VINE A MOURE EL PARC!
Parc de Joan Miró
Primavera-estiu 2019

El Camí Amic és un projecte comunitari d’educació en valors cívics i ambientals de
l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni, que no només vol centrar-se en els camins
escolars i en el disseny d'un possible recorregut per anar a l'escola, sinó que vol fer un
pas més i fomentar un ús del carrer just i respectuós amb totes les persones; que el
carrer, el barri i la ciutat esdevingui un espai de relació, de col·laboració i d’intercanvi
d'idees, un espai educatiu i d'enriquiment personal per a tothom, agradable i segur.
Amb aquesta voluntat i amb la col·laboració del Districte de l’Eixample, Camí Amic
organitza una extensa programació d’activitats al Parc Joan Miró, gratuïta i adreçada a
tot tipus de públic.
Actualment, el projecte està integrat per: Escola Auró, Diputació, Els Llorers, Joan
Miró, Ferran Sunyer, Xirinacs, AFA Auró, AMPA Diputació, AMPA Els Llorers,
AMPA Ferran Sunyer, AFA Joan Miró, AFA Xirinacs, Institut i AMPA Ernest Lluch,
Institut i AMPA Poeta Maragall, Institut i AFA Viladomat, AVV Esquerra de
l’Eixample, AV del barri de Sant Antoni, AV Parc de l’Escorxador, Biblioteca Joan
Miró, Centre Cívic Golferichs, Centre Cívic Urgell, Centre Cívic Cotxeres Borrell,
associació Jardins d’Emma, Casal de Joves Queix, Centre Esportiu Joan Miró /
Associació Esportiva l’Eixample.
Amb la col·laboració del programa de camins escolars de l’IMEB i el suport del
Districte de l’Eixample.

DE SETEMBRE A JULIOL
Tots els dilluns, de 10 a 11 h. A 50 m del bar (C. Diputació)
ACTIVA’T. TAI-TXI I TXI KUNG
Espai d’exercici físic i de salut a l’aire lliure. Organitza: Institut Barcelona Esports,
Ajuntament de Barcelona.

Tots els dimecres, de 10 a 11 h. A 50 m del bar (C. Diputació)
ACTIVA’T. CAMINADES AMB EXERCICIS DE MEMÒRIA
Caminades suaus de 30 minuts pel parc en què es proposen exercicis per millorar la
memòria. Organitza: Institut Barcelona Esports, Ajuntament de Barcelona.

MAIG
Dissabte 4 de maig a les 12 h. Llacs de la biblioteca
ESPECTACLE FAMILIAR
CÖSMIX
Teatre Mòbil

Dos viatgers infatigables, estranys i extravagants, arriben a l’escenari programats per fer
riure. Com dos homes orquestra, despleguen les seves millors habilitats: Fan música
impossible, fan teatre reciclàssic, fan l’animal i fins i tot ens avancen el futur en viu i en
directe! Cösmix, dos còmics de dimensions còsmiques i un mix de bogeria! Esteu
preparats? Doncs ja els tenim aquí!

Diumenge 5, 12 i 19 de maig, d’11.30 a 13.30 h. Arbreda
TRAGINER DE JOCS
Tir amb arc, habilitat, jocs tradicionals, punteria, jocs amb malabars i circuit vial.
Participació lliure. Col·labora: CEM Joan Miró / AE-Eixample

Dissabte 11 de maig, d’11 a 12.30 h. Arbreda
MATINAL DE TALLERS FAMILIARS
MAQUETISME NAVAL, NUSOS MARINERS I CARTA NÀUTICA
T’agradaria fer un vaixell en miniatura, aprendre la tècnica dels nusos i orientar-te al
mar? Prepara’t per ser un bon mariner!

