Casal de barri
Espai Antoni iró Peris
EAMP

Programació
i tallers
Abril, maig, juny i
juliol 2020

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 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

PINTURA AL CASAL
DE GENT GRAN JOAN
CASANELLES
Del 27 de març al 27 d’abril
Inauguració: divendres 27 de
març, 17 h

A càrrec del taller de pintura del
Casal de Gent Gran Joan Casanelles
Exposició commemorativa del 25è
aniversari del Casal de Gent Gran
que mostra les obres de pintura a
l’oli de l’alumnat del taller de pintura.

KATÂRT #2

Del 4 de maig al 27 de maig
Inauguració: dilluns 4 de maig,
19 h

Coordinat per Irene Valiente
(artista i professora de l’Escola
Mare de Déu de Núria)
Projecte de l’escola EMDN que
pretén promoure l’art i la cultura
entre l’alumnat. Mostra els millors
treballs de la branca artística de
l’escola: peces fetes per estudiants de 4t d’ESO i de Batxillerat.

*Consultar disponibilitat sala a casalbarrieamp.org
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EXPOSICIONS

DRAWING 4 EQUALITY.
DESAFIANT ELS ROLS
DE GÈNERE A LES
DUES RIBES DE LA
MEDITERRÀNIA

VISIBLES: L’ART DE
LA INTEMPÈRIE. VEUS
PER FER FRONT A
L’ADVERSITAT

Del 26 de juny al 30 de juliol
Inauguració: divendres 26 de juny,
19 h

Del 29 de maig al 22 de juny
Inauguració: divendres 29 de
maig, 19 h

A càrrec d’artistes amateurs
amb vinculació
a la xarxa
d’atenció a persones sense llar
de Barcelona
Mostra que visibilitza la situació
d’exclusió residencial. El dia de
la inauguració comptarem amb
una visita guiada de la mà dels i
les artistes. Tot seguit, gaudirem
d’un concert de “The Notas” i “Asis
Band” a la plaça.

A càrrec de diversos/es autors/
es
És el resultat d’un concurs artístic
promogut per l’Institut Europeu de
la Mediterrània i la Fundació de
Dones Euromediterrànies, amb
l’objectiu de qüestionar i trencar
els rols de gènere.
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XERRADES

L’ESCOLA LA
FARIGOLA. 40 ANYS
D’HISTÒRIA (1979-2019)
Dilluns 20 d’abril, 19 h

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE “GEOGRAFÍA
D’ABEL PAZ”
Dilluns 11 de maig, 19 h

PRESENTACIÓ DEL
LLIBRE “DIARI ÍNTIM :
LA VIDA QUOTIDIANA
A LA REREGUARDA :
BARCELONA, 1938 1939”
Dilluns 8 de juny, 19 h

A càrrec de Josep Fabra, Manuel
Bleda i Neus Freixa
L’escola La Farigola del Clot celebra el 40è aniversari. Reviurem les
lluites veïnals de la transició per
aconseguir una escola pública al
Clot, explicarem els primers anys
de funcionament i remarcarem el
seu paper capdavanter en la immersió lingüística a la ciutat.

A càrrec dels seus autors Fernando Casal y Mª Antonia Ferrer
El llibre és un intent de reconstruir
una biografia d’Abel Paz pseudònim de Diego Camacho. Escriptor,
historiador, militant del moviment
llibertari i fill de jornalers del camp.
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A càrrec del seu editor literari
Domènec Ribot i Martín
El gener de 1938 Francisca Rius i
Sanuy va iniciar un diari per al seu
fill que havia estat mobilitzat per
l’Exèrcit Popular en el que descriu
el dia dia a la reraguarda.

SETMANA DEL LLIBRE

XERRADA/
PRESENTACIÓ CONTE.
PHÍA UN CUENTO PARA
NIÑOS Y ADULTOS
Dimecres 22 d’abril, 17.30 h

XERRADA: DIGUES
ADÉU A LA GANA
EMOCIONAL | TALLER
I PRESENTACIÓ DE
LLIBRE
Dimecres 22 d’abril, 19 h

A càrrec de Fran Ramos, autora
del llibre
La història de dos bessons en
el seu dia a dia que ens serveix
d’excusa per entendre que es pot
compaginar una educació respectuosa amb l’estrés diari. Un llibre
per ser llegit per grans i petits alhora.

