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Espai Antoni Miró Peris

Casal de Barri Espai
Antoni iró Peris
EA P

EAMP:
creant
comunitat
al Clot Camp
de l’Arpa
El Casal de Barrri 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.

Obert des de 2008, l’EAMP
vol ser un espai 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 els construïts
col·lectivament, oberts i amb
voluntat de donar resposta
a una necessitat del barri.

Volen millorar la qualitat
de 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, és
el teu Casal.

Tot
l’any
a l’EAMP

SERVEIS i
PROJECTES
COMUNITARIS
NEVERA SOLIDÀRIA
Oberta 24h. Gratuït
Nevera oberta al barri 24h, a
la porta de l’EAMP, per evitar
el malbaratament alimentari.
Tothom hi pot participar deixant o agafant aliments frescos perquè algú altre els pugui
aprofitar. Perquè el menjar no
es pot llençar. Forma part de
la Xarxa de Neveres Solidàries
que va començar a Galdakao
(País Basc) el 2015 i que, funcionen per tot l’estat espanyol. #neveraEAMP

LES MANETES DEL CLOT
Dijous. Abril: 7 i 21 /
Maig: 19 / Juny: 2, 16 i 30.
De 16h30 a 18h30. No cal
inscripció. Gratuït
Grup obert que posa el seu
coneixement compartit i col
lectiu al servei del barri.
La gent que s’hi apropi podrà
donar suport tant a projectes
socials com a les activitats
festives i tradicionals del barri
on la costura i les manualitats
siguin necessàries.
També estan obertes a donar
suport a aquelles persones que
necessitin orientació o guia per
fer-se arranjaments i a aquelles
persones que vulguin compartir
espai de trobada de costura i
manualitats. Vine a conèixer
Les Manetes del Clot!

Tot l’any a l’EAMP
ÀGORA
Dimecres de 10h30 a 12h.
Inscripció oberta. Gratuït

Espai obert on els veïns i les
veïnes podem trobar-nos per
compartir les nostres inquietuds, relacionar-nos i conèixer-nos. Un espai per detectar
necessitats individuals comunes i buscar respostes entre
totes. En col·laboració amb
CSS Clot-Camp de l’Arpa, EAP
Encants i EAP Camp de l’Arpa.

TRASTER COMUNITARI
Cada dia, dins l’horari
d’obertura del casal.
Preu: 5€ com inscripció
única al projecte

Espai de préstec de material a
l’estil de les biblioteques de
les coses, tant per persones
com per entitats, i un espai
segur per fer donatius d’allò
que ja no fem servir al ClotCamp de l’Arpa.
t r a s t e rc o m u n i t a r i e a m p .
w o rd p re s s .c o m/

TEXANS PEL CLIMA
Cada dia, dins l’horari
d’obertura del casal.
Gratuït

Ens afegim a la campanya col·
lectiva per a avançar cap a una
economia circular al districte de
Sant Martí i per lluitar contra el
canvi climàtic. La indústria tèxtil
és la segona amb més emissions de CO2 i on només es recicla un 3%. A l’EAMP recollim
texans en desús per tornar-los
a donar vida, fent bosses que
seran venudes per entitats
socials i n’informarem sobre
l’impacte ambiental d’aquesta
peça de vestir.

XAC - XARXA D’ACCIÓ
COMUNITÀRIA DEL
CLOT CAMP DE L’ARPA
Demana’ns informació
del projecte a l’EAMP
La XAC és una xarxa de persones que volen participar activament al barri. Les persones que
hi participen reben crides de
voluntariat per les activitats
socials i pel calendari festiu.
Així, la XAC del Clot-Camp de
l’Arpa vol facilitar que la gent
passi de tenir un paper de
receptor d’activitats a un de
més actiu. Una eina per tal
que les persones se sentin
involucrades en la construcció d’una comunitat millor.
xacclotcarpa.wordpress.com

ESPAI FAMILIAR
Cada dia, dins l’horari
d’obertura del casal.
Gratuït

A L’EAMP tenim jocs i joguines
per gaudir-les a la plaça. Les
motos, bicis, bitlles, diábolos,
pilotes... poden tornar a estar
a les vostres mans! La sala
també està disponible per llegir, dibuixar o fer feinetes.

PROJECTE MUV
Consultable 24h. Gratuït

L’EAMP allotja una estació de
mesura de qualitat atmosfèrica. Els resultats són oberts i us
animem a conèixer-la i consultar els valors que dona, reflexionar i passar a l’acció per una
millora de la qualitat ambiental
del nostre barri.
barcelona.muv2020.eu/estacions/

Tot l’any a l’EAMP
SERVEIS EAMP
—
Ús de PC’s i wifi
—
Préstec de tauletes
—
Espai d’intercanvi de
llibres i punts de llibre
—
Fotocòpies
i impressions:
A4 b/n: 0,10€ color: 0,40€
A3 b/n: 0,20€ color: 0,80€
Cada dia dins l’horari
d’obertura del casal.
Serveis gratuïts excepte
les fotocòpies

GRUPS ACTIUS
A L’EAMP
BLOGUERES DE ST. MARTÍ

Dimarts de 10h30 a 12h30
Grup de dones que fan del
seu blog un portal d’opinió,
crítica i reflexió. Si en vols formar part, vine un dimarts!
blogueresdesantmarti.net
COOPE CLOT Grup
Cooperativa de Consum
Ecològic del Clot-Camp de
l’Arpa
Dimecres a les 19h30

ACTIVITATS
EL BARRI
PROPOSA
PRACTICA EL TEU
ANGLÈS
Grup bàsic: dilluns de
17 a 18h. Grup avançat:
dilluns de 18 a 19h.
Inscripció oberta. Gratuït

Grup autogestionat, sense
tallerista, per fer conversa en
anglès. Actualment hi ha dos
nivells per tal que cadascú es
Associació autogestionada que pugui incorporar al grup que
contacta amb productors per millor s’adapti als seus coneibeneficiar-se de la compra en xements i necessitats.
grup. coopeclot.home.blog

PROJECTE COMUNITARI

ESPORTITZA’T
Dilluns de 19h30 a 20h30.
No cal inscripció. Gratuït

SUPORT INFORMÀTIC
Dimarts. Abril: 5 i 19 /
Maig: 3, 17 i 31 / Juny: 14
i 28 / Juliol: 12 i 26.
De 16 a 17h. Cal reservar
cita prèvia a l’EAMP.
Gratuït

A càrrec de Jordi Noguera,
veí voluntari i amant de
l’esport que guiarà el grup!
Vols fer exercici? Vols
millorar la teva qualitat de
vida? Vine al grup obert
Esportitza’t per gaudir
dels beneficis de l’esport i
generar endorfines. Ens
trobarem al Casal per anar
a la Clariana de Glòries on
farem estiraments i altres
exercicis adaptats al grup
tot passant-ho bé i fent
barri. Tothom és benvingut!

