Projectes,
activitats
i tallers
—
Setembre
a desembre
2022

Espai Antoni Miró Peris

Casal de Barri Espai
Antoni iró Peris
EA P

Taller ‘Mirant al Cel
en Família’, tots els
dimarts del mes de
novembre (p. 23).

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.
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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

LES MANETES DEL CLOT
Dijous de 16h30 a 18h30.
Setembre: 15 / Octubre:
6 i 20 / Novembre: 3 i 17 /
Desembre: 1 i 15.
No cal inscripció. Gratuït

NEVERA SOLIDÀRIA
Oberta 24h. 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.

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
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Tot l’any a l’EAMP
ÀGORA
Dimecres de 10h30 a 12h.
No cal inscripció. 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
Disponible cada dia, dins
l’horari del Casal. Preu: 5€
com inscripció única al
projecte

Espai de préstec de material a
l’estil d’una ‘Biblioteca de les
coses’, tant per a persones com
per a entitats. Hi destaquen
els jocs de taula per a totes
les edats i eines. Vine a sorprendre’t de tot el que hi ha!
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 /
4

TEXANS PEL CLIMA
Disponible cada dia, dins
l’horari 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.

Tot l’any a l’EAMP
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
Disponible cada dia, dins
l’horari 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! I sempre
que la sala estigui disponible, també hi podeu llegir,
dibuixar o fer feinetes.
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ENVERDIMENT PLAÇA
CARME MONTORIOL
Amb la voluntat de dignificar la plaça, millorar la biodiversitat i generar un espai
de participació i consciència social del nostre entorn
recuperem el projecte de
la plantació dels 9 escocells de davant de l’EAMP
que es va quedar aturat per
la COVID. A l’EAMP hi ha
les eines necessàries per
fer de jardiner/a o senzillament regadores perquè
grans i petits poguem fer
créixer el verd a la plaça.

Tot l’any a l’EAMP
SERVEIS A L’EAMP
—
Ús de PC’s i wifi
—
Préstec de tauletes
—
Espai d’intercanvi de
llibres i punts de llibre
—
Disponible cada dia, dins
l’horari del Casal. Gratuït

SERVEI DE FOTOCÒPIES
I IMPRESSIONS
—
A4 b/n: 0,10€ color: 0,40€
A3 b/n: 0,20€ color: 0,80€
—
Disponible cada dia, dins
l’horari del Casal.

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

ACTIVITATS
EL BARRI
PROPOSA
SUPORT INFORMÀTIC
Cal reservar cita prèvia
a l’EAMP. Gratuït

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 troAssociació autogestionada que bar un suport que us ensenyi i
contacta amb productors per ajudi a resoldre el dubte. Si
beneficiar-se de la compra en vols ser voluntari/a del grup
també hi pots participar!
grup. coopeclot.home.blog
COOPE CLOT Grup
Cooperativa de Consum
Ecològic del Clot-Camp de
l’Arpa
Dimecres a les 19h30
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Tot l’any a l’EAMP
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
pugui incorporar al grup que
millor s’adapti als seus coneixements i necessitats.

CLUB FOTOGRAFIA
NIVELL 0
Dilluns de 18h30 a 20h.
Octubre: 3 a l’EAMP, 10,
17 i 24 al CB Poblenou /
Novembre: 7 al CB
Llacuna. Inscripció
oberta. Gratuït
A càrrec de Fotoclub Poblenou. En col·laboració amb el
Casal de Barri EAMP, el Casal
de Barri de Poblenou i el
Casal de Barri La Llacuna.
Vine a aprendre i a gaudir de
la fotografia. Es parlarà de
tècniques i hi haurà sortides
formatives.
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RISOTERÀPIA
Dimarts de 16 a 17h.
Octubre: 4 i 18 / Novembre: 8 i 22 / Desembre: 20.
No cal inscripció. Gratuït
A càrrec 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 també ens donaran eines
per sentir‑nos bé.

PROJECTE COMUNITARI

Tot l’any a l’EAMP
ÀGORA
Dimecres de 10h30 a 12h.
No cal inscripció. 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.

CLUB DE LECTURA
Dimecres de 18h30 a 20h.
Octubre: 5 / Novembre: 2
/ Desembre: 7. No cal
inscripció. Gratuït

NARRIN-NARRAN
Dimecres de 18h30 a 20h.
Setembre: 21 / Octubre:
19 / Novembre: 16 /
Desembre: 21. No cal
inscripció. Gratuït
Grup de narració oral obert al
barri. Vine a explicar o a gaudir dels contes per a adults
que entre tots i totes crearem.