A càrrec de Laia Solé, autora del
llibre i fundadora de hambredeamor.com
Si menges sense tenir gana, tens
gana a totes hores i no et sents capaç de controlar el desig de menjar alguna cosa dolça, salada o
rica en greix, aquest taller-xerrada
és per a tu!
Es farà una pràctica de mindful eating per aprendre a menjar conscientment.
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SETMANA DEL LLIBRE

CONCURS BOOKFACE

LLIBRES A LA PLAÇA

Per promocionar la lectura, durant
la Setmana del Llibre proposem un
concurs de sleeveface al barri.
Integra’t a una portada de llibre
que t’agradi i utilitza el hashtag
#llibresEAMP a les xarxes socials
per optar a guanyar una bossa de
tela + 3 sucs ecològics.

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

De l’1 d’abril al 24 d’abril

Dijous 23 d’abril de 17 a 20 h
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MEDI AMBIENT

NETEJA NATURAL
Dilluns 27 d’abril,
de 18:30 a 20.30 h

A càrrec de Reparat, millor que
nou
Petits trucs per fer una neteja de
casa a partir de productes que
tenim a la cuina. Els participants
hauran de portar petits envasos (2
o 3) reutilitzables, per recollir una
mostra dels productes elaborats.
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

RENOVA LA TEVA ROBA
I LES TEVES JOGUINES
Recollida de roba i joguines: de
l’11 al 20 de maig en horari
d’obertura de l’EAMP
Espai d’intercanvi (mercadillo):
Divendres 22 de maig de 17 a
20.30 h

Podràs portar les teves peces de
roba i les 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 8 de maig, 17 h

Seguim enverdint la plaça Carme
Montoriol. Vine a posar la teva llavor i a regar els escocells!

MEDI AMBIENT

MERCAT D’INTERCANVI
Divendres 15 de maig, 18 h

TITELLES I NINOTS DE
DRAP

POSEM NOM A LA
NEVERA

A càrrec de Reparat, millor que
nou
A partir de retalls de roba i aprofitant mitjons vells o desaparellats
crearem titelles i ninots divertits i
originals. Els participants hauran
de portar mitjons vells o desaparellats, retalls o roba en desús.

El 5 de juny és el dia del Medi Ambient. Per celebrar-ho hem pensat
que ja és hora de posar-li nom a
la nevera solidària de l’EAMP, un
projecte contra el malbaratament
alimentari. Escoles, persones, entitats del barri, ens ajudeu a buscar-li nom? Etiqueteu a les xarxes
#neveraEAMP durant el mes de
maig i el 5 de juny esperem poder
batejar-la!

Dilluns 18 de maig,
de 18:30 a 20.30 h

A càrrec de l’EAMP
Mercat d’intercanvi entre particulars. Reserva la teva taula i a intercanviar!
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org
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Divendres 5 de juny

MEDI AMBIENT

CONSUM ENERGÈTIC
A L’EAMP - PRENENT
CONSCIÈNCIA DE
L’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA

HORT URBÀ

Dilluns 29 de juny,
de 18.30 a 20.30 h

ENQUADERNACIÓ
CREATIVA

Dilluns 13 de juliol, de 17.30 a

Del 15 al 19 de juny

Dins el marc de la Setmana de
l’Energia, el casal de barri s’omplirà d’informació sobre el nostre
consum energètic i el canvi climàtic.