Un grup de voluntariat del
barri es posa a la disposició
de tothom per fer petits
assessoraments informàtics
del PC o mòbil que puguin
sorgir. L’objectiu és que per
petites qüestions pugueu trobar un suport que us ensenyi i
ajudi a resoldre el dubte. Si
vols ser voluntari/a del grup
també hi pots participar!

ÀGORA
Dimecres de 10h30 a 12h.
Inscripció oberta. Gratuït

Espai obert on els veïns i les
veïnes podem trobar-nos per
compartir les nostres inquietuds, relacionar-nos i conèixer-nos. Un espai per detectar
necessitats individuals comunes i buscar respostes entre
totes. En col·laboració amb
CSS Clot-Camp de l’Arpa, EAP
Encants i EAP Camp de l’Arpa.

Tot l’any a l’EAMP

PROJECTE COMUNITARI

CLUB DE LECTURA
Primer dimecres de cada
mes. Abril: 6 / Maig: 4 /
Juny: 1 / Juliol: 6.
De 18h30 a 20h. No cal
inscripció. Gratuït

NARRIN-NARRAN
Tercer dimecres de cada
mes. Abril: 20 / Maig: 18 /
Juny: 15 / Juliol: 20. De
18h30 a 20h. No cal
inscripció. Gratuït

Un club de lectura obert i
autogestionat, on entre tots/
es es decidirà el llibre a llegir i
rotativament dues persones
aniran dinamitzant el debat.
Consulteu el llibre al web!

Grup de narració oral obert al
barri. Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults
que entre tots i totes crearem.

LES MANETES DEL CLOT
Dijous. Abril: 7 i 21 /
Maig: 19 / Juny: 2, 16 i 30.
De 16h30 a 18h30. No cal
inscripció. Gratuït
Grup obert que posa el seu
coneixement compartit i col
lectiu al servei del barri.
La gent que s’hi apropi podrà
donar suport tant a projectes
socials com a les activitats
festives i tradicionals del barri
on la costura i les manualitats
siguin necessàries.
També estan obertes a donar
suport a aquelles persones que
necessitin orientació o guia per
fer-se arranjaments i a aquelles
persones que vulguin compartir
espai de trobada de costura i
manualitats. Vine a conèixer
Les Manetes del Clot!

RISOTERÀPIA
Dimarts. Abril: 12 i 26 /
Maig: 10 i 24 / Juny: 7 i 21.
Juliol: 5 i 19. De 16 a 17h.
No cal inscripció. Gratuït
A càrrec de Laura Duro de
Stop Accidents. Una activitat terapèutica positiva que
ajuda a potenciar el benestar físic, psicològic-emocional i social. Amb dinàmiques
de grup passarem una bona
estona i ens donaran eines
per sentir‑nos bé.

ESPAI OBERT A L’ART
Divendres de 10h30 a
12h30. No cal inscripció.
Gratuït

Espai autogestionat. 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 trobar-te amb
gent que comparteix aquesta
passió. Un espai obert a l’art.

CATALÀ Nivell Avançat
Divendres de 17 a 18h30.
Inscripció oberta. Gratuït

ç

A càrrec de Jordi Comabella.
Tens un dubte lingüístic de
català? Els pronoms febles
se’t resisteixen? No saps si
una s és sorda o és sonora?
Vine a plantejar els teus dubtes
i els aclarirem entre totes i tots.

ESPAI JOCS DE TAULA
Abril: 12 i 14 / Maig: 5 i 26
/ Juny: 23. De 17 a 18h30.
No cal inscripció. Gratuït

Abril

a l’EAMP

Dins l’espai familiar habilitem la sala gran en dies concrets perquè pugueu gaudir
dels jocs de taula que tenim al
Casal. Vine a jugar en família i
a descobrir jocs de taula de
tots els tipus.

XERRADA
EL CLOT-CAMP DE
L’ARPA D’ANTONIO
RABINAD
Dilluns 11 a les 19h. No
cal inscripció. Gratuït

A càrrec de Jordi Morell, del
Taller d’Història del Clot Camp de l’Arpa. Coneixerem
alguns dels espais descrits a
l’obra d’aquest escriptor nascut al nostre barri.

EXPOS
DONES DARRERE
EL TAULELL
Fins el 19. Gratuït

A càrrec de les Blogueres
del Clot: grup de dones que
es reuneixen al Casal per
llegir, escriure i debatre sobre
temes del barri d’actualitat.
Cada any les Blogueres del
Clot organitzen una exposició
pel dia de la dona escollint
dones que al llarg de la història han sofert l’ostracisme,
com a escriptores, pintores,
científiques... Aquesta edició
ens presenten: Dones darrere el Taulell, per donar veu a
les dones que han dedicat la
seva vida familiar i professional a estar darrere un taulell o
davant d’un negoci. Donaran
a conèixer les seves vivències, dificultats, records i també
la seva visió de futur sobre el
comerç del barri.