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!
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Tot l’any a l’EAMP
MUSICAL-ART
Dimecres de 19h a 20h.
Setembre: 14 i 28 /
Octubre 26 / Novembre:
9 i 23 / Desembre 14.
No cal inscripció. Gratuït
Activitat guiada per l’artista i
amant de la música Lori
Celinda Webber. Pot la música ser expressada a través de
l’Art? Pots dibuixar la música
que escoltes? Deixa’t emportar
per la música i descobreix com
l’Art realment es pot ‘escoltar’!
A través de la música expressarem allò que sentim i ho
reflectirem a través del paper,
tot passant una bona estona.

PROJECTE COMUNITARI

GRUP DE CONVERSA
EN FRANCÈS
Dijous de 17h30 a 18h30.
Setembre: 22 i 29 / Octubre:
13 i 27 / Novembre: 10 i
24 / Desembre: 22.
Inscripció oberta. Gratuït
A càrrec de Josep Caritg. A
partir d’escrits, notícies i cançons treballarem la fonètica i
l’agilitat en l’expressió oral de
la llengua francesa. Cal tenir
coneixements i poder mantenir una conversa en francès
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LES MANETES DEL CLOT
Dijous de 16h30 a 18h30.
Setembre: 15 / Octubre:
6 i 20 / Novembre: 3 i 17 /
Desembre: 1 i 15.
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.

Tot l’any a l’EAMP
ESPAI OBERT A L’ART
Divendres de 10h30 a 12h.
No cal inscripció. Gratuït.
A l’octubre s’ofereix un
taller d’iniciació al dibuix
dins d’aquest espai.

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

Sete
mbre

a l’EAMP

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.

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.
10

Setembre a l’EAMP

XERRADES

VIATGEM AMB MOZART
Divendres 9 a les 18h30.
No cal inscripció. Gratuït
A càrrec de David Puertas.
Organitzat per AFOPA.
Mozart es va passar mitja
vida viatjant per mitja Europa i així va aprendre dels
millors compositors d’arreu. Com era la música que
va compondre a França? I
a Itàlia? És cert que Mozart
parlava fins a cinc idiomes?
Quan trigava en anar de
Salzburg a Viena? Comentarem aquests i d’altres
aspectes de la vida i l’obra
de Mozart mentre escoltem
algunes de les millors partitures que va composar.

LES COSES DE LA
BOHÈMIA CATALANA:
SANTIAGO RUSINYOL I
RAMON CASAS.
Divendres 16 a les 18h30.
No cal inscripció. Gratuït
A càrrec de Muntsa Lamúa.
Organitzat per AFOPA. Ambdós joves burgesos i inquiets
foren els pioners en portar a
Catalunya els vents de modernitat que tan calien a una
societat extremadament conservadora, com la del darrer
quart del segle XIX.

Setembre a l’EAMP
HISTÒRIES DE
LA HISTÒRIA: El Clot i el
Camp de l’Arpa de Sant
Martí de Provençals.
Divendres 30 a les 18h30.
No cal inscripció. Gratuït
A càrrec de Jordi Corominas. Organitzat per Organitzat per AFOPA. Encara avui
en dia moltes persones consideren el Clot i el Camp de l’Arpa com un sol barri. La seva
separació mitjançant la Meridiana dividí durant anys la
seva identitat, més repartida a
l’actualitat. Conèixer la seva
Història i com es formaren pot
ajudar-nos a entendre les
seves característiques i personalitat, filla d’un mateix
nucli, però diferenciada pel
pas del temps.

EXPO

ACTIVITATS

REBELS AMB CAUSA
Del 9 de setembre al 24
d’octubre. Inauguració el
8/09 a les 18h30h. Gratuït

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL (0-3 anys)
Dimecres 14, 21 i 28
de 16h30 a 17h30.
Preu: 20,04€ (inclou infant
i adult). Inscriu-t’hi a partir
de l’1/09

Un homenatge a les dones
cineastes que, des del principi
del cinema fins a l’actualitat,
han contradit els rols de gènere tradicionals pel desig de
contar històries. Invisibilitzades durant dècades, la majoria de llibres de cinema del
segle xx va ignorar les pioneres i clàssiques, però fora dels
marges comercials era impossible ignorar la seva importància al cinema avantguardista,
al cinema documental o al
cinema d’autor.
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Setembre a l’EAMP
SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL (3-5 anys)
Dimecres 14, 21 i 28 de
17h30 a 18h30.
Preu: 20,04€ (inclou infant
i adult). Inscriu-t’hi a partir
de l’1/09

A càrrec de l’Escola Virginia Blanch. Vine a gaudir
de la música en família! La
música estimula el cervell
ajudant a les neurones a
establir connexions entre
sí, sobretot els primers
anys. Treballarem de forma
activa a través de cançons,
jocs musicals, la dansa i
l’expressió corporal.

