Camí Amic és:
· Un projecte comunitari d’educació en valors cívic i ambientals, que busca la complicitat i col·laboració dels veïns i veïnes de Sant Antoni i l’Esquerra de l’Eixample.
· Un compromís ciutadà, que amb recolzament municipal, promou canvis en l’organització de l’espai públic i que treballa perquè 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, un espai agradable i segur sobretot per als
més petits.

Camí Amic vol:
· Promoure canvis en l’organització de l’espai públic i en les conductes ciutadanes
per fer possible la creació d’espais de convivència comuns. Tractant d’ampliar la
zona d’influència, entenent la zona no només com a espai físic, sinó també mental.
· Acabar la pacificació de l’eix viari Consell de Cent – Comte Borrell i l’ampliació dels
entorns escolars.
· Crear una xarxa de carrers pacificats que arribi a tots els centres educatius de l’Esquerra de l’Eixample i també de Sant Antoni.
· Aconseguir prou complicitat ciutadana a l’entorn d’un canvi cultural i de valors i promoure un ús diferent de l’espai públic i transformar-lo.

El Projecte Comunitari Camí Amic
està format per:

VIDES
A L’AIRE

Escola i AFA Joan Miró
Escola i AFA Auró
Escola i AFA Diputació
Escola i AMPA Els Llorers
Escola i AMPA Ferran Sunyer
Institut i AFA Ernest Lluch
Institut i AFA Poeta Maragall
Institut i AFA Viladomat
AV Esquerra de l’Eixample
AV Parc de l’Escorxador
AV de Sant Antoni
Biblioteca Joan Miró
Centre Cívic Casa Golferichs
Centre Cívic Urgell
Centre Cívic Cotxeres Borrell
Associació Jardins d’Emma
Espai Associatiu Lola Anglada
CEM Joan Miró / AE-Eixample
Sant Antoni comerç
Nou Eixample

Cicle d’activitats
sobre l’espai públic
DEL 4 AL 31 DE MAIG DE 2019

Amb el suport de:
L'espai públic com a lloc d'anonimat i de trobada, d'intercanvi i de coneixement.
Com a lloc fet d'històries i de records i també de les parets que ens parlen. L'espai
públic com a lloc imaginat: com el veuen els teus ulls? Com voldríem que fos? L'espai
públic com a xarxa i mapes on es forma el nostre dia a dia. Com a present: la importància social del joc a l’espai públic per part dels infants, alliberat de cotxes i amb
un aire net. Com a lloc on trobar-se, compartir, comunicar-se, lliurement i també de
forma col·lectiva. Per trenar totes aquestes idees, conjugar passat, present i futur i
per la necessitat de repensar l’espai públic i les possibilitats que ofereix, proposem
diverses activitats arreu del barri: itineraris, tallers, conferències i altres activitats.

Districte de l’Eixample

Dibuix de Morgana Sánchez
(Institut Poeta Maragall)

«Sense espai públic potent, integrador socialment, articulador física i simbòlicament, la ciutat es dissol» Jordi Borja (geògraf-urbanista).
Vides a l’aire és un cicle organitzat pel projecte comunitari Camí Amic, en coordinació amb el Centre cívic Casa Golferichs, Centre cívic Urgell, Casal Infantil Urgell,
Centre cívic Cotxeres Borrell, la Biblioteca Joan Miró, Espai de fotografia Català-Roca
i amb la col·laboració del Districte de l’Eixample.

Més informació:
coordinacio@camiamic.cat
Segueix-nos a:
camiamic

camiamic

@camiamic

#videsalaire

Il·lustració d'Alba Morilla
(Institut Poeta Maragall)

Organitza:

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
Dissabte 4 de maig, a les 10.30 h al Metro L2 Sant Antoni

Dilluns 6 de maig, a les 19.30 h al Centre Cívic Urgell

IT I N E R A R I

CONF ERÈ NCI A

Tavernes, xemeneies
i horts

Com incideix l’art
en l’espai públic?

Una història de l’Esquerra de l’Eixample
Us heu preguntat mai com i quan es va començar a
construir l’Esquerra de l'Eixample? Qui hi va anar a
viure quan molts carrers encara eren camps? Com
eren els carrers, les seves cases i pisos? Si tenien
aigua corrent, per exemple? O si hi va haver masies
a l’Eixample? En aquesta ruta intentarem trobar
respostes a aquestes i moltes altres preguntes.
Punt de trobada: Sortida Sant Antoni Abat de l’estació de Sant Antoni (L2), davant del Bar Tres Tombs.
A càrrec de Pere Cowley.
*Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
inscripcions@camiamic.cat. Places limitades.

Produir esfera pública.
Pràctiques artístiques a la ciutat

En oposició a una concepció de l'art públic que es
limita a ornamentar el context urbà, hi ha d'altres
pràctiques artístiques que acompleixen la funció
de produir esfera pública, entesa com un espai de
crítica i debat que interpel·la al ciutadà i qüestiona
allò que és normatiu per reinventar-ho. En aquesta
conferència parlarem d’aquestes practiques artístiques i de com incideixen en l’espai públic.
A càrrec de Martí Peran, professor de Teoria i Crítica d’Art
a la Universitat de Barcelona.
Activitat oberta i gratuïta.