VENADITO
Del 6 d’abril al 14 de juliol.
Inauguració a La Farinera
del Clot a les 19h. Gratuït
El Venadito, la mostra d’art
contra el maltractament animal, en la seva 4a edició es
reinventa creant un nou format expositiu. La Fundació
Mona, (centre de rehabilitació
de primats) el Centre Cultural
La Farinera del Clot i 20 espais
artístics i culturals donen veu
als primats i exposen la seva
vulnerable situació. Podreu
veure altres obres distribuïdes
en aquests espais, com a
l’EAMP. La inauguració serà el
6 d’abril a les 19h al CC La
Farinera del Clot. En aquesta
edició podreu participar en

Abril a l’EAMP
tallers artístics així com a
pedalades en grup per visitar
les obres exposades als diferents centres. Més informació a casalbarrieamp.org

FOTOGRAFIEM
EL BARRI
Del 27 d’Abril al 19 de
Maig. Inauguració el 27
a les 16h. Gratuït
A càrrec de l’Alumnat de l’Escola Professional Mare de
Déu de Montserrat. En motiu
dels 40 anys de la nostra escola
al Barri, ho volem celebrar amb
una exposició de fotografies
d’espais emblemàtics al Barri.

ACTIVITATS
ARRANJAMENT FLORAL
AMB FLOR SECA I
MATERIAL RECICLAT
Dimarts 5 de 18 a 19h30.
Preu: 7,30€. Material: 15€/
persona (es paga a la
tallerista). Inscripció
a partir del 15/03
A càrrec de Lourdes Cusó
Torelló. A partir de flor seca,
prèviament 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 de tomàquet triturat, olives farcides, etc.

DANSA CREATIVA EN
FAMÍLIA (3-6 ANYS)
Dimecres 6, 20 i 27 de 17
a 18h. Preu: 20,04€ (inclou
infant i adult). Inscripció
a partir del 16/03

A càrrec de Tata Inti. Usarem
el moviment com a expressió
de vida i emocions. El moviment lliure, creatiu i espontani
en un entorn lúdic que desperta els sentits, convidant al vincle, la mirada i la creativitat.

REPARACIÓ
DE BICICLETES
Dimecres 13 de 17h30
a 20. Inscripció oberta.
Gratuït
A càrrec de “Millor que
nou, Reparat!”. Amb bicicletes dels participants o
una que durà el tallerista,
s’ensenyaran diferents recomanacions per allargar-li la
vida i la comoditat del seu
ús. Manteniment dels frens,
eixos i canvis. Recuperar
l’alineació de les llantes, la
fixació de pedals i del manillar, així com a reparar una
punxada.

Abril a l’EAMP
ENQUADERNACIÓ
CREATIVA
Dimarts 19 de 18 a 20h.
Preu: 9,73€. Material: 4€/
persona (es paga a la
tallerista). Inscripció a
partir del 29/03

A càrrec d’Onda Lupita. Hi
ha moltes maneres senzilles
de fer les nostres pròpies llibretes de notes, blocs de
dibuix o àlbums de fotos. Inicia’t en el bonic món de l’enquadernació amb la tècnica
japonesa. I ja veuràs com voldràs fer-ne més!

TALLER D’ESCRIPTURA:
COMENÇAR PER
LA PRIMERA PÀGINA
Dimecres 20 i 27 i 4/05 de
12 a 13h30. Preu: 21,89€.
Inscripcions a partir del
30/03
A càrrec de Patricia Font.
Saps per què t’agraden uns
escriptors? Com s’ho fan?
Els surt sol? Veurem per què
un text es converteix en text
literari. Descobrirem tècniques narratives i les veurem
aplicades als textos. Pensarem en un personatge o situació i n’escriurem un text.
Sessió 1: Què és la ficció.
Sessió 2: Dir o mostrar.
Sessió 3: Narrar amb punt
de vista.

GIMNÀSTICA PER A
GENT GRAN
Dijous 21, 28 i 5/05
de 10h30 a 11h30.
Inscripció oberta. Gratuït

A càrrec de la Dra. Carmen
Quintela i la Infermera Dolors
Gómez de l’EAP Encants.
Sortir del sedentarisme, millorar l’equilibri, reforçar la musculatura i fer estiraments ens
permet estar més àgils, prevenir riscos i sentir-nos millor
per tenir una millor qualitat de
vida. Impartit per professionals de la salut del barri.

MINDFULNESS
Dijous 21, 28 i 5/05
d’11h30 a 13h30.
Preu: 29,19€. Inscripcions
a partir del 31/03

A càrrec de Cristina Pérez
Opi. La consciència plena i la
capacitat de disposar d’una
ment atenta i centrada en el
moment present. Un recurs de
contrastada eficàcia, que t’ajudarà a gestionar les emocions
fent una pausa que porti la
teva ment a viure el moment
present amb plenitud, reduint
així la teva càrrega d’estrès.
Gaudeix del mindfulness!

INICIACIÓ A
L’AQUAREL·LA
Dilluns 25 de 10h30
a 12h30. Preu: 9,73€.
Inscripció a partir del 4/04

A càrrec d’Onda Lupita.
Un “tastet” on descobrirem
com fer servir l’aigua i el
color per fer pinzellades
que es convertiran en unes
boniques corones florals.
Porta els teus estris per
dibuixar: aquarel·les, pinzells, paper adient de 250 o
300g i un pot per l’aigua.

RAM DE MÀ
AMB FLOR FRESCA
Dimarts 26 de 18 a 19h30.
Preu: 7,30€. Material: 20€/
persona (es paga a la
tallerista). Inscripció a
partir del 5/04
A càrrec de Lourdes Cusó
Torelló. Farem un ram de mà,
seguint la tècnica de l’espiral,
amb flors de temporada i
aprendrem a netejar les flors i
els seus noms. Tothom s’emportarà el seu ram a casa. Tots
els materials inclosos. Si es
vol, es pot portar un davantal.

Abril a l’EAMP
CUIDA’T
Dimarts 26, 10 i 24/05 i 7
i 21/06, de 12h30 a 13h30.
Inscripció oberta. Gratuït
A càrrec de l’Equip d’Atenció Primària dels Encants
i Serveis Socials del Clot.
Tens cura d’algú depenent? Obrim un espai per
reflexionar i per disposar
d’eines de suport. Perquè
no es pot cuidar algú si no
et cuides tu primer/a.

APRENEM A ESCOLTAR
MÚSICA | El musical:
historia i evolució.
De West Side Story
a La La Land.
Dijous 28 de 17 a 18h30.
Preu: 7,30€. Inscripció
a partir del 7/04

A càrrec de Víctor Frigola.
Coneix la música per dins.
Escoltarem i parlarem d’obres,
d’instruments i de compositors. Descobreix aspectes nous
dels grans musicals.

