Del 10 de maig al 2 de juny de 2022

Vides a l’aire
Cicle d’activitats sobre
la bicicleta i els vehicles de
mobilitat personal (VMP)

ORGANITZA

Camí Amic
Projecte comunitari
d’educació en valors
cívics i ambientals
coordinacio@camiamic.cat
facebook.com/camiamic
@camiamic #videsalaire

Som
— Un projecte comunitari d’educació en valors cívics 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 esdevinguin uns espais de relació, de
col·laboració i d’intercanvi d’idees, uns espais educatius
i d’enriquiment personal per a tothom, uns espais
agradables i segurs sobretot per als més petits.

instagram.com/cami.amic
camiamic.cat

Volem
— 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 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 al voltant
d’un canvi cultural i de valors i promoure un ús diferent
de l’espai públic i transformar-lo.

Vides a l’aire és un cicle
organitzat pel projecte comunitari
Camí Amic, en coordinació
amb:
Centre Cívic Casa Golferichs,
Centre Cívic Urgell, Centre Cívic
Cotxeres Borrell, Biblioteca Joan
Miró i Agustí Centelles, Espai
de fotografia Català-Roca, Espai
de Gent Gran Montserrat Olivella
i Aula Ambiental Sagrada Família.
Amb la col·laboració del
Districte de l’Eixample.

TAULA RODONA

Barcelona cap a una mobilitat
sostenible, segura i inclusiva
Dimarts 10 de maig, a les 19 h
Sala d’actes del CC Urgell (Urgell, 145).
Amb la participació de l’Oficina de la Bicicleta
de l’AMB, Eixample Respira, Bicibus Eixample,
Col.lectiu Punt 6, En bici sense edat i
Calvox&Periche. Modera: Marta Casar del
Bicicleta Club de Catalunya (BACC).

En aquesta taula rodona parlarem sobre
la importància de la mobilitat sostenible
i segura a la nostra ciutat, reflexionant
sobre els requisits i estratègies necessàries per assegurar que sigui inclusiva.
Quins reptes té Barcelona en aquest
aspecte? Quines iniciatives ciutadanes i
institucionals s’estan duent a terme per
fomentar-la?

ACTIVITAT LÚDICA

El vici de la bici
Divendres 13 de maig, de 16.30 a 19.30 h
Interior d’illa Jardins Ermessenda de
Carcassona (Urgell, 145).
Activitat lúdica per infants de 3 a 12 anys.
Organitza el Casal Infantil Urgell.

Es durà a terme un conjunt d’activitats
atraients i divertides per apropar als
infants a diferents aspectes amb relació a la bicicleta i el seu ús. La finalitat

és fomentar l’ús de la bicicleta, a través
d’una proposta lúdica i educativa oberta a tothom, on aprendran les diferents
parts que componen una bicicleta,
practicaran l’ús d’aquesta en un circuit
i reflexionaran sobre els beneficis que té
anar en bicicleta. Per tancar l’activitat el
DJ Beats on Wheels punxarà a partir de
les 17 hores.

convivència respectuosa amb vianants i
ciclistes. En parlarem, de manera oberta
i constructiva.

CONTACONTES

Contes a la mà
Dissabte 21 de maig, a les 12 h
Arbreda del parc de Joan Miró.
Amb Gisela Llimona. Recomanada de 2 a 4
anys. Col·labora: Biblioteca Joan Miró
TAULA RODONA

Vehicles de mobilitat personal:
el repte d’encaixar a les ciutats
Dimarts 17 de maig, a les 19 h
Sala d’actes del CC Golferichs (Gran Via, 491)

Narració de contes per els més menuts a
l’aire lliure. Una estona on gaudiran d’històries al voltant de bicicletes i mobilitats
sostenibles.

Amb Ivan Sànchez Martínez, caporal del
Servei d’Educació per a la Seguretat de Guàrdia
Urbana i Roger de la Primavera, secretari de
l’Associació d’usuaris per a la mobilitat personal.
Activitat gratuïta i amb control d’aforament
i espais amb reserva prèvia a golferichs.org
o trucant al 93 323 77 90. Recomanada per
majors de 12 anys i adults.
Accés lliure amb control d’aforament i espais.

La presència als carrers de vehicles de
mobilitat personal (VMP), sobretot patinets, sembla que ha vingut per quedar-se, ja que resolen satisfactòriament
el tipus de desplaçaments que la ciutat
requereix, contribuint a la reducció de
l’ús de cotxes i motos. Cal, però, una
reflexió profunda sobre com donar-los
cabuda en l’espai urbà tot garantint la

RUTA CICLISTA GUIADA

Els Patis de l’Esquerra
de l’Eixample
Divendres 27 de maig a les 17.30 h
Pati de la Biblioteca Sant Antoni Joan Olivers
(Jardins Cándida Pérez).
Amb Jaume Carné de Bici Cultura Bcn.
Cal portar la teva bicicleta. Activitat gratuïta
amb accés lliure.

Ildefons Cerdà va projectar l’Eixample
de Barcelona el 1859 i des de llavors
aquesta part central de la ciutat s’ha
transformat molt. La ruta guiada ciclista
pretén mostrar com han evolucionat els
seus diferents barris i quina personalitat
pròpia tenen. Les aturades, per a fer explicacions, es faran a l’interior dels patis
d’illa, que actualment s’utilitzen com espais públics.

CLOWN I BICICLETA ACROBÀTICA

Kalabazi

29 de maig a les 18 h
Rambla Sant Antoni amb Urgell.
Amb Jessica Arpin.

Una jove ho té tot preparat per casar-se,
però li falta el marit! Jessica Arpin seleccionarà dos voluntaris i els farà passar
proves per triar el millor, mentre els intenta enamorar amb les seves acrobàcies i poesia cantada.

DOCUMENTAL

Bicicletes vs Cotxes
La Bicicleta: el motor del canvi?
Dijous 2 de juny a les 19 h
Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Reserves per telèfon (933 24 83 50) i al web
cotxeresborrell.net. Capacitat limitada.

El món està immers en una gran crisi
global que tard o d’hora s’haurà d’afrontar: el canvi climàtic, l’esgotament dels
recursos fòssils, la contaminació urbana
i dels oceans. Bicicletes vs. Cotxes ens
presenta diversos activistes i pensadors
que lluiten per aconseguir ciutats més
sostenibles. Es neguen a deixar d’anar
amb bicicleta, tot i l’augment del nombre de morts en accidents de trànsit.
El director Fredrik Gertten és un reconegut i premiat director suec. Premis i
festivals South By Southwest – Austin,
EEUU, 2015. Docs Barcelona

El Projecte Comunitari Camí Amic
està format per:
Escola Joan Miró, Auró, Diputació, Els Llorers,
Xirinacs, Institut Ernest Lluch, Poeta Maragall,
Viladomat, AFAs d’Auró, Diputació, Els Llorers,
Xirinacs i Joan Miró, AV Esquerra de l’Eixample,
AV Parc de l’Escorxador i 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
i Nou Eixample.
Amb el suport del Districte de l’Eixample.