A càrrec de Reparat, millor que
nou
Ensenyarem com fer un mini hort
urbà, apte per qualsevol tipus
d’espai: terrassa, balcó o interior
de casa. Veurem diferents possibilitats de recipients a partir del material en desús: caixes de vi, lona,
ampolles grans d’aigua, llaunes
etc. Cal portar petits envasos (2
o 3) reutilitzables, per recollir una
mostra.
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org
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A càrrec de Reparat, millor que
nou
Creació de llibretes o blocs de
notes originals i personalitzades,
a partir del material reutilitzat: cartró, fulls, tela, llana etc. Els participants hauran de portar fulls impresos per una cara, algun envàs de
cartró i retalls de roba que tinguin
per casa.
Activitat familiar.
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

ESPAI FAMILIAR

ALTRES

EL BARRI PROPOSA

ESPECIAL ESPAI
FAMILIAR

AUTODEFENSA

RISOTERÀPIA

Juliol

REVERVENA:
Divendres 3 de juliol,
de 17.30 a 19 h
JOCS D’AIGUA A LA PLAÇA:
Dimecres 8, 15 i 22 de juliol,
de 17 a 19 h
ENDREÇAR TAMBÉ ÉS JUGAR:
Setmana del 27 de juliol,
de 17 a 20 h

Dimecres d’11.30 a 13.30,
del 29 d’abril al 8 de juliol
Sessions: 10
Preu: gratuït
Inscripcions al PIAD-Sant Martí:
Gran Via de les Corts Catalanes,
837 (2ª planta)
piad_stmarti@bcn.cat
Telf. 93 619 73 11

A càrrec de PIAD-Sant Martí
Aquest taller pretén potenciar la
seguretat física i emocional de les
dones.
Possibilitat de servei d’atenció per
infants durant el taller amb sol·licitud prèvia al PIAD on s’ha fet la
inscripció.
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Dimecres 1 d’abril, de 17 a 18 h
Divendres 15 de maig, de 17 a 18 h
Divendres 12 de juny, de 17 a 18 h
Divendres 10 de juliol, de 17 a 18 h

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.
Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org

EL BARRI PROPOSA

CLUB DE FOTOGRAFIA

Dilluns 20 d’abril, de 19 a 20.30 h
Dilluns 4 i 18 de maig, de 19 a
20.30 h
Dilluns 8 i 22 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, etc.

JOCS DE TAULA I
ESCACS

Divendres 17 d’abril, 18.30 h
Divendres 15 de maig, 18.30 h
Divendres 12 de juny, 18.30 h

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

Cal inscripció prèvia:
www.casalbarrieamp.org
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REIKI PER A TOTHOM

Divendres 17 d’abril, de 19 a 21 h
Divendres 8 de maig, de 19 a 21 h
Divendres 5 de juny, de 19 a 21 h

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

EL BARRI PROPOSA

NARRIN NARRAN

Dimecres 15 d’abril, 19.30 h
Dimecres 20 de maig, 19.30 h
Dimecres 17 de juny, 19.30 h

GRUPS DE CONVERSA
EN ANGLÈS
GRUP BÀSIC:
• Tots els dilluns de 17 a 18 h

ESPAI OBERT A L’ART
Tots els dimecres de 10.30 a
12.30 h

GRUP AVANÇAT
• Tots els dilluns de 18 a 19 h
Vine a explicar o gaudir dels contes per adults que entre tots i totes
crearem.

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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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.

EL BARRI PROPOSA

MANDALES

Tots els dimecres de
10.30 a 11.30 h

nou!

Les mandales permeten relaxar-te
i centrar l’atenció. Si t’agrada pintar mandales o vols provar-ho, vine
els dimecres al matí a compartir
aquesta experiència.

TALLER OBERT DE
CATALÀ
Tots els divendres de 17
a 18.30 h

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
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CONCERT A LA PLAÇA
AMB “THE NOTAS” I
“ASIS BAND”
Divendres 26 de juny, 19 h

Activitat paral·lela a la mostra “Visibles: l’art de la intemperie. Veus
per fer front a l’adversitat”.
Gaudirem d’un concert de “The
Notas” i “Asis Band” tot seguit
després de la inaguració de l’exposició.

INSCRIPCIONS CURSOS I TALLERS

Període d’inscripcions

Inscripcions presencials

Condicions de la matrícula

Del 23 de març a l’1 d’abril de 2020.
Els cursos s’impartiran durant els
mesos d’abril, maig i juny de 2020.