Participació lliure, de 5 a 12 anys. Col·labora: Associació de modelistes navals i estudis
marítims Chapucensis.
JUGUES A FUTBOL DE BOTONS?
Vine i diverteix-te tot jugant amb aquesta reproducció a escala del futbol real. Tu pots
ser la nova estrella d’aquest joc!
Participació lliure, de 5 a 12 anys. Col·labora: Barcelona Futbol Botons Associació
(Sant Antoni).
Dissabte 11 de maig, a les 13 h. Arbreda
POESIA EN FAMÍLIA – ESPECTACLE DE MÀGIA
BROSSA I LA MÀGIA DE LA LITERATURA
Petits lectors, sabíeu que una de les grans passions de Joan Brossa era la màgia i l’
il·lusionisme? En Joan Brossa era capaç de crear un poema amb tot allò que veia i
també de fer poemes amb objectes, d’escriure obres de teatre, de fer pel∙lícules i trucs de
màgia. Amb MàgiaDiver, ens endinsarem dins l’univers Brossa i gaudirem de sorpreses
màgiques.
Amb motiu de Barcelona Poesia 2019.
Activitat organitzada conjuntament amb la Biblioteca Joan Miró.
Diumenge 12 de maig a partir de les 11.30 h. Arbreda
MATÍ ESQUERDAT
TALLERS I EXHIBICIÓ DE CASTELLS
Els Esquerdats és la nova colla castellera de l’Esquerra Eixample. Realitzaran tallers per
infants i joves on s’ensenyaran les posicions dins d’un castell i com enfilar-s’hi. Al
acabar els membres de la colla faran un petita actuació.
Participació lliure. Col·labora: Esquerdats.
Dissabte 18 de maig a partir de les 11.30 h. Arbreda
TALLERS DE CIRC PER A TOTA LA FAMILIA
SKA CIRCUS
Bipol·lart
Circ, música, alegria i la millor energia!
Una bona proposta per descobrir tècniques de circ de manera divertida. Malabarisme,
funambulisme, equilibris i jocs psicomotrius pels més petits.
Ska, reggae, soul, rocksteady & good vibes!

Divendres 24 de maig a partir de les 10 h
XIX JORNADA ANUAL DEL CAMÍ AMIC
Més de 2.000 nens i nenes de les escoles i instituts públics del barri surten al carrer per
jugar i reivindicar un espai públic més segur i agradable per a tothom lluny del soroll i
la contaminació dels cotxes. Activitats al parc Joan Miró, al carrer Consell de Cent tallat
al trànsit des de Viladomat fins Borrell, als jardins Paula Montal i al pati de l’Escola
Diputació.

Dissabte 25 de maig, a les 12 h. Arbreda
TALLER FAMILIAR
Connecta’t al barri: construeix-ne una maqueta i la seva xarxa d’Internet
Activitat per comprendre com funciona l’estructura i la connectivitat de la Xarxa.
Teixirem una xarxa de telecomunicacions simulada amb una maqueta, sobre un plànol
del barri, per conèixer l’estructura real d’Internet des del punt de vista tant de la
infraestructura física com de les implicacions socials i econòmiques.
Activitat familiar per a nens i nenes a partir de 6 anys, i els seus pares i mares.
Participació lliure.
Taller ideat per l’equip de la Biblioteca Joan Miró dins del cicle Vides a l’aire.

JUNY

Dissabte 1 de juny, a les 11 h. Arbreda
TALLER FAMILIAR
Històries de pel·lícula: vine a posar imatges en moviment
Taller literari de cinema.
Activitat familiar per a nens i nenes a partir de 6 anys.
Taller ideat i conduït pel personal de la biblioteca Joan Miró.

Dissabte 1 de juny a partir de les 13 h. Llacs de la biblioteca
CIRC EN FAMÍLIA
KRASH 19

Quan la incongruència ens aborda però la bellesa és superior, no busquem un perquè,
simplement gaudim la visió. Set personatges conformen una tribu que conviu,
construeix i comparteix un espai vital.
Produït pel Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel i l’Institut de Cultura de Barcelona
– ICUB
Diumenge 2 i 9 de juny, d’11.30 a 13.30 h. Arbreda
TRAGINER DE JOCS
Habilitat, jocs tradicionals, punteria, malabars i circuit vial passats per aigua!!!
Veniu preparats!
Participació lliure. Col·labora: CEM Joan Miró / AE-Eixample.