Maig
a l’EAMP

XERRADA

EXPOS A L’EAMP

SARRIÀ 1921.
CENTENARI DE
L’AGREGACIÓ
A BARCELONA
Dilluns 9 a les 19h. Gratuït

FOTOGRAFIEM
EL BARRI
Fins el 19. Gratuït
Informació al mes d’abril.

VENADITO
A càrrec de Jesús Mestre
Fins el 14/07. Gratuït
Campi. Organitza el Taller
d’Història del Clot - Camp
de l’Arpa. Coneixerem com Informació al mes d’abril.
es va fer el procés d’agregació dels pobles del Pla de Barcelona, entre 1888 i 1921 i
com era la vila de Sarrià cap el
1920 des de la perspectiva
política, social i cultural.

Maig a l’EAMP
KATART
Del 26 al 16/06.
Inauguració: dijous 26
a les 18h30. Gratuït
A càrrec dels estudiants de la
branca artística de l’EMDN
(Escola Mare de Déu de
Núria) i coordinat per Irene
Valiente (artista i professora).
Un projecte per promoure l’art i
la cultura amb les millors peces
fetes per alumnes de 4t d’ESO i
de Batxillerat que presidiran un
banquet artístic d’allò més variat. Degustació múltiple de diferents formes d’art.

ACTIVITATS
MEMÒRIA NON STOP
Dilluns 2, 9 i 16 de 10h30
11h30. Inscripció oberta.
Gratuït
A càrrec de la Dra. Carmen
Quintela i TS Dolors Palacín
de l’Equip d’Atenció Primària Encants. Mantenir la ment
activa a través de l’estimulació cognitiva ens pot permetre
millorar l’atenció, la memòria,
incrementar la nostra orientació espaial i també temporal,
així com millorar la fluïdesa
verbal. Vine a exercitar la ment
en aquest taller impartit per
dues professionals de la salut
del barri.

CONEIX GRUPS DE
COSIDORES DE LA
CIUTAT
Dimarts 3 a les 16h. Hi
anirem en transport
públic. Gratuït

El grup Manetes del Clot aniran a visitar altres grups de
cosidores de la ciutat. Concretament anirem als tallers del
casal de barri Transformadors i
del casal de barri Espai 210 de
Sagrada Família. Si vols conèixer aquests grups i a les manetes vine a la sortida!

TAI-CHI / CHI-KUNG INICIACIÓ
Dilluns 2, 9, 16, 23 i 30
de 12h15 a 13h15.
Preu: 24,32€. Inscripció
a partir de l’11/04

A càrrec d’Alicia López
Marchal. Tècniques mil·le
nàries xineses orientades a
enfortir el cos aportant més
mobilitat i elasticitat d’una
forma relaxada, gradual i
conscient. Tot això ho farem
amb moviments lents, suaus
i coordinats.

PLOGGING
COLLSEROLA
Dimarts 3, 10 i 17
de 10h30 a 12h.
Lloc: Collserola, parada
de FGC ‘Les Planes’.
Preu: 21,89€. Inscripció
a partir de l’11/04
A càrrec de Daniel Loriot,
esportista i coneixedor de
Collserola. El ‘plogging’ és
una pràctica iniciada a Suècia
que combina l’esport i la cura
de la natura. Mentre es fa
exercici es descobreix la muntanya i es recull la brossa que
es troba. La paraula és la unió
de dos conceptes: running
(córrer en anglès) i plocka
(collir en suec). Vine a practicar el plogging!

AMIGURUMI – INICIACIÓ
Dimarts 3 i 10 de 18h a
20. Preu: 19,46€. Inscripció a partir de l’11/4
A càrrec d’Onda Lupita.
L’objectiu d’aquest curs és
utilitzar el ganxet d’una
manera creativa, aprenent
a fer els punts bàsics i a llegir patrons per tal de poder
confeccionar personatges
de crochet anomenats
amigurumis. No cal tenir
nocions prèvies. Només
has de portar un ganxet del
n.3 i un cabdell del gruix
adient per començar!

Maig a l’EAMP
CULTURA XINESA
Divendres 6, 13 i 20 de
18h30 a 20. Preu: 21,89€.
Material: 2€ (es paga a la
tallerista). Inscripció
a partir del 15/04
A càrrec de Panda Idiomas. Monogràfic de tres
sessions per repassar diferents aspectes de la cultura
xinesa: 1 Introducció a l’escriptura i cal·ligrafia xinesa,
2 Característiques de la
música oriental i occidental. 3 Medicina xinesa.

TALLER HORT URBÀ
Dimecres 11 de 17h30
a 20h. Inscripció oberta.
Gratuït
A càrrec de “Millor que nou,
reparat!” Com fer un mini hort
urbà, apte per un balcó, finestra o interior de casa, aprofitant materials (brics, ampolles
de plàstic, etc) per fer-ne
safates de planter, estris per
l’hortet i altres. Amb introducció al compostatge casolà!
Cal portar ampolles, brics,
cordill de cotó o tros de
samarreta, tisores, llavors o
planter. Opcional: per decorar
testos de bric, full de paper,
cola i llapis o retoladors.

APRENEM A ESCOLTAR
MÚSICA | Els inicis de
l’òpera: de Monteverdi
a Mozart
Dijous 12 de 17 a 18h30.
Preu: 7,30€. Inscripció
a partir del 21/04
A càrrec de Víctor Frigola.
Coneix la música per dins.
Escoltarem, parlarem d’obres,
d’instruments i compositors.
Descobreix aspectes nous de
les grans obres de la música.

PETITS MÚSICS
(nadons 0-12 mesos)
Dijous 12, 19, 26 i 2/06
de 10h30 a 11h30.
Preu: 26,72€ (inclou infant
i adult). Inscripció a partir
del 21/04

A càrrec de Tata Inti. La
música comença i acaba al
cor que ens fa moure i
estar vives. Els infants connecten amb el ritme, els
sons, l’escolta i les emocions a través de la música,
el joc, el cos i la creativitat.

