explicaran i coneixerem de primera mà la realitat
de viure al carrer.

A càrrec de DESOS Opció Solidària
Projecció del reportatge ‘Una mirada des de Nicaragua i Catalunya
a l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible 13 - Acció pel Clima’,
amb la participació de dues activistes nicaragüenques que reflexionen sobre la situació climàtica i suggereixen propostes de
canvi.
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Dins el marc de la Setmana de
consum responsable explicarem
la nevera solidària que hi ha a
l’EAMP oberta 24 h. Veurem com
funciona aquest projecte que vol
lluitar contra el malbaratament
alimentari. També analitzarem els
impactes socials i ambientals que
té aquesta problemàtica.

EL BARRI PROPOSA

REIKI PER A TOTHOM

NARRIN NARRAN

RISOTERÀPIA

A càrrec de Paquita Marsal
Vine a donar i rebre Reiki.

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

A càrrec de Laura Duro d’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.

Divendres 10 de gener, 19 h
Divendres 7 de febrer, 19 h
Divendres 6 de març, 19 h

Dimecres 15 de gener, 19.30 h
Dimecres 19 de febrer, 19.30 h
Dimecres 18 de març, 19.30 h

Dimecres 15 de gener, 17 h
Dimecres 12 de febrer, 17 h
Divendres 11 de març, 17 h

Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org
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EL BARRI PROPOSA

CLUB DE FOTOGRAFIA

CLUB DE LECTURA

Dilluns 13 i 27 de gener, 19 h
Dilluns 10 i 24 de febrer, 19 h
Dilluns 9 i 23 de març, 19 h

Dimecres 21 de gener, 19 h
Dimecres 26 de febrer, 19 h
Dimecres 25 de març, 19 h

A càrrec d’Eva Lledó Fonollosa
Espai per a compartir l’experiència
lectora. Llegirem i comentarem tot
un seguit de llibres per gaudir de
les històries i intercanviar les nostres impressions.

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

JOCS DE TAULA I
ESCACS

GRUPS DE CONVERSA
EN ANGLÈS

Divendres 17 de gener, 18.30 h
Divendres 14 de febrer, 18.30 h
Divendres 13 de març, 18.30 h

GRUP BÀSIC:
• Tots els dilluns de 17 a 18 h
GRUP AVANÇAT
• Tots els dilluns de 18 a 19 h

Amb la col·laboració de
Frikigames
Un espai per totes les edats per
descobrir nous jocs i divertir-nos
plegades.
Al mes de març, especial caissa
cards amb dones escaquistes i trivial feminista!

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

ESPAI OBERT A L’ART

TALLER OBERT DE
CATALÀ

Tots els dimecres a partir del 15
de gener, de 10.30 a 12.30 h

Tots els divendres de les 17 a
les 18.30 h

A càrrec de Joan-Bosco Clusó
Calaf
T’agrada pintar? Si tens ganes de
compartir el teu art i aprendre dels
companys i companyes i passar
una bona estona amb allò que
t’agrada, aquí tindràs un espai per
fer-ho en grup.

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.
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

11

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Condicions de la matrícula

Del 8 al 15 de gener de 2020.
Els cursos s’impartiran durant els
mesos de gener, febrer i març de
2020.

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.
L’EAMP es reserva el dret d’admissió cap aquelles persones que no
respectin la feina dels talleristes i
el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries.
Els preus totals de cada curs que
s’especifiquen són amb IVA inclòs.
Hi ha cursos amb un cost extra de
material que no s’inclou al preu total del taller. En cada cas s’especifica l’import i s’haurà de pagar el
primer dia del curs.

Inscripcions on-line
A www.casalbarrieamp.org
inscripcions del 8 al 15 de gener
de 2020.
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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CURSOS I TALLERS

!

nou

Petits músics

Eneagrama

GRUP A: Dimarts de les 17 a les
18 h P B: Dimarts de les 18 a
les 19 h
Del 21 de gener al 24 de març
Sessions: 10
Preu: 66.79 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

Dimarts de les 17.30 a les 19 h
del 21 de gener al 24 de març
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)

A càrrec de David Rodríguez
L’eneagrama és una eina que ens
permet conèixer-nos millor i a partir d’aquí poder treballar les nosA càrrec de Tata Inti Coop
Jugarem amb els sons tot gene- tres forteses i debilitats per seguir
rant ambients d’acollida als infants millorant.
i les seves emocions. La música
ofereix múltiples beneficis sensorials, els fa sentir estimats/des
i convida al desenvolupament, la
descoberta i la creativitat.
Taller familiar dirigit a famílies amb
infants d’1 a 3 anys.
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Anglès de mica en mica
Dimarts de les 19 a les 20.30 h
del 21 de gener al 24 de març
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)
A càrrec de Beatriz Benet
Si tens uns mínims coneixements
d’anglès, aquest és el teu taller (nivell bàsic).

CURSOS I TALLERS

Estirament integrals i
esquena Flexible
Dimarts de les 19.30 a les 21 h
del 21 de gener al 24 de març
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)
A càrrec de Magdala Cots
En aquest taller aprendrem a fernos shiatsu a nosaltres mateixes,
que és una manera fàcil, còmoda i
segura, de mantenir el cos flexible
i lliure de tensions. Alhora 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.