ENVERDIM LA PLAÇA CARME MONTORIOL
Dimecres 14 a les 17h: trobada per organitzar la plantada.
El 28 a les 17h: trobada per a la plantació. No cal inscripció.
Reprenem el projecte de
posar més verd a la plaça.
Aquest cop fent un apadrinament dels escocells a
nivell individual o organitzant-nos en grups. Ens
agradaria omplir els 9
escocells de davant de
l’EAMP amb plantes. Busquem 9 greenfingers! Fem
una crida especialment als
grups que participeu a
l’EAMP. Serà un bon moment
per trobar-nos i crear una
millora a la plaça i al barri! Si
hi estàs interessat/da contacta amb nosaltres. Des de
parcs i jardins ens assesso-

raran i només caldrà que hi
posem ganes i mans! El
dimecres 14 farem la trobada per veure quines espècies tenim i el dia 28 farem
la plantació.

Setembre a l’EAMP
‘TASTET’ DE IOGA
RESTAURATIU
Dilluns 19 - 10h30/11h30
‘TASTET’ DE IOGA PER
A EMBARASSADES
Dilluns 19 - 11h30/12h30
Inscripció oberta. Gratuïts
A càrrec de Katia Savant
Ros. A ioga per a embarassades parlarem sobre la
maternitat, la fisiologia del
sòl pèlvic, de tècniques per
al part i exercicis de ioga
durant la maternitat.

El ioga restauratiu és un
estil de ioga suau que utilitza postures i tècniques de
respiració amb la finalitat
de relaxar el sistema nerviós, estirar els músculs per
eliminar tensions i aconseguir un estat de relaxació
profunda generadora de
benestar.
Classes
gratuïtes
prèvies al taller
d’octubre!

DIBUIXOS NATURALS
Dimarts 20 de 17h30 a 20.
Inscripció oberta. Gratuït
Taller familiar. Amb fulles o
altres elements naturals crearem unes imatges que podrem
exposar per poder decorar
casa nostra o per regalar.

Setembre a l’EAMP
SALUT LABORAL AL
TREBALL DE LA LLAR,
NETEJA I CURES
Dilluns 26 de 10h30 a 13h.
Inscripció oberta. Gratuït
A càrrec de Projecte Sorela.
Ens explicaran com conèixer i
aprendre com prevenir els riscos del treball a la llar, la neteja i les cures. No t’ho perdis!

Octu
bre

XERRADA
ANÈCDOTES DELS
CINES DE BARCELONA
Dilluns 10 a les 19h.
No cal inscripció. Gratuït

a l’EAMP

A càrrec de Roberto Lahuerta del Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa. Entre
1896 i 2021 hi ha 125 anys
d’història de cines barcelonesos que donen per moltes
anècdotes, curiositats i dades.
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Octubre a l’EAMP

EXPO

ACTIVITATS

REBELS AMB CAUSA
Fins al 24. Gratuït

IOGA RESTAURATIU
Dilluns 3, 10, 17 i 24
de 10h30 a 12h.
Preu: 29,19€. Inscriu-t’hi
a partir del 12/09

Troba la informació al mes de
setembre.

A càrrec de Katia Savant
Ros. Vine a provar una classe
de forma gratuïta prèvia al
taller que començarà a l’Octubre! El ioga restauratiu és un
estil de ioga suau que utilitza
les Asana (postures) i Pranayama (tècniques de respiració) amb la finalitat de relaxar
el sistema nerviós, estirar els
músculs del teu cos per eliminar tensions i aconseguir un
estat de relaxació profunda
generadora de benestar.
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IOGA PER A
EMBARASSADES
Dilluns 3, 10, 17 i 24 de
12h a 13h. Preu: 19,46€.
Inscriu-t’hi a partir del 12/09
A càrrec de Katia Savant
Ros. En aquest taller parlarem
sobre la maternitat, la fisiologia del sòl pèlvic, així com de
tècniques per al part i exercicis de ioga durant la maternitat. Activitat en la que trobaràs
suport i companyia en aquesta etapa de la vida

Octubre a l’EAMP
CUIDA’T
Dimarts de 10h30 a 11h30
Octubre: 4 i 18
Novembre: 8 i 22
Desembre: 13
Inscripció oberta. Gratuït

INICIACIÓ AL GÒSPEL
Dimarts 4, 11, 18 i 25 de
18 a 19h. Preu: 19,46€.
Inscriu-t’hi a partir del 13/09

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.