EXPRESSIVE ENGLISH
Dijous 12,19, 26 i 2/06
d’11h45 a 12h45.
Preu: 19,46€. Inscripció
a partir del 21/04
A càrrec de Rogelio Regidor.
Taller de benestar i idiomes.
Poden participar tots els
nivells d’anglès. S’utilitzen
diferents dinàmiques per a
entrar en contacte amb l’anglès des del contacte amb un
mateix: Teatre: per a guanyar
confiança i treballar el llenguatge no verbal. Escriptura:
per a crear un imaginari propi.
Meditació i moviment lliure:
per a relacionar el conceptual
amb l’emocional.

RENOVA LA ROBA
I RENOVA JOGUINES
Aportació de roba i
joguines: del 16 al 25 en
horari d’obertura del
casal. Dia de recollida
(mercadillo): Divendres 27
de 16h30 a 19h30
Promovem el consum responsable! Arreu de la ciutat
equipaments, entitats i veïns
i veïnes donem una nova
oportunitat a la roba i
joguines que ja no fem servir perquè d’altres en puguin
fer ús. Porta la teva roba i
joguines i et donarem punts
que podràs bescanviar dins
la xarxa d’equipaments que
hi participem.

Maig a l’EAMP
INICIACIÓ AL GÒSPEL
Dimarts 17, 24, 31 i 7/06
de 18 a 19h. Preu: 19,46€.
Inscripció a partir del
26/04
A càrrec de Marga Millán.
Inicia’t en el món de la
música a través del Gòspel
de manera divertida i en
grup. Sabies que quan
cantem s’activa l’hemisferi
dret del nostre cervell i alliberem endorfines? A més
millora la postura corporal,
redueix l’estrès, serveix
d’antidepressiu i millora la
memòria, la qualitat del
somni i la capacitat pulmonar. Vine i descobreix la
teva pròpia veu!

PETITS MÚSICS (1-3 anys)
Dimecres 18, 25 i 1/06
de 17 a 18h. Preu: 20,04€
(inclou infant i adult).
Inscripció a partir del
27/04
A càrrec de Tata Inti. La
música comença i acaba al
cor, al batec que ens fa
moure’ns i estar vives. Els
infants connecten amb el
ritme, els sons, l’escolta i
les emocions a través de la
música, el joc, el cos i la
creativitat.

COSTURA PER TOTHOM
Dijous 19/05 de 16h30
a 18h. No cal inscripció.
Gratuit
Dins el marc del renova la
roba, el grup Les manetes
del Clot es posen a disposició dels veïns i veïnes per respondre dubtes i ajudar al qui
necessiti arranjaments a la
roba o un cop de mà en les
seves creacions de mitja,
ganxet i altres.

CONSELL
DE PARTICIPACIÓ
DE L’EAMP
Dimecres 25 de 19 a 20h.
No cal inscripció. Gratuït
L’EAMP vol ser un espai de
proximitat on tothom se senti
convidat/da a participar de la
seva governança.

i

Si vols participar-hi i dir-hi la
teva, vine el 25 i fes-te teu el
Casal de Barri!

Juny

a l’EAMP

XERRADA

EXPOS A L’EAMP

GENEALOGIA,
¿CIÈNCIA AUXILIAR DE
LA HISTÒRIA?
Dilluns 13 a les 19h.
Gratuït

KATART
Fins el 16. Gratuït

Per la Mireia Nieto, Genealogista. Organitza el Taller
d’Història del Clot-Camp de
l’Arpa. La ciència que estudia
la composició de les famílies i
l’ascendència, descendència i
relacions afectives i sexuals
de les persones. Sovint es diu
és una ciència auxiliar de la
història però és molt més que
això. Vine i descobreix per
què la genealogia ha sigut i és
una disciplina tant rellevant.

Informació al mes de maig.
VENADITO
Fins el 14/07. Gratuït
Informació al mes d’abril.

FOTOS D’ALTA
MUNTANYA
Del 28/06 al 28/07.
Inauguració: 30/06 a les
19h. Gratuït
A càrrec de la Unió Excursionista de Catalunya.
Portades dels calendaris
dels tres darrers anys fruit
de les activitats i sortides
organitzades per l’entitat,
gairebé totes d’alta muntanya. La Unió d’Excursionistes de Catalunya està
formada per diverses seus
a Barcelona (Gràcia, Horta,
Sants) i Mataró entre d’altres. L’entitat té mes de
100 anys.

ACTIVITATS
MIRANT AL CEL
Divendres 3 i 10 de 18h30
a 20. Preu: 14,59€.
Inscripció a partir del
13/05
A càrrec d’Astro Barcelona.
Per a conèixer el cel nocturn
amb eines pràctiques de l’astronomia amateur. Mira el cel
de l’estiu! Adreçat a tothom
que vulgui endinsar-se en un
univers meravellós i en una de
les ciències més actives.

SABÓ AMB OLI USAT
Dimecres 8 de 17h30
a 20. Inscripció oberta.
Gratuït
A càrrec de “Millor que nou,
Reparat!”. L’importància i els
beneficis de reciclar l’oli de
cuina usat i el RESIDU ZERO.
Mitjançant explicacions teoricopràctiques coneixerem la
reacció del sabó i aprendrem
el seu procés de fabricació.
Prepararem sabó per la roba i
ens emportarem una mostra a
casa en un envàs reutilitzat.
Els participants hauran de
portar: 1/4 de litre d’oli d’oliva
usat (colat i sense restes de
menjar), un bric net o una carmanyola amb tapa.

Juny a l’EAMP
BOLLYWOOD KANGEROO
Dansa portejant: 2-18
mesos o embarassades
Dijous 9, 16, 23 i 30 de
10h30 a 11h30.
Preu: 26,72€. (inclou nadó
i adult). Inscripció a partir
del 19/05

A càrrec de Kangeroo Bolly
wood. Danses de la India
adaptades per ballar amb el
teu nadó o durant l’embaràs.
Gaudeix de la dansa altres
mares! Cal portar roba còmoda tant mare com nadó i un
fular o motxilla per portejar.

