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EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
DE MEDI AMBIENT
Fins al 30 de novembre

Alumnes i mestres de l’Escola
Professional Mare de Déu de
Montserrat
Un tractament visual i reflexiu per
tal de conscienciar sobre el que
ens envolta i com ho tractem.

PROJECTES
COMUNITARIS
XAC - Xarxa d’Acció
Comunitària del ClotCamp de l’Arpa
Informació del barri en temps
de COVID i gestió de voluntariat.
Més informació a:
xacclotcarpa.wordpress.com
@Xarxa_Clot_Ca
xacclotcarpa@gmail.com

XSM - Xarxa Suport Mutu
del Clot-Camp de l’Arpa
Reforç escolar per alumnes
de 5è de primària fins a 4rt
d’ESO
Cada dijous de 17.30 a 19 h.

NEVERA SOLIDÀRIA
#elmenjarnoesllença

10 DONES PIONERES
Fins al 18 de desembre

A càrrec de Blogueres de Sant
Martí
Parlem de dones que van trencar
esquemes, rols i estereotips a la
indústria del cinema.

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

Totes les activitats són gratuïtes.

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 blog un
portal d’opinió, crítica i reflexió. Si en vols formar part,
cada dimarts de 10.30 a 12.30
es troben a l’EAMP.
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.
Més informació a:
coopeclot.home.blog

EL BARRI PROPOSA
GRUPS CONVERSA ANGLÈS*
BÀSIC
Tots els dilluns, 17 h
AVANÇAT
Tots els dilluns, 18 h
CLUB DE FOTOGRAFIA*
Tots els dilluns, 19:30 h
ESPAI OBERT D’ART*
Tots els dimecres, 10.30 h
TALLER OBERT DE CATALÀ*
Tots els divendres, 17 h
RISOTERAPIA*
Dimecres 14 d’octubre, 17 h
FESTIVAL MUNT DE MOTS NARRIN NARRAN*
Dimecres 21 d’octubre, 19.30 h

SERVEIS DE L’EAMP
PC I WIFI
Espai per poder estudiar, llegir
o consultar internet. També hi
ha servei d’impressió.

PUNT D’INTERCANVI DE
LLIBRES I PUNTS DE
LLIBRE
Vine, escull el llibre que més
t’agradi i emporta-te’l. També
pots deixar llibres que ja no
vulguis tornar a llegir.

*Cal inscripció prèvia al web casalbarrieamp.org

EXPOSICIONS