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!

Octubre a l’EAMP
ART EN FAMÍLIA (6-9 anys)
Dimarts 4, 11, 18 i 25 de
17h a 18h. Preu: 26,72€.
Inscriu-t’hi a partir del 14/09
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 4, 11, 18 i 25 de
19h a 20h. Preu: 19,46€.
Inscriu-t’hi a partir del 13/09
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.

Octubre a l’EAMP
SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL (0-3 anys)
Dimecres 5, 19, 26/10 i
2/11 de 16h30 a 17h30.
Preu: 26,72€ (inclou infant
i adult). Inscriu-t’hi a partir
del 14/09

A càrrec de l’Escola Virginia Blanch. Vine a gaudir
de la música en família! La
música estimula el cervell
ajudant a les neurones a
establir connexions entre
sí, sobretot els primers
anys. Treballarem de forma
activa a través de cançons,
jocs musicals, la dansa i
l’expressió corporal.

SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL (3-5 anys)
Dimecres 5, 19, 26 i 2/11
de 17h30 a 18h30. Preu:
26,72€ (inclou infant i
adult). Inscriu-t’hi a partir
del 14/09

GIMNÀSTICA
PER A GENT GRAN
Dijous 6, 13 i 20 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.

Octubre a l’EAMP
MEMÒRIA NON STOP
Dijous 6, 13, 20 i 27 i 3/11
de 12h a 13h30.
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.

INICIACIÓ AL DIBUIX
Divendres 7, 14, 21 i 28
de 10h30 a 12h.
Preu: 29,19€. Inscriu-t’hi
a partir del 16/09

A càrrec de Cris Méndez.
Dins de l’Espai Obert a l’Art,
aprendràs els primers passos per poder realitzar les
teves pròpies obres d’art.
Tot i anar seguint les pautes d’una artista que ens
guiarà, podrem compartir
impressions i intercanviarem els coneixements entre
nosaltres tot passant una
bona estona!

Octubre a l’EAMP
TAI-CHI / CHI-KUNG INICIACIÓ
Divendres 7, 14, 21 i 28
de 12h15 a 13h15.
Preu: 19,46€. Inscriu-t’hi
a partir del 16/09

A càrrec d’Alicia López Mar
chal. Tècniques mil·lenàries
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.

BATCHCOOKING
Divendres 7, 14, 21 i 28
de 18h30 a 19h30.
Preu: 19,46€. Inscriu-t’hi
a partir del 16/09
A càrrec de la Laia Oller,
dietista i biòloga especialitzada en alimentació
familiar i planificació.
Taller destinat a apropar
l’alimentació
saludable
aportant com a eina la planificació setmanal. Aprendrem que podem preparar
amb antelació i quines
combinacions podem fer
per tal que el nostre menú
sigui sa i equilibrat però
sense caure en l’avorriment
i la monotonia.
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Nove
mbre

a l’EAMP

XERRADA / EXPO

ACTIVITATS

IGNASI IGLÉSIAS I
PUJADAS (1871-1928). La
vigència d’un mite oblidat
Inauguració i xerrada:
dilluns 14 a les 19h. Fins
al 23 desembre. Gratuït

IOGA RESTAURATIU
Dilluns 7, 14, 21 i 28 de
10h30 a 12h.
Preu: 29,19€. Inscriu-t’hi
a partir del 17/10

A càrrec del Centre d’Estudis Ignasi Iglésias de Sant
Andreu de Palomar. Organitzat pel Taller d’Història del
Clot-Camp de l’Arpa. Exposició commemorativa del 150
aniversari del naixement del
poeta, dramaturg, polític i
arxiver. Artistes participants:
Pau Vinyes i Roig (coord.),
Manel Martín Pascual, Xavier
Martín Vilà, Jordi Petit i Gil,
Jaume Comas i Gras.
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A càrrec de Katia Savant
Ros. Vine a provar una classe
de forma gratuïta prèvia al
taller que començarà a l’Octubre! El ioga restauratiu és un
estil de ioga suau que utilitza
les Asana (postures) i Pranayama (tècniques de respiració) amb la finalitat de relaxar
el sistema nerviós, estirar els
músculs del teu cos per eliminar tensions i aconseguir un
estat de relaxació profunda
generadora de benestar.