A la 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 bancària 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 23 de març a l’1
d’abril 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

Petits músics
Dimarts de 17 a 18 h
del 14 d’abril al 16 de juny
Sessions: 10
Preu: 66.79 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de Tata Inti Coop
Jugarem amb els sons tot generant ambients d’acollida als infants
i les seves emocions. La música
ofereix múltiples beneficis sensorials, els fa sentir estimats/des
i convida al desenvolupament, la
descoberta i la creativitat.

Petits músics
en anglès

nou!

Dimarts de 18 a 19 h
del 14 d’abril al 16 de juny
Sessions: 10
Preu: 66.79 € (10 h)
El preu inclou infant i adult

A càrrec de Tata Inti Coop
Ens iniciarem a l’anglès mentre
juguem amb els sons tot generant
ambients d’acollida als infants i les
seves emocions. La música ofereix
múltiples beneficis sensorials, els
fa sentir estimats/des i convida al
desenvolupament, la descoberta i
Taller familiar dirigit a famílies amb la creativitat.
infants d’1 a 3 anys.
Taller familiar dirigit a famílies amb
infants d’1 a 3 anys.
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Moviment creatiu

nou!

Dimecres de 17 a 18 h
del 15 d’abril al 17 de juny
Sessions: 10
Preu: 66.79 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec de Tata Inti Coop
El moviment com expressió de i
per a la vida i les emocions. El moviment lliure, creatiu i espontani en
un entorn lúdic que desperta els
sentits, convidant al vincle, la mirada i la creativitat.
Taller familiar dirigit a famílies amb
infants de 2 a 6 anys.

CURSOS I TALLERS

Anglès de mica en mica

Shiatsu i estiraments

Dimarts de 19 a 20.30 h
del 14 d’abril al 16 de juny
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)

Dimarts de 19.30 a 21 h
del 14 d’abril al 16 de juny
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)
El preu inclou infant i adult

A càrrec de Beatriz Benet
Si tens uns mínims coneixements
d’anglès, aquest és el teu taller (nivell bàsic).

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 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.
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Parlar en públic sense
por
Dijous de 18 a 19.30 h
del 16 d’abril al 18 de juny
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)
A càrrec de Io Valls
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

Dibuix de natura
urbana

nou!

Dijous de 17 a 18.30 h
del 16 d’abril al 18 de juny
Sessions: 10
Preu: 36.48 € (15 h)
A càrrec d’Alison Buchanan
En aquest taller sortirem al nou
parc de les Glòries per fer dibuix
al natural, descobrint el nou espai
i centrant-nos amb la natura urbana.
taller subvencionat per glòries

Ioga en família
GRUP A (edat 0-3 anys): dijous
de 17 a 18 h del 16 d’abril al 18
de juny
nou! GRUP B (edat 5-10 anys):
dijous de 18.15 a 19.15 h del 16
d’abril al 18 de juny
Sessions: 10
Preu: 66.79 € (10 h)
El preu inclou infant i adult
A càrrec d’Inma Jodar
Espai per a experimentar el ioga
en família: pares, mares o familiars
acompanyats per un infant. 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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Coneix-te i lidera
el teu canvi

nou!

Dijous de 19.30 a 21 h
del 16 d’abril al 18 de juny
Sessions: 10
Preu: 72.96 € (15 h)
A càrrec de Ester Ballarín
Taller d’autoconeixement per empoderar-nos i liderar la nostra pròpia vida. 100% vivencial i pràctic a
través de tècniques de coaching i
de joc.

CÀPSULES

Elaboració de rams
de mà

nou!

Arranjament Floral
amb Flor seca i
material reciclat

Dimecres 13 maig de 19 a 21 h
Sessions: 1
Preu: 9.73 € (2 h)
Preu material: 20 €
Període d’inscripció del 23 de
març al 8 de maig

nou!

Dimarts 7 de juliol de 19 a 21 h
Sessions: 1
Preu: 9.73 € (2 h)
Preu material: 20 €
Període d’inscripcions del 23 de
març al 2 de juliol

A càrrec de Lilart Flors
Aprendrem a fer un ram amb flor
fresca i de temporada. Aprendrem
a netejar la flor, els noms de les
flors i fer un ram de mà seguint la
tècnica de l’espiral. Tothom s’emportarà el seu ram a casa.

