Programació
i serveis

Febrer 2021

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

CICLE D’ECONOMIA DOMÈSTICA
EN TEMPS DE CRISI
PORTA EL TEU
PORTÀTIL VELL
AL CASAL
Fins al 29 de febrer

REPARACIÓ DE
MATERIAL INFORMÀTIC

• Els dimarts a les 18.30 h del 23 de
febrer al 23 de març
• Els dimecres a les 18.30 h del 24 de
febrer al 24 de març

Recollida de material informàtic
en desús per donar-li una sego- A càrrec de Daniel Florin
na vida i posar-lo a disposició del Taller per a joves per aprendre a
barri.
reparar portàtils i PC. Els ordinadors reparats quedaran a dispoENTENDRE LA
sició del Traster Comunitari.

FACTURA DE LA
LLUM I DEL GAS

Els grups seran de màxim 6 persones i si la situació sanitària
no permet fer tallers presencials
A càrrec del Punt d’Assessora- s’anul·larà l’activitat.
ment Energètic
La xerrada serà en línia a través Inscripcions fins al 15 de febrer.
de la plataforma Zoom.
Dilluns 15 de febrer, 18.30 h

ECONOMIA
DOMÈSTICA

Del 15 de febrer al 29 de març

SERVEIS DE L’EAMP
PC I WIFI

A càrrec de Conti Economia
Oferim una mentoria individual FOTOCÒPIES I
per acompanyar-vos en l’anàlisi IMPRESSIONS
de la vostra situació econòmica,
marcar objectius a curt termini • DinA4 B/N: 0.10 cèntims
i facilitar recursos i accions per • DinA4 color: 0.4 cèntims
• DinA3 B/N: 0.20 cèntims
aconseguir-los.
• DinA3 color: 0.80 cèntims
La mentoria consta de tres sessions individuals de 30’ distribuïdes en un període d’1 mes i mig,
per poder treballar sobr el cas
concret.

PUNT D’INTERCANVI
DE LLIBRES I PUNTS DE
LLIBRE

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:
xacclotcarpa.wordpress.com
xacclotcarpa@gmail.com

XSM - Xarxa Suport Mutu
del Clot-Camp de l’Arpa

GRUPS A L’EAMP
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

L’EAMP forma part de la Xarxa
de Casals Comunitaris i dóna
suport a la Xarxa de Suport
Mutu del Clot-Camp de l’Arpa.

NEVERA SOLIDÀRIA
#elmenjarnoesllença
Participa d’aquesta iniciativa
comunitària contra el malbaratament alimentari. Pots fer-te
voluntari/a o simplement utilitzar-la per evitar llençar menjar!

TRASTER COMUNITARI
Espai d’intercanvi i prèstec
d’objectes al Clot-Camp de
l’Arpa
Pretén donar resposta a necessitats derivades del context actual. Tota la informació:
www.trastercomunitarieamp.
wordpress.com

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

*Totes les activitats són gratuïtes però cal inscripció prèvia presencialment a l’EAMP i/o pel web casalbarrieamp.org

Espai Antoni Miró Peris

Casal de barri Espai
Antoni iró Peris
EA P