Novembre a l’EAMP
IOGA PER A
EMBARASSADES
Dilluns 7, 14, 21 i 28 de
12h a 13h. Preu: 19,46€.
Inscriu-t’hi a partir del 17/10
A càrrec de Katia Savant
Ros. En aquest taller parlarem
sobre la maternitat, la fisiologia del sòl pèlvic, així com de
tècniques per al part i exercicis de ioga durant la maternitat. Activitat en la que trobaràs
suport i companyia en aquesta etapa de la vida

MIRANT AL CEL EN
FAMÍLIA (10-12 anys)
Dimarts 8, 15, 22 i 29 de
17h a 18h. Preu: 26,72€
(inclou infant i adult).
Inscriu-t’hi a partir del
18/10
A càrrec d’Astro Barcelona. Abordarem l’observació del cel a simple vista,
aprenent quines constel·lacions i estrelles es poden
veure i com trobar l’estrella
Polar al nord. També veurem com és el Sistema
Solar, el Sol, els planetes i
els meteorits i n’observarem uns de reals. Pintarem
i farem un viatge planetari inventat!

Novembre a l’EAMP
INICIACIÓ AL GÒSPEL
Dimarts 8, 15, 22 i 29 de
18 a 19h. Preu: 19,46€.
Inscriu-t’hi a partir del 18/10
A càrrec de Marga Millán. Inicia’t en el món de la música a
través del Gòspel de manera
divertida i en grup. 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!

EXPRESSIVE ENGLISH
Dimarts 8, 15, 22 i 29 de
19h a 20h. Preu: 19,46€.
Inscriu-t’hi a partir del 18/10

A càrrec de Rogelio Regidor. Utilitzant dinàmiques de
teatre, vocalització, escriptura, meditació i moviment,
entrem 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.

Novembre a l’EAMP
MINDFULNESS
Dimecres 9, 16 i 23 de
12h a 13h30. Preu: 21,89€.
Inscriu-t’hi a partir del 19/10

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!
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SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL (0-3 anys)
Dimecres 9, 16, 23 i 30 de
16h30 a 17h30. Preu:
26,72€ (inclou infant i
adult). Inscriu-t’hi a partir
del 19/10
A càrrec de l’Escola Virginia
Blanch. Vine a gaudir de la
música en família! La música
estimula el cervell ajudant a
les neurones a establir connexions entre sí, sobretot els primers anys. Treballarem de
forma activa a través de cançons, jocs musicals, la dansa i
l’expressió corporal.

Novembre a l’EAMP
SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL (3-5 anys)
Dimecres 9, 16, 23 i 30 de
17h30 a 18h30. Preu:
26,72€ (inclou infant i
adult). Inscriu-t’hi a partir
del 19/10
A càrrec de l’Escola Virginia
Blanch. Vine a gaudir de la
música en família! La música
estimula el cervell ajudant a
les neurones a establir connexions entre sí, sobretot els primers anys. Treballarem de
forma activa a través de cançons, jocs musicals, la dansa i
l’expressió corporal.

TALLER D’ESCRIPTURA
CREATIVA: DE L’EMOCIÓ
A LA PARAULA
Divendres 11, 18 i 25 de
12 a 13h30. Preu: 21,89€.
Inscriu-t’hi a partir del
21/10
A càrrec de Teresa Mora
Romagosa. Diferents estímuls artístics: dansa, música o cinema, ens serviran
d’inspiració perquè aflori el
fet desconegut en forma de
text. Una oportunitat per
sentir, compartir i potenciar
la creativitat. Allà ajaguts,
ens expliquem llargues històries. [...] Una música suau
sembla aleshores enfilar-se
per les parets al voltant nostre. (Robert Walser)

Novembre a l’EAMP
TALLER DE
NEUROCIÈNCIA:
DESCOBREIX EL TEU
CERVELL!
Divendres 11, 18 i 25 de
18h30 a 20h. Preu: 21,89€.
Inscriu-t’hi a partir del 21/10
A càrrec de GrupTrobat.
Perquè et comportes d’una
manera o d’una altra? Sabent
com funciona el teu cervell,
podràs adaptar-te millor a les
circumstàncies que t’envolten.

MERCAT D’INTERCANVI
Dissabte 12 de novembre
de 10h a 13h.
Inscripció oberta. Gratuït
Vine a intercanviar o regalar allò que ja no fas servir i
que algú altre pot aprofitar:

llibres, roba, joguines,
discs, plantes, objectes
de decoració, petits electrodomèstics...
Reserva taula i munta la
teva paradeta i xerra amb
altres veïns i veïnes que
també volen donar una
segona oportunitat als
seus objectes

Novembre a l’EAMP
ENVERDIM LA PLAÇA
CARME MONTORIOL
24-28 oct: recollida de
material i eines
Dimecres 2/11 16h30:
preparació del terra i
bricolatge. 7-11/11:
recollida de plantes.
Dissabte 12/11 11h:
plantació dels escocells
Inscripció oberta. Gratuït

DAU (FESTIVAL DEL
JOC) ALS BARRIS
Dijous 17 de 16h30 a 19h.
No cal inscripció. Gratuït
Participem com equipament
de districte en la presentació
simultània del Dau Barcelona,
festival del joc. Vine a jugar i
descobreix jocs de taula!

