Casal de barri Espai
Antoni iró Peris
EA P

Programació
del mes

Desembre 2019

Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. i
93 450 70 13 www.casalbarrieamp.org
@espaieamp
EXPOSICIONS

ATMAN DEL ARTE
Fins al 20 de desembre

MEDI AMBIENT

EMBOLCALLS
SOSTENIBLES

Dilluns 2 de desembre, 18 h

A càrrec d’Elisabeta Viceconte
Treball d’autoconeixement a través de l’art per a la recerca d’allò
que antigament anomenaven Atman o esperit universal.

A càrrec de Reparat, millor
que nou
A partir de retalls d’embalatges,
caixes de cartró i ampolles de
plàstic buides i netes, realitzarem embolcalls originals pels
nostres regals. Els participants
hauran de portar envasos de
plàstic o cartró, restes de cordills
o llanes.
Cal inscripció prèvia: www.casalbarrieamp.org

ALTRES

TALLER FLORAL
DE NADAL

Dilluns 16 de desembre,
de 18 a 20.30 h
*Preu: 11,70 €
Inscripcions del 18 de novembre al 12
de desembre a l’EAMP i a
www.casalbarrieamp.org

A càrrec de Lilart Flors
Farem una corona de Nadal que
tant servirà per penjar a la porta
o a una paret com per posar-la
de centre de taula amb una espelma al mig.
*(aquest taller té un cost addicional per
material de 15 € a pagar en efectiu el
dia del curs)

XERRADES

CLUB DE FOTOGRAFIA
Dilluns 2 i 16 de desembre,
19 h
CLUB DE LECTURA
Dimecres 11 de desembre,
19 h
MANETES DEL CLOT
Divendres 13 de desembre,
17 h
REIKI PER A TOTHOM
Divendres 13 de desembre,
19 h

RISOTERÀPIA
Divendres 20 de desembre,
17 h

Dilluns 9 de desembre, 19 h

Totes les activitats són gratuïtes si no s’especifica el contrari

ESPAI REPARACIÓ - DIY
Dilluns 2 de desembre,
19 h

NARRIN NARRAN
Dimecres 18 de desembre,
19.30 h

PRESENTACIÓ DE LA
GUIA DEL REC COMTAL
(Viena Edicions, 2019)
A càrrec d’Enric H. March,
membre del Taller d’Història
del Clot-Camp de l’Arpa
Història viva d’aquesta infraestructura mil·lenària, del seu atecedent, l’aqüeducte romà, i de
les fonts gòtiques. Un viatge per
una canalització que movia molins i regava hortes mentre les seves aigües, com un riu, dibuixaven la ciutat que avui coneixem.

EL BARRI PROPOSA

30ª CAMPANYA DE REIS
DEL CLOT-CAMP DE
L’ARPA
Del 2 al 20 de desembre en l’horari
d’obertura del centre

Un any més l’EAMP participa a
la campanya de recollida de joguines noves i obsequis per a la
gent gran.

JOCS DE TAULA: escape room
Divendres 20 de desembre,
18.30 h
GRUPS CONVERSA ANGLÈS
BÀSIC
Tots els dilluns, 17 h
AVANÇAT
Tots els dilluns, 18 h
TALLER OBERT DE CATALÀ
Tots els divendres,
17 h