IOGA RESTAURATIU
Dijous 9, 16, 23 i 30
d’11h30 a 12h30.
Preu: 19,46€. Inscripció
a partir del 19/05
A càrrec de Katia Savant
Ros. Un estil de ioga suau
que utilitza Asana (postures) i Pranayama (tècniques de respiració) per
relaxar el sistema nerviós,
estirar els músculs del teu
cos, superficials i profunds,
amb la fi d’eliminar tensions i aconseguir un estat
de relaxació profunda
generadora de benestar.

APRENEM A ESCOLTAR
MÚSICA | El Bell Canto:
Bellini, Rossini, Donizetti
Dijous 9 de 17 a 18h30.
Preu: 7,30€. Inscripció a
partir del 19/05

A càrrec de Víctor Frigola.
Coneix la música per dins.
Escoltarem i parlarem d’obres,
instruments i compositors.
Descobreix aspectes nous de
les grans obres de la música.

ARTTERÀPIA
Dilluns 13, 20 i 27
de 10h30 a 12h.
Preu: 21,89€. Inscripció a
partir del 23/05
A càrrec d’Erica Schvartzbaum. Art i Benestar. Taller
per a adults on es promou el
benestar emocional mitjançant la lliure expressió. A través de l’art, es possibilita
l’expressió de sentiments i
emocions que no sempre
poden ser verbalitzats. No és
necessari tenir coneixements
d’art, ni experiència prèvia, ja
que l’accent està posat en el
procés creatiu i no en el resultat final. Les alumnes si volen
poden portar un davantal però
no es indispensable.

ART EN FAMÍLIA (3-5 anys)
Dimarts 14, 21 i 28
de 17 a 18h30.
Preu: 30,06€. Inscripció
a partir del 24/05

A càrrec d’Erica Schvartzbaum. Art i Benestar.
Permet gaudir d’un temps
de qualitat creant de forma
conjunta amb els més
petits de la família. Basat
en propostes artístiques
obertes, on cadascun/a es
pot expressar i al mateix
temps es dona lloc a una
obra conjunta. No cal
experiència
prèvia,
ni
coneixements artístics.

PERD LA VERGONYA
AMB LA IMPRO!
Dimarts 14, 21 i 28
de 18h30h a 20.
Preu: 21,89€. Inscripció
a partir del 24/05
A càrrec de Sandra Sas.
Improvisació teatral i humor
com a eina per a poder combatre les nostres pors i vergonyes. Vine a aprendre a riure
de tu mateix/a i de les situacions esbojarrades que crearem. Aprendrem sobretot,
com riure deixant les vergonyes fora de l’aula.

Juny a l’EAMP
GESTIONAR
LES EMOCIONS
El dimecres 22 de 18h
a 20h. Gratuït

A càrrec del ‘Servei de Teleassistència Municipal’. Mai
és tard per a aprendre-ho.
Parlar sobre emocions s’ha
convertit en una necessitat.
Aprendrem a identificar-les,
conèixer els recursos que ajuden a la seva gestió i les diferents tècniques de relaxació.

ALIMENTACIÓ
SALUDABLE
El dimecres 29 de 18h
a 19h30. Gratuït
A càrrec del ‘Servei de
Teleassistència Municipal’. Exposem les bases
per a una alimentació saludable i equilibrada especialment pensada per a les
persones grans i les seves
necessitats. Es promou
l’adquisició d’hàbits saludables i s’explica com
manipular aliments de forma segura.

Juliol
a l’EAMP

EXPOS A L’EAMP

ACTIVITATS

FOTOS D’ALTA
MUNTANYA
Fins el 28. Gratuït

MUSICOTERÀPIA
Dilluns 4, 11, 18 i 25
de 10h30 a 11h30.
Preu: 19,46€. Inscripció
a partir del 13/06

Informació al mes de juny.
VENADITO
Fins el 14. Gratuït
Informació al mes d’abril.

A càrrec de Marcos Rodríguez, músic i musicoterapeuta. Cantar, tocar, ballar, sentir,
escoltar, millorar la comunicació, la memòria, l’autoestima i
el moviment a través de la
música, tot passant-ho bé.

MANS A L’OBRA
(6-12 anys)
Dimarts 5, 12 i 19 de 17
a 18h30. Preu: 15,03€.
Inscripció a partir del 14/06

A càrrec d’Erica Schbartzbaum. Fomentar la creativitat a través de l’experiència
artística. Enfocat en el procés i en la lliure expressió, i
no en el resultat o producte
estètic per potenciar la
capacitat creativa i l’expressió particular i única de cada
infant. Es pot portar davantal. Taller per a infants no
acompanyats.

Juliol a l’EAMP
IOGA EN FAMILIA
(3-6 anys)
Dimecres 6, 13, 20 i 27
de 16h30 a 17h30.
Preu: 26,72€ (inclou infant
i adult). Inscripció a partir
del 15/06
A càrrec de Tata Inti. El
ioga és un recurs que ens
ajuda a connectar amb
nosaltres mateixos i mateixes en un entorn lúdic i cuidat. Convidem al vincle, a
la inspiració amb la natura i
els animals i juguem a fer
ioga en moviment a través
del joc, el cos, la música i la
creativitat.

PETITS MÚSICS
(1-3 anys)
Dijous 7, 14, 21 i 28 de
10h30 a 11h30.
Preu: 26,72€ (inclou infant
i adult). Inscripció a partir
del 16/06
A càrrec de Tata Inti. La
música comença i acaba al
cor, al batec que ens fa moure’ns i estar vives. Els infants
connecten amb el ritme, els
sons, l’escolta i les emocions
a través de la música, el joc, el
cos i la creativitat.

COLLAGE FAMILIAR
(6-12 anys)
Dijous 7, 14, 21 i 28 de
16h30 a 18. Preu: 40,08€
(inclou infant i adult).
Material: 12€ per família
(es paga a la tallerista).
Inscripció a partir del
16/06
A càrrec d’Alison Buchanan.
Vine en família a expressar-te
a través del Collage amb total
llibertat i sense por. Aquest
taller està dissenyat per crear
obres d’art personals i sorprenents. Es treballarà amb
paper i cola, amb les mans i
amb la imaginació. Gaudirem
del procés i ens sorprendrà el
resultat!