RENOVA LA ROBA
Aportació de roba: del 7
al 22. Mercadillo: dijous
24 de 16h30 a 19h. No cal
inscripció. Gratuït

Iniciativa per promoure el
consum responsable arreu de
la ciutat. Veïns i veïnes, equipaments i entitats donarem
una nova oportunitat a la roba
que ja no fem servir: porta la
teva roba i et donarem punts
que podràs bescanviar als
diferents equipaments que hi
participem.

A càrrec de Mans al Verd,
de l’Ajuntament. Farem el
seguiment i el manteniment
de les plantes que haguem
plantat al setembre. L’encoixinat evita l’evaporació
de l’aigua, evita que es
compacti el sòl i aporta
nutrients a les plantes.
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Dese
mbre

a l’EAMP

XERRADA

EXPO

HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA
YZAGUIRRE (1523-2011)
Dilluns 12 a les 19h.
No cal inscripció. Gratuït

IGNASI IGLÉSIAS I
PUJADAS (1871-1928).
LA VIGÈNCIA D’UN MITE
OBLIDAT
Fins al 23. Gratuït

A càrrec de M Clara de Yza- Troba la informació al mes de
guirre Pabolleta, periodista i novembre.
autora del llibre. Organitza
@thclotcarpa. Catorze generacions a Zumarraga, on van
ser alcaldes i regidors fins als
nostres dies. Van arribar a
Barcelona a la segona meitat
del segle xix, on van exercir
d’homes de negocis en importants empreses i institucions. I
a Reus van fundar unes bodegues on van crear el famós
vermut Yzaguirre.
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Desembre a l’EAMP

ACTIVITATS
CAMPANYA DE REIS
RECOLLIDA DE
JOGUINES I REGALS
PER ALS NENS I GENT
GRAN DEL BARRI
Del 12 al 22
Un cop més participem en
la recollida de regals per la
campanya de reis al barri.
Pots portar joguines noves
o regals per a gent gran en
l’horari del casal.

CAMPANYA DE REIS
T’AGRADARIA FER DE
VOLUNTARI A LA
CAMPANYA DE REIS?
Tornem a participar de la
campanya de reis del barri
donant suport als actes
que organitza la FECCA,
Federació d’Entitats del
Clot-Camp de l’Arpa. Pots
participar de voluntari/a a
través de la XAC, la Xarxa
de voluntariat comunitària del barri! Vine a informar-te dels detalls a l’EAMP.

Desembre a l’EAMP
EMBOLIQUEM AMB
MATERIALS APROFITATS
(FAMILIAR)
Dimarts 13 de 17h30 a 20.
Inscripció oberta. Gratuït
A càrrec de Reparat Millor
que Nou. A partir de retalls
d’embalatges, caixes de cartró i ampolles de plàstic buides i netes, farem embolcalls
originals pels nostres regals.
Porteu envasos de plàstic o
cartró, restes de cordills o llanes que tingueu per casa!

CONSELL DE
PARTICIPACIÓ
DE L’EAMP
Dilluns 19
de 19 a 20h.
No cal inscripció. Gratuït
Convoquem els veïns i les
veïnes, usuàries o no de
l’espai, a l’òrgan de participació de l’EAMP.
Un equipament de proximitat on podeu fer‑nos arribar
propostes durant tot l’any,
però ens agrada especialment trobar-nos i reflexionar conjuntament sobre
com ho estem fent i què
podem millorar per seguir
apropant l’equipament als
veïns i veïnes.

10:30-12:00
17:00-18:30
17:00-18:00
18:00-19:00
10:30-12:00
18:30-20:00
10:30-12:00
17:00-18:30
18:30-20:00
17:00-18:00
18:00-19:00
10:30-12:00
16:30-17:30
17:00-18:00
17:30-18:30
19:00-20:00
16:30-18:30
10:30-12:00
17:00-18:30
18:30-20:00

Espai Obert a l’Art
Català Avançat
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Àgora
Expo ‘Dones Cineastes’
Espai Obert a l’Art
Català Avançat
Viatgem amb Mozart
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Àgora
Sensibilització Musical 0-3 anys
Trobada Enverdim la Plaça
Sensibilització Musical 3-5
Musical-Art
Manetes - ‘El retorno’
Espai Obert a l’Art
Català Avançat
La Bohèmia Catalana

