
ORGANITZA

Vine a  
moure el parc

al Parc de Joan Miró

De maig a juliol de 2021

Cicle d’activitats 
mediambientals, culturals  

i de lleure per gaudir  
del bon temps en família



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 de l’Esquerra de l’Eixample. 
— Un compromís ciutadà, que amb suport 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. 

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 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 St. 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.

Camí Amic
Un projecte comunitari  
d’educació en valors 
cívics i ambientals

Amb l’arribada del bon temps tornem 
a gaudir de la programació de Vine a 
moure el parc! Un cicle que porta més 

de deu anys dinamitzant un dels indrets més 
carismàtics de l’Eixample, el Parc de Joan Miró. 

Enguany trobareu un ampli ventall d’activitats 
gratuïtes i per a totes les edats: tallers de 
conscienciació mediambiental, espectacles de 
circ, màgia i cultura popular, traginers de jocs 
tradicionals i sessions de cinema a la fresca, 
entre moltes altres propostes. 

Gaudeix del bon temps en família.  
Vine a moure el parc! 

Integrat per:

Escoles 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 de:

Ajuntament de Barcelona -  
Districte de l’Eixample



MATÍ DE TALLERS

Dissenyem una ciutat/parc
Dissabtes 15 i 22 de maig, a les 11 (2 sessions) 
ia les 13 h (1 sessió) a l’arbreda del parc 

 
Taller d’arquitectura per a infants de 6 a 12 
anys. T’imagines dissenyar una ciutat més 
verda i més viva? T’imagines dissenyar una 
ciutat tal i com tu la vols? Amb el parc com 
a escenari i amb l’ús de materials recicla-
bles, dissenyarem el nostre parc/ciutat.
Col·labora Arquiniñ@s.
Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada amb possibilitat de reserva prèvia a 
coordinacio@camiamic.cat

TALLER FAMILIAR

Carta o e-mail: en seguim  
el rastre?
Dissabte 15 de maig a les 12 h a la sala Infantil 
de la Biblioteca Joan Miró. Per a públic familiar, 
a partir de 10 anys
 
Taller familiar on calcularem l’impacte 
ecològic de dos processos: enviar un cor-
reu electrònic i una carta per correu postal, 
amb l’objectiu de prendre consciència 
d’aquest impacte i de conèixer mesures per 
minimitzar-lo.
Activitat dins el projecte Univers Internet, ideat 
pel Departament d’Educació del CCCB i la Xarxa 
de Biblioteques. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia a: b.barcelona.jm@diba.cat

MATÍ DE JOCS

Traginer de Jocs
Diumenges 16, 23 i 30 de maig, d’11.30 a  
13.30 h a les pistes esportives del parc
 
Tir amb arc, habilitat, jocs tradicionals, pun-
teria, jocs amb malabars i circuit vial. 
Hi col·laboren el CEM Joan Miró / AE-Eixample. 
Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada

CIRC EN FAMÍLIA

EXPERIMENT (S)2
Diumenge 16 de maig, de 13 a 14.30 h a 
l’arbreda del parc 

 
Els alumnes del Cicle Superior en Arts del 
Circ proposen un passeig pel món del circ 
contemporani a través de la seva mirada 
jove i indubtablement actual. Una ocasió 
immillorable de veure en directe els futurs 
noms del circ català.
Produït pel Centre de les Arts del Circ Rogelio 
Rivel. Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada.

CONTACONTES

Contes per salvar el planeta 
Dissabte 29 de maig a les 12 h a l’arbreda del 
parc. Per a nens i nenes de 2-4 anys 

 



L’Anna Casals explicarà contes per consci-
enciar la canalla més petita de la importàn-
cia de tenir cura del medi ambient.
Activitat dins el cicle Eixamplem Lectures, 
organitzat per les Biblioteques de l’Eixample. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a:  
b.barcelona.jm@diba.cat

MÀGIA 

Màgia Xixaraxera
Diumenge 30 de maig, de 