TITELLES I NINOTS
DE DRAP
Dimecres 13 de 17h30
a 20. Cal inscripció
prèvia. Gratuït

A càrrec de “Millor que nou,
Reparat!”. 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.

JOCS D’AIGUA, NETEJA
i ENDREÇA
Dimarts 26 de 17 a 19h.
Gratuït
Preparat per a passar una
bona estona refrescant-te i
jugant amb aigua a la plaça. I ja que ens mullem
aprofitarem per habilitar
espais de neteja dels jocs i
així contribuir a fer un petit
manteniment de les jogui
nes que tantes bones estones ens fan passar!!

10h30 a 12h30
17h a 18h30
17h a 18h
18h a 19h
16h a 17h
18h a 19h30
10h30 a 12h
17h a 18h
18h30 a 20h
16h30 a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
17h a 18h
18h a 19h
19h a 20h
16h a 17h
17h a 18h30
10h30 a 12h
17h30 a 20h
17h a 18h30

Espai obert a l’art
Català avançat
Anglès bàsic
Anglès avançat
Suport informàtic
Arranjament amb flor seca
Àgora
Dansa creativa família (3-6a)
Club de lectura
Manetes
Espai obert a l’art
Català Avançat
Anglès bàsic
Anglès avançat
Xerrada: Antonio Rabinad
Risoteràpia
Espai Jocs de Taula
Àgora
Reparació de bicicletes
Espai Jocs de Taula

				
				
				
				
				

Activitats ‘El Barri Proposa’
Altres activitats
Projecte Comunitari a l’EAMP
Xerrada
Exposició

Dt 19
			
Dm 20
			
			
			
Dj 21
			
			
Dv 22
			
Dll 25
			
			
Dt 26
			
			
Dm 27
			
			
			
Dj 28
			
			
Dv 29
			

16h a 17h
18h a 20h
10h30 a 12h
12h a 13h30
17h a 18h
18h30 a 20h
10h30 a 11h30
11h30 a 13h30
16h30 a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h
18h a 19h
12h30 a 13h30
16h a 17h
18h a 19h30
10h30 a 12h
12h30 a 13h30
16h
17h a 18h
10h30 a 11h30
11h30 a 13h30
17h a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30

Suport Informàtic
Enquadernació creativa
Àgora
Taller d’escriptura
Dansa creativa família (3-6a)
Narrin Narran
Gimnàstica per a gent gran
Mindfulness
Manetes
Espai obert a l’art
Català Avançat
Iniciació a l’aquarel·la
Anglès bàsic
Anglès avançat
Cuida’t
Risoteràpia
Ram de mà amb flor fresca
Àgora
Taller d’escriptura
Inauguració Expo EPMDM
Dansa creativa família (3-6a)
Gimnàstica per a gent gran
Mindfulness
Aprenem a escoltar música
Espai obert a l’art
Català Avançat

Retalla’m i posa’m a la nevera

Abril a l’EAMP

Dv 1
			
Dll 4
			
Dt 5		
			
Dm 6
			
			
Dj 7		
Dv 8
			
Dll 11
			
			
Dt 12
			
Dm 13
			
Dj 14

Maig a l’EAMP
Retalla’m i posa’m a la nevera

Dll 2
			
			
			
Dt 3
			
			
			
Dm 4
			
			
Dj 5
			
			
Dv 6
			
			
Dll 9
			
			
			
			
Dt 10
			
			
			
Dm 11
			
Dj 12
			
			
Dv 13
			
			

10h30 a 11h30
12h15 a 13h15
17h a 18h
18h a 19h
10h30 a 12h
16h a 17h
18h a 20h
16h a 19h
10h30 a 12h
12h30 a 13h30
18h30 a 20h
10h30 a 11h30
11h30 a 13h30
17h a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
18h30 a 20h
10h30 a 11h30
12h15 a 13h15
17h a 18h
18h a 19h
19h a 20h
10h30 a 12h
12h30 a 13h30
16h a 17h
18h a 20h
10h30 a 12h
17h30 a 20h
10h30 a 11h30
11h45/12h45
17h a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
18h30 a 20h

Memòria non stop
Tai-chi/Chi-kung
Anglès bàsic
Anglès avançat
Plogging Collserola
Suport Informàtic
Amigurumi
Sortida Manetes
Àgora
Taller d’escriptura
Club de lectura
Gimnàstica per a gent gran
Mindfulness
Espai Jocs de Taula
Espai obert a l’art
Català Avançat
Cultura xinesa
Memòria non stop
Tai-chi/Chi-kung
Anglès bàsic
Anglès avançat
Xerrada: Sarrià 1921
Plogging Collserola
Cuida’t
Risoteràpia
Amigurumi
Àgora
Hort urbà
Petits músics (nadons)
Expressive English
Aprenem a escoltar música
Espai obert a l’art
Català Avançat
Cultura xinesa

Dll 16
			
			
Dt 17
			
			
Dm 18
			
			
Dj 19
			
			
Dv 20
			
			
Dll 23
			
			
Dt 24
			
			
Dm 25
			
			
Dj 26
			
			
			
Dv 27
			
Dll 30
			
Dt 31
			

10h30 a 11h30
12h15 a 13h15
17h a 19h
10h30 a 12h
16h a 17h
18h a 19h
10h30 a 12h
17h a 18h
18h30 a 20h
10h30 a 11h30
11h45/12h45
16h30 a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
18h30 a 20h
12h15 a 13h15
17h a 18h
18h a 19h
12h30 a 13h30
16h a 17h
18h a 19h
10h30 a 12h
17h a 18h
19h a 20h
10h30 a 11h30
11h45/12h45
17h a 18h30
18h30
10h30 a 12h30
16h30 a 19h30
12h15 a 13h15
17h a 19h
16h a 17h
18h a 19h

Memòria non stop
Tai-chi/Chi-kung
Anglès bàsic i avançat
Plogging Collserola
Suport Informàtic
Iniciació al Gòspel
Àgora
Petits músics (1-3 anys)
Narrin Narran
Petits músics (nadons)
Expressive English
Manetes: costura per a tots
Espai obert a l’art
Català Avançat
Cultura xinesa
Tai-chi/Chi-kung
Anglès bàsic
Anglès avançat
Cuida’t
Risoteràpia
Iniciació al Gòspel
Àgora
Petits músics (1-3 anys)
Consell Participació Eamp
Petits músics (nadons)
Expressive English
Espai Jocs de Taula
Inauguració Expo Katart
Espai obert a l’art
Renova roba i joguines
Tai-chi/Chi-kung
Anglès bàsic i avançat
Suport Informàtic
Iniciació al Gòspel