Anglès des de zero
Dimecres de les 11.30 a les 13 h
del 22 de gener al 25 de març
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)
A càrrec de Beatriz Benet
Curs destinat a persones que no
han fet mai anglès i tenen ganes
d’aprendre la llengua de Shakespeare.
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Parlar en públic
sense por

!

nou

Dijous de les 17.30 a les 19 h del
23 de gener al 26 de març
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)
A càrrec de Io Valls
Aquest hivern estrenem el taller
per vèncer la por a parlar en públic, millorar les habilitats orals i
comunicar exactament allò que
volem.
Amb creativitat i entusiasme. Amb
tècnica i personalitat. Parla per tu!

CURSOS I TALLERS

L’art reciclat
en família

!

nou

Dijous de les 17 a les 18 h del 23
de gener al 26 de març
Preu en concepte de material: 7 €
Sessions: 10
Preu: 66.79 € (10 h)
A càrrec d’Alison Buchanan
Vine a fer art i artesania amb materials reciclats. Activitat per famílies
amb infants a partir de 5 anys.

Ioga en família

Mindfulness

Dijous de les 18.15 a les 19.15 h
del 23 de gener al 26 de març
Sessions: 10
Preu: 66.79 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

Dijous de 19.30 a les 20.30 h del
23 de gener al 26 de març
Sessions: 10
Preu: 48.64 € (10 h)

A càrrec d’Inma Jodar
Espai per a experimentar el ioga
en família: pares, mares o familiars
acompanyats per un infant (de 5 a
10 anys). Es redescobriran postures plegats, coneixeran mantres i
meditacions bàsiques; enfortint el
vincle i la connexió a partir de l’experiència i la consciència, d’una
manera lúdica.
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A càrrec d’Inma Jodar
L’atenció plena (o mindfulness) és
una forma de meditació que consisteix a prestar atenció al moment
present, de forma deliberada i
sense jutjar. A través de diversos
exercicis treballarem la consciència corporal, per així apropar-nos
al present i a totes les sensacions
que ens dona. Una tècnica de
relaxació per enfortir-nos mentalment i sortir del ritme trepidant de
la vida actual.

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 fer
de voluntària d’un llarg seguit d’activitats que les entitats del barri proposen.
www.xacclotcarpa.wordpress.com
Hi ha lloc per a tothom!

Nevera solidària

Espai familiar

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

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

*es realitzen visites comentades per
grups els dimecres al matí prèvia reserva al 93 450 70 13 o a
info@casalbarrieamp.org
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PROJECTES COMUNITARIS

Espai de reparació - DIY

Manetes del Clot

Enverdiment de la plaça

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.

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.
Si vols ser-ne part activa, vine a l’EAMP i
t’explicarem com pots participar-hi.

Divendres 10 de gener, 17 h
Divendres 7 de febrer, 17 h
Divendres 6 de març, 17 h
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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.home.blog

SERVEIS DE L’EAMP

PC i wifi
T’oferim un espai per poder estudiar,
llegir, consultar internet o fer treballs a
l’ordinador.
També hi ha servei d’impressió.

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

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

Visita guiada a l’EAMP i els
seus projectes
Per a més informació dirigiu-vos a:
info@casalbarrieamp.org

enganxa’m a la nevera

CALENDARI GENER, FEBRER I MARÇ 2020

Tots els dilluns 17 i 18 h Grups conversa anglès
Tots els dimecres 10.30 h Espai obert d’art
Tots els divendres
17 h Taller obert de català

Dilluns 24 F
Dimecres 26 F
Divendres 28 F
Divendres 6 M
Divendres 6 G
Dilluns 9 M
Dilluns 9 M
Dimecres 11 M
Divendres 13 M
Dilluns 16 M
Dimecres 18 M
Dilluns 23 M
Dimecres 25 M
Dimecres 25 M

8 G - 15 G		 Inscripcions tallers
Dijous 9 G
19 h Inauguració exposició ‘Món gai’
Divendres 10 G
17 h Les Manetes del Clot
Divendres 10 G
19 h Reiki
Dilluns 13 G
19 h Xerrada i presentació llibre: La pequeña
historia. Memorias de un anarquista barcelonés de 1936 a 1975
Dilluns 13 G
19 h Club de fotografia
Dimecres 15 G
17 h Risoteràpia
Dimecres 15 G
19.30 h Narrin Narran
Divendres 17 G 18.30 h Jocs de taula i escacs
Dilluns 20 G
19 h Xerrada Geobiologia
Dimecres 21 G
19 h Club de lectura
Dilluns 27 G
19 h Club de fotografia
Dilluns 27 G
19 h Videofòrum i xerrada Acció pel clima!
Divendres 31 G
19 h Inauguració exposició ‘Fibromiàlgia’
Divendres 7 F
17 h Les Manetes del Clot
Divendres 7 F
19 h Reiki
Dilluns 10 F
19 h Club de fotografia
Dilluns 10 F
19 h Xerrada Espai i festa
Dimecres 12 F
17 h Risoteràpia
Divendres 14 F 18.30 h Jocs de taula i escacs
Dimecres 19 F
19.30 h Narrin Narran
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19 h
19 h
19 h
17 h
19 h
19 h
19 h
17 h
18.30 h
19 h
19.30 h
19 h
11 h
19 h

Club de fotografia
Club de lectura
Inauguració exposició de medi ambient
Les Manetes del Clot
Reiki
Club de fotografia
Xerrada del Novedades al Ducal
Risoteràpia
Jocs de taula i escacs: especial 8 M
Xerrada Lola no estás sola
Narrin Narran
Club de fotografia
Visita nevera solidària
Club de lectura

T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS

Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. 93 450 70 13
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