Dll 19
			
			
			
Dt 20
Dc 21
			
			
			
Dj 22
Dll 26
			
			
Dc 28
			
			
			
			
Dj 29
Dv 30
			

10:30-11:30
11:30-12:30
17:00-18:00
18:00-19:00
17:30-20:00
10:30-12:00
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-20:00
17:30-18:30
10:30-13:00
17:00-18:00
18:00-19:00
10:30-12:00
16:30-17:30
17:00-18:00
17:30-18:30
19:00-20:00
17:30-18:30
10:30-12:00
17:00-18:30
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Ioga Restauratiu
Ioga per a Embarassades
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Dibuixos al Natural
Àgora
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-5 anys
Narrin Narran
Conversa en Francès
Salut Laboral a les Feines Llar
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Àgora
Sensibilització Musical 0-3 anys
Plantació Enverdiment Plaça
Sensibilització Musical 3-5 anys
Musical-Art
Conversa en Francès
Espai Obert a l’Art
Català Avançat

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

Retalla’m i posa’m a la nevera

Setembre a l’EAMP

Dv 3		
			
Dll 5		
			
Dc 7
Dj 8		
Dv 9		
			
			
Dll 12
			
Dc 14
			
			
			
			
Dj 15
Dv 16
			
			

Octubre a l’EAMP

Dll 3		
			
			
Dt 4		
			
			
			
			
Dc 5		
			
			
			
Dj 6		
			
			
Dv 7		
			
			
			
Dll 10
			
			
Dt 11
			
			
Dj 13
			
			
Dv 14
			
			
			

10:30-13:00
17:00-19:00
18:30-20:00
10:30-11:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-12:00
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-20:00
10:30-11:30
12:00-13:30
16:30-18:30
10:30-12:00
12:15-13:15
17:00-18:30
18:30-19:30
10:30-13:00
17:00-19:00
19:00-20:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-11:30
12:00-13:30
17:30-18:30
10:30-12:00
12:00-13:00
17:00-18:30
18:30-19:30

Ioga Restauratiu/Embarassades
Anglès Bàsic i Avançat
Fotografia nivell 0
Cuida’t
Risoteràpia
Art en família 6-9 anys
Gòspel
Perd la Vergonya amb la Impro
Àgora
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-6
Club de Lectura
Gimnàstica per a Gent Gran
Memòria Non-Stop
Manetes del Clot
Iniciació al Dibuix
Tai-Chi / Chi-Kung
Català Avançat
Batchcooking
Ioga Restauratiu/Embarassades
Anglès Bàsic i Avançat
Anècdotes dels Cines de Bcn
Art en Família 6-9 anys
Gòspel
Perd la Vergonya amb la Impro
Gimnàstica per a Gent Gran
Memòria Non-Stop
Conversa en Francès
Iniciació al Dibuix
Tai-Chi / Chi-Kung
Català Avançat
Batchcooking
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Dll 17
			
Dt 18
			
			
			
			
Dc 19
			
			
			
Dj 20
			
			
Dv 21
			
			
			
Dll 24
			
Dt 25
			
			
Dc 26
			
			
			
Dj 27
			
Dv 28
		
			

10:30-13:00
17:00-19:00
10:30-11:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-12:00
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-20:00
10:30-11:30
12:00-13:30
16:30-18:30
10:30-12:00
12:00-13:00
17:00-18:30
18:30-19:30
10:30-13:00
17:00-19:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-12:00
16:30-17:30
17:30-18:30
19:00-20:00
12:00-13:30
17:30-18:30
10:30-12:00
17:00-18:30
18:30-19:30

Ioga Restauratiu/Embarassades
Anglès Bàsic i Avançat
Cuida’t
Risoteràpia
Art en Família 6-9 anys
Gòspel
Perd la Vergonya amb la Impro
Àgora
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-6
Narrin Narran
Gimnàstica per a Gent Gran
Memòria Non-Stop
Manetes de Clot
Iniciació al Dibuix
Tai-Chi / Chi-Kung
Català Avançat
Batchcooking
Ioga Restauratiu/Embarassades
Anglès Bàsic i Avançat
Art en família 6-9 anys
Gòspel
Perd la Vergonya amb la Impro
Àgora
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-6
Musical-Art
Memòria Non-Stop
Conversa en Francès
Iniciació al Dibuix
Català Avançat
Batchcooking