10h30 a 12h
17h a 18h
18h30 a 20h
10h30 a 11h30
11h45 a 12h45
16h30 a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
18h30 a 20h
12h30 a 13h30
16h a 17h
18h a 19h
10h30 a 12h
17h30 a 20h
10h30 a 11h30
11h30 a 12h30
17h a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
18h30 a 20h
10h30 a 12h
17h a 18h
18h a 19h
19h a 20h
16h a 17h
17h a 18h30
18h30 a 20h
10h30 a 12h
18h30 a 20h

Àgora
Petits músics (1-3 anys)
Club de lectura
Petits músics (nadons)
Expressive English
Manetes
Espai obert a l’art
Català Avançat
Mirant al Cel
Cuida’t
Risoteràpia
Iniciació al Gòspel
Àgora
Sabó amb oli usat
Bollywood Kangeroo
Ioga restauratiu
Aprenem a escoltar música
Espai obert a l’art
Català Avançat
Mirant al Cel
Artteràpia
Anglès bàsic
Anglès avançat
Xerrada: Genealogia
Suport Informàtic
Art en família (3-5 anys)
Perd la vergonya amb...
Àgora
Narrin Narran

Dj 16
			
			
Dv 17
			
Dll 20
			
			
Dt 21
			
			
			
Dm 22
			
Dj 23
			
			
Dll 27
			
			
Dt 28
			
			
Dm 29
			
Dj 30
			
			
			

10h30 a 11h30
11h30 a 12h30
16h30 a 18h30
10h30 a 12h30
17h a 18h30
10h30 a 12h
17h a 18h
18h a 19h
12h30 a 13h30
16h a 17h
17h a 18h30
18h30 a 20h
10h30 a 12h
18h a 20h
10h30 a 11h30
11h30 a 12h30
17h a 18h30
10h30 a 12h
17h a 18h
18h a 19h
16h a 17h
17h a 18h30
18h30 a 20h
10h30 a 12h
18h a 19h30
10h30 a 11h30
11h30 a 12h30
16h30 a 18h30
19h

Bollywood Kangeroo
Ioga restauratiu
Manetes
Espai obert a l’art
Català Avançat
Artteràpia
Anglès bàsic
Anglès avançat
Cuida’t
Risoteràpia
Art en família (3-5 anys)
Perd la vergonya...
Àgora
Gestionar emocions
Bollywood Kangeroo
Ioga restauratiu
Espai Jocs de Taula
Artteràpia
Anglès bàsic
Anglès avançat
Suport Informàtic
Art en família (3-5 anys)
Perd la vergonya...
Àgora
Alimentació saludable
Bollywood Kangeroo
Ioga restauratiu
Manetes
Inauguració Expo Muntanya

Retalla’m i posa’m a la nevera

Juny a l’EAMP
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Juliol a l’EAMP
Retalla’m i posa’m a la nevera

Dv 1
			
Dll 4
			
			
Dt 5
			
Dm 6
			
			
Dj 7
			
Dv 8
			
Dll 11
			
			
Dt 12
			
Dm 13
			
			
Dj 14
			
Dv 15
			

10h30 a 12h30
17h a 18h30
10h30 a 11h30
17h a 18h
18h a 19h
16h a 17h
17h a 18h30
10h30 a 12h
16h30 a 17h30
18h30 a 20h
10h30 a 11h30
16h30 a 18h
10h30 a 12h30
17h a 18h30
10h30 a 11h30
17h a 18h
18h a 19h
16h a 17h
17h a 18h30
10h30 a 12h
16h30 a 17h30
17h30 a 20h
10h30 a 11h30
16h30 a 18h
10h30 a 12h30
17h a 18h30

Espai obert a l’art
Català Avançat
Musicoteràpia
Anglès bàsic
Anglès avançat
Risoteràpia
Mans a l’obra (6-12)
Àgora
Ioga en família
Club de lectura
Petits músics (1-3 anys)
Collage Familiar (6-12)
Espai obert a l’art
Català Avançat
Musicoteràpia
Anglès bàsic
Anglès avançat
Suport informàtic
Mans a l’obra (6-12)
Àgora
Ioga en família
Titelles i ninots de drap
Petits músics (1-3 anys)
Collage Familiar (6-12)
Espai obert a l’art
Català Avançat

Dll 18
			
			
Dt 19
			
Dm 20
			
			
Dj 21
			
Dv 22
			
Dll 25
			
			
Dt 26
			
Dm 27
			
Dj 28
			
Dv 29
			

10h30 a 11h30
17h a 18h
18h a 19h
16h a 17h
17h a 18h30
10h30 a 12h
16h30 a 17h30
18h30 a 20h
10h30 a 11h30
16h30 a 18h
10h30 a 12h30
17h a 18h30
10h30 a 11h30
17h a 18h
18h a 19h
16h a 17h
17h a 19h45
10h30 a 12h
16h30 a 17h30
10h30 a 11h30
16h30 a 18h
10h30 a 12h30
17h a 18h30

Musicoteràpia
Anglès bàsic
Anglès avançat
Risoteràpia
Mans a l’obra (6-12)
Àgora
Ioga en família
Narrin Narran
Petits músics (1-3 anys)
Collage Familiar (6-12)
Espai obert a l’art
Català Avançat
Musicoteràpia
Anglès bàsic
Anglès avançat
Suport informàtic
Jocs d’aigua
Àgora
Ioga en família
Petits músics (1-3 anys)
Collage Familiar (6-12)
Espai obert a l’art
Català Avançat

				
				
				
				
				

Activitats ‘El Barri Proposa’
Altres activitats
Projecte Comunitari a l’EAMP
Xerrada
Exposició

Camp de l’Arpa
H8

Carrer de la Indústria
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Matins de 10h30 a 13h30
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