Dilluns 20 de maig, a les 18 h al Centre Cívic Urgell

Juguem al carrer!

En el marc del Dia Internacional del Joc t’animem
a baixar al carrer. Trobareu jocs de moviment, de
taula, d’expressió,... Aprofitarem l’espai públic per
jugar. Us hi esperem!
Participació lliure i gratuïta.

Ciutat i utopia

Mercats, modernisme
i vida privada

Il·lustracions fetes per l'alumnat del batxillerat artístic
de l'Institut Poeta Maragall

AC T I V I T AT I N FAN T I L

T R O B A D A F O T O GR À F I C A

ITINERARI

L’alumnat del batxillerat artístic de l’Institut Poeta
Maragall ha estat l’encarregat de dissenyar el tríptic de l’edició d’enguany del cicle Vide a l’Aire.
Durant 10 dies tindrem l’oportunitat de veure totes
les propostes presentades i treballades a l’aula a
l’espai OFF del Centre Cívic Cotxeres Borrell.
Entrada lliure.

Divendres 31 de maig, de 17 a 19 h a l'interior d’illa
Ermessenda Carcassona al Centre Cívic Urgell
(c. Urgell, 145)

Dimecres 22 de maig, a les 19 h a l'Espai de fotografia
F. Català-Roca (Espai Arenes. Llança, 21)

Dissabte 25 de maig, a les 10 h a la Jirafa coqueta

Exposició d'il·lustracions

Connecta’t al barri:
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.
A partir de 6 anys. Participació lliure i gratuïta.
A càrrec de l’equip de la Biblioteca Joan Miró.
Activitat inclosa dins del programa Vine a moure el Parc!

La teva ciutat invisible

Ets amant de la fotografia? Com seria la teva ciutat
utòpica, com t’agradaria trepitjar-la? Et proposem una
acció conjunta i efímera. Trobar-nos i compartir el teu
treball amb altres amants de la fotografia. Comentarem
aspectes tècnics i de llenguatge en un ambient participatiu i distès. Porta les teves fotografies impreses i
farem una composició conjunta cobrint tot el vidre de
l’entrada de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia a
info.catalaroca@golferichs.org. Places limitades.

Del 7 al 17 de maig, de 9 a 21.30 h a l’Espai OFF
del Centre Cívic Cotxeres Borrell

T A L L E R F A MI L I A R

Construeix-ne una maqueta
i la seva xarxa d’Internet

Taller creatiu
Aprendrem a mirar la ciutat a través dels records.
Una trucada enmig d’un concert a la Barceloneta; una
manifestació a les Rambles; una nit de reis al barri de
gràcia... La ciutat és plena de realitats invisibles i allò
que els hi dona sentit és el record de les històries i
els moments que cadascú de nosaltres hi ha viscut.
En aquest taller us proposem canviar la mirada i entendre la ciutat de Barcelona a través dels vostres records
per deixar-ne constància de manera gràfica en un mapa
il·lustrat. A càrrec de la il·lustradora Marta Mestre.
Activitat amb inscripció prèvia. Consulteu el web ccurgell.cat

Dissabte 25 de maig, a les 12 h a l'Arbreda
del parc Joan Miró

Un altra història de l'Esquerra de l’Eixample
Vine a conèixer el cor de l'Esquerra de l'Eixample.
Resseguirem els seus orígens, recordarem com era la
vida quotidiana dels seus veïns i veïnes més il·lustres
i gaudirem dels seus interiors d’illa, patis i mercats
i d'alguna joia arquitectònica que sobresurt d'aquest
traçat tan regular.
Punt de trobada: La jirafa coqueta (Rambla Catalunya/
Diagonal) Metro: Diagonal (L1 i L3)
A càrrec de Diana Llobet. *Activitat gratuïta amb inscripció
prèvia a inscripcions@camiamic.cat. Places limitades.

Dilluns 27 de maig, de 18 a 20 h a l’antiga presó
de La Model
ITINERARI

Visita guiada a la model

Al llarg dels seus 113 anys com a centre d'internament la Model va servir per castigar delinqüents
comuns i, sobretot, milers de participants en revoltes
de tots tipus en diferents moments històrics. Aquesta
visita té com a objectiu explicar els aspectes arquitectònics, històrics, polítics i socials d'un edifici que es
va construir a les afores de Barcelona però que amb
el temps es va integrar en l'entramat urbà d'un barri
que el vivia i el patia a diari, l’Esquerra de l’Eixample.
A càrrec de Meritxell Carreras, guia oficial.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Reserves el mateix
dia a golferichs.org. Places limitades

ALTRES ACTIVITATS AL BARRI

Vine a moure el Parc!
(Primavera-Estiu)

Festes de Primavera
Del 9 al 12 de maig.

Mercat de Pagès