10:30-12:00
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-20:00
12:00-13:30
16:30-18:30
10:30-12:00
17:00-18:30
10:30-12:00
12:00-13:00
17:00-18:00
18:00-19:00
10:30-11:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-12:00
12:00-13:30
16:30-17:30
17:30-18:30
19:00-20:00
17:30-18:30
10:30-12:00
12:00-13:30
17:00-18:30
18:30-20:00
10:00-13:00
11:00-12:00
10:30-12:00
12:00-13:00
17:00-18:00

Àgora
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-6
Club de Lectura
Memòria Non-Stop
Manetes del Clot
Espai Obert a l’Art
Català Avançat
Ioga Restauratiu
Ioga per a Embarassades
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Cuida’t
Risoteràpia
Mirant al Cel
Gòspel
Expressive English
Àgora
Mindfulness
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-5 anys
Musical-Art
Conversa en Francès
Espai Obert a l’Art
Taller d’Escriptura
Català Avançat
Neurociència
Mercat d’Intercanvi
Taller Encoixinament
Ioga Restauratiu
Ioga per a Embarassades
Anglès Bàsic
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Dt 15
			
			
Dc 16
			
			
			
			
Dj 17		
			
Dv 18
			
			
			
Dll 21
			
			
			
Dt 22
			
			
			
			
Dc 23
			
			
			
			
Dj 24		
			

18:00-19:00
19:00-20:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-12:00
12:00-13:30
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-20:00
16:30-18:30
17:00-18:00
10:30-12:00
12:00-13:30
17:00-18:30
18:30-20:00
10:30-12:00
12:00-13:00
17:00-18:00
18:00-19:00
10:30-11:30
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-12:00
12:00-13:30
16:30-17:30
17:30-18:30
19:00-20:00
16:00-20:00
17:30-18:30

Anglès Avançat
Inauguració + xerrada THC
Mirant al Cel
Gòspel
Expressive English
Àgora
Mindfulness
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-5 anys
Narrin Narran
Manetes del Clot
DAU als Barris
Espai Obert a l’Art
Taller d’Escriptura
Català Avançat
Neurociència
Ioga Restauratiu
Ioga per a Embarassades
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Cuida’t
Risoteràpia
Mirant al Cel
Gòspel
Expressive English
Àgora
Mindfulness
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-5 anys
Musical-Art
Renova!
Conversa en Francès

Retalla’m i posa’m a la nevera

Novembre a l’EAMP

Dc 2		
			
			
			
Dj 3		
			
Dv 4		
			
Dll 5		
			
			
			
Dt 8		
			
			
			
			
Dc 9		
			
			
			
			
Dj 10		
Dv 11
			
			
			
Ds 12
			
Dll 14
			
			

Dv 25
			
			
			
Dll 28
			
			
			
Dt 29
			
			
Dc 30
			
			
			

10:30-12:00
12:00-13:30
17:00-18:30
18:30-20:00
10:30-12:00
12:00-13:00
17:00-18:00
18:00-19:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-12:00
12:00-13:30
16:30-17:30
17:30-18:30

				
				
				
				
				

Espai Obert a l’Art
Taller d’Escriptura
Català Avançat
Neurociència
Ioga Restauratiu
Ioga per a Embarassades
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Mirant al Cel
Gòspel
Expressive English
Àgora
Mindfulness
Sensibilització Musical 0-3 anys
Sensibilització Musical 3-5 anys

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

Desembre a l’EAMP

Novembre a l’EAMP

Dj 1		
Dv 2		
			
Dc 7		
			
Dv 9		
			
Dll 12
			
			
			
Dt 13
			
Dc 14
			
Dj 15
Dv 16
			
Dll 19
			
Dt 20
Dc 21
			
Dj 22
Dv 23
			

16:30-18:30
10:30-12:00
17:00-18:30
10:30-12:00
18:30-20:00
10:30-12:00
17:00-18:30
19:00-20:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
10:30-11:30
17:30-20:00
10:30-12:00
19:00-20:00
16:30-18:30
10:30-12:00
17:00-18:30
17:00-18:00
18:00-19:00
16:00-17:00
10:30-12:00
18:30-20:00
17:30-18:30
10:30-12:00
17:00-18:30

Manetes del Clot
Espai Obert a l’Art
Català Avançat
Àgora
Club de lectura
Espai Obert a l’Art
Català Avançat
Xerrada Taller d’Història
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Consell de participació
Cuida’t
Emboliquem Aprofitant
Àgora
Musical-Art
Manetes el Clot
Espai Obert a l’Art
Català Avançat
Anglès Bàsic
Anglès Avançat
Risoteràpia
Àgora
Narrin Narran
Conversa en Francès
Espai Obert a l’Art
Català Avançat
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UNEIX-TE AL GRUP
DE DIFUSIÓ DE L’EAMP
Amb aquest codi QR dona’t
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