Diumenge 2 de juny, a les 12h. Bar del parc (c. Aragó)
APERITIU MUSICAL
De la Carmela (salsa, rumba, funk)
De la Carmela, recuperen de forma artesanal, cançons tant dispars com Mercedes Sosa,
La Lupe, Atahualpa Yupanki, Roberto Grela, Héctor Lavoe o Violeta Parra. En les
seves cançons s’hi barrega el cant a la pena, a la lluita i a l’alegria. Arriben al parc en
format quartet, amb una explosió d’estils des de la cúmbia, la salsa, la rumba i el funk i
un directe ballable i molt festiu.

Dissabte 8 de juny, d’11.30 a 13.30 h. Arbreda
MATINAL DE TALLERS FAMILIARS
MAQUETISME NAVAL, NUSOS MARINERS I CARTA NÀUTICA
Participació lliure. Col·labora: Associació de modelistes navals i estudis marítims
Chapucensis
ESTAMPACIÓ MANUAL
Taller d'estampació manual amb objectes quotidians. Porteu una peça i deixeu-la ben
maca!
Participació lliure. Col·labora: Consell 81 Espai Obert

Dissabte 15 de juny a les 12 h. Llacs de la biblioteca
MÚSICA PER A TOTA LA FAMÍLIA
XIULA “Donem-li una volta al cos”
Conviure, explorar, estar presents, tenir la capacitat de mirar endins i també d’estimar
l’entorn, la societat, el planeta, sempre rient i gaudint! Els quatre músics de Xiula ens
proposen fer un viatge dins d’un mateix amb un concert fresc, atrevit i participatiu que

combina dinàmiques, jocs i molt sentit de l’humor per fer ballar petits i grans.

CINEMA A LA FRESCA.
COCO
Dimecres 26 de juny, a les 22 h. Arbreda
Miguel és un jove mexicà que viu amb la seva família en una típica granja de la zona
rural. Miguel té molt clar quin és el seu somni: arribar a convertir-se en una llegenda de
la música i tot i la prohibició de la seva família comença a tocar la guitarra d’amagat a
l’altell de casa. La seva passió el durà a endinsar-se a la “terra dels morts” per conèixer
el seu veritable llegat familiar.
(Lee Unkrich,Adrián Molina, Estats Units, 2017, 109 min VD en castellà. Col·labora:
Centre Cívic Golferichs i Biblioteca Joan Miró)

JULIOL

CINEMA A LA FRESCA.
LA OLA
Dimecres 3 de juliol, a les 22 h. Arbreda
A Alemanya, durant la setmana de projectes, el professor d’institut Rainer Wenger se li
acudeix fer un experiment per explicar als seus alumnes el funcionament d’un règim
totalitari. En poc dies, el que semblava una prova innòcua basada en la disciplina i el
sentiment de comunitat es va convertint en un moviment real: “la ola”.
No recomanada a menors de 13 anys.
(Denis Gansel, Alemanya, 2008, 110 min VD en castellà. Col·labora: Centre Cívic
Golferichs i Biblioteca Joan Miró)

Dijous 4 de juliol, a les 19 h. Arbreda.
TERTÚLIA LITERÀRIA AL PARC
“Canteu, esperits, canteu” de Jesmyn Ward.

Amb la presència de la traductora al català de l’obra, Josefina Caball.
Tothom qui s’hi apropi podrà comentar la novel·la Canteu, esperits, canteu, de Jesmyn
Ward, de la mà de la traductora de l’obra al català Josefina Caball, qui exercirà de
conductora del col·loqui. L’edició en català és d’Edicions del Periscopi.
A partir de l’1 de juny, la biblioteca Joan Miró posarà a disposició dels participants 25
exemplars de l’obra per endur-se en préstec amb el carnet de la biblioteca, que caldrà
retornar un cop finalitzada la tertúlia.
Col·labora: Biblioteca Joan Miró
Unes pinzellades sobre l’autor i l’obra comentada
Jesmyn Ward (1977, DeLisle, Mississipí) és una de les veus de la literatura nordamericana i afroamericana amb més projecció dels últims anys. Amb la seva última
novel·la, Canteu, esperits, canteu, la primera traduïda al català, ha guanyat el National
Book Award de ficció 2017, premi que ja va obtenir amb Salvage the Bones (2011),
cosa que l’ha convertit en la primera dona —i fins al moment, l’única— que rep el
guardó en dues ocasions.
Josefina Caball Guerrero és solsonina amb arrels manresanes i des del 1987 es dedica a
la traducció, activitat que compagina amb la docència. Ha traduït assaig, memòries,
novel·la i literatura juvenil
En Jojo és un nen mestís que viu amb els seus avis i la seva germana. La seva mare és
una dona absent que té visions del seu germà mort i que viu perdudament enamorada
del seu marit, que compleix condemna a la presó del comtat. Quan ella s’assabenta que
està a punt de ser alliberat, decideix agafar els seus dos fills i emprendre un viatge
introspectiu i salvatge que els obliga a relacionar-se per primera vegada com a família.
A la presó, en Jojo es troba en Richie, un noi amb qui descobreix el llegat de
l’esclavitud però també la importància de la reconciliació amb el passat.
Amb un llenguatge ric i musical Jesmyn Ward ens ofereix una road movie literària
imponent que parla des dels marges. Canteu, esperits, canteu és l’últim text de l’única
autora premiada dues vegades amb el National Book Award.