A càrrec de Lilart Flors
A partir de flor seca i preservada
i una llauna reciclada com a recipient aprendrem a fer arranjaments florals.
Si ho prefereixes pots portar la
llauna que més t’agradi de casa
teva: tomàquet triturat, olives farcides, etc. Tothom s’emportarà el
seu arranjament a casa.
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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 fer
de voluntària d’un llarg seguit d’activitats que les entitats del barri proposen.

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 17 d’abril, 17 h
Divendres 8 de maig, 17 h
Divendres 5 juny, 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 ABRIL, MAIG, JUNY I JULIOL 2020
Tots els dilluns 17 i 18 h
Tots els dimecres 10.30 h
Tots els dimecres 10.30 h
Tots els divendres
17 h
Dimecres 1 A
17 h
De l’1 al 24 A		
Dimecres 15 A
19.30 h
Divendres 17 A
19 h
Divendres 17 A
17 h
Divendres 17 A
18.30
Dilluns 20 A
19 h
Dilluns 20 A
Dimecres 22 A

19 h
17.30 h

Dimecres 22 A

19 h

Dijous 23 A
17 h
Dilluns 27 A
18 h
Dilluns 4 M
19 h
Dilluns 4 M
19 h
Divendres 8 M
17 h
Divendres 8 M
17 h
Divendres 8 M
19 h
Dilluns 11 M
19 h
De l’11 al 20 M		
Divendres 15 M
17 h
Divendres 15 M
18 h

Grups conversa anglès
Espai obert d’art
Mandales
Taller obert de català
Risoteràpia
Concurs Sleeveface
Narrin Narran
Reiki
Manetes del Clot
Jocs de taula i escacs
Xerrada: 40 anys de l’Escola La Farigola del
Clot
Club de fotografia
Presentació conte Phía un cuento
para niños y adultos
Presentació llibre: Digues adéu a la gana
emocional
Llibres a la plaça
Neteja natural
Inauguració exposició Katart #2
Club de fotografia
Manetes del Clot
Posa la teva llavor pel verd
Reiki
Presentació llibre Geografia d’Abel Paz
Renova: Recollida joguines i Roba
Risoteràpia
Mercat d’intercanvi

Divendres 15 M
17 h
Divendres 15 M
18.30
Dilluns 18 M
18.30 h
Dilluns 18 M
19 h
Dimecres 20 M
19.30 h
Divendres 22 M		
Divendres 29 M
19 h
Divendres 5 J
17 h
Divendres 5 J		
Divendres 5 J
19 h
Dilluns 8 J
19 h
Dilluns 8 J
19 h
Divendres 12 J
17 h
Divendres 12 J
18.30
Del 15 al 19 J		
Dimecres 17 J
19.30 h
Dilluns 22 J
19 h
Divendres 26 J
19 h
Dilluns 29 J
Divendres 3 Jul
Dimecres 8 Jul
Divendres 10 Jul
Dilluns 13 Jul
Dimecres 15 Jul
Del 27 al 31 Jul
Dimecres 22 Jul
23

18 h
17 h
17.30 h
17.30 h
18 h
17.30 h
17 h
17.30 h

Risoteràpia
Jocs de taula i escacs
Titelles i ninots de drap
Club de fotografia
Narrin Narran
Mercadillo Roba i Joguines Renova
Inauguració exposició Drawing 4 equality
Manetes del Clot
Posem nom a la nevera
Reiki
Presentació llibre: Diari íntim: la
vida quotidiana a la rereguarda
Club de fotografia
Risoteràpia
Jocs de taula i escacs
Consum energètic a l’EAMP
Narrin Narran
Club de fotografia
Inauguració exposició de l’Art de la
intempèrie
Hort Urbà
Revervena
Jocs d’aigua a la plaça
Risoteràpia
Enquadernació Creativa
Jocs d’aigua a la plaça
Endreçar també és jugar!
Jocs d’aigua a la plaça

T’ESPEREM!
CASAL DE BARRI ESPAI ANTONI MIRÓ PERIS

Plaça Carme Montoriol, 10
Telf. 93 450 70 13
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