Informació extreta de la pàgina d’Edicions del Periscopi
http://periscopi.cat/

CINEMA A LA FRESCA.
LITTLE MISS SUNSHINE
Dimecres 10 de juliol, a les 22 h. Arbreda
Els Hoover són una família molt peculiar: l’avi esnifa cocaïna i diu paraulotes, el pare
fracassa estrepitosament donant cursos per aconseguir l’èxit, la mare no dona a l’abast,
el tiet s’està recuperant d’un suïcidi frustrat després de ser abandonat pel seu nòvio, el
fill adolescent llegeix Nietzche i guarda un mutisme absolut. I Olive, la filla petita, vol
ser la reina de la bellesa. Gràcies a un cop de sort, la conviden a participar en un concurs
“Petita Miss Sunshine” a Califòrnia i l’acompanyarà tota la família en un periple de tres
dies ple d’inesperades sorpreses. El debut d’Olive serà el detonant d’un canvi profund
en aquesta família d’inadaptats.
(Jonathan Dayton, Valerie Faris, Estats Units, 2006, 101 min VD en castellà.
Col·labora: Centre Cívic Golferichs i Biblioteca Joan Miró)

CINEMA A LA FRESCA.
UN LUGAR EN EL MUNDO
Dimecres 17 de juliol, a les 22 h. Arbreda
Ernesto, fa un viatge a la província argentina de San Luis per recordar la seva infància i
les circumstàncies que han determinat la seva vida: els seus pares s’havien exiliat
voluntàriament de Buenos Aires per anar a viure a una comunitat camperola. L’arribada
d’un geòleg espanyol, contractat pel cacic local a la recerca de petroli, representarà una
amenaça per la forma de vida dels camperols.
(Adolfo Aristarain, Argentina, 1992, 120 min VO castellà. Col·labora: Centre Cívic
Golferichs i Biblioteca Joan Miró)

CINEMA AMB VISTES AL PARC
Dijous 18 de juliol, a les 22 h.
Terrassa de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca (C. de Llança, 21)
«LES AMOURS IMAGINAIRES» DE XAVIER DOLAN
Vine a gaudir del bon temps de la terrassa de l’Espai de fotografia Català Roca, on
projectarem «Les Amours Imaginaires», del jove cineasta Xavier Dolan, un autor que en
poc temps ha creat el seu propi estil. Amb una fotografia acolorida i intensa, ens
presenta la història d’una parella d’amics que s’enamoren de la mateixa persona.
L’ambigüitat sexual, les expectatives, les contradiccions i les idees trobades sobre
l’amor caracteritzen aquesta pel·lícula vestida de música pop. Entrada gratuïta.

(Xavier Dollan, Canadà, 2010, 102 min VOSE. Capacitat limitada)

Contacte:
coordinacio@camiamic.cat
Segueix-nos a:
facebook.com/camiamic
@camiamic
camiamic.wordpress.com
#vineamourelparc

ALTRES ACTIVITATS AL BARRI
Cicle Vides a l’Aire. Del 4 al 31 de maig
Festes de Primavera. Del 9 al 12 de maig
Mercat de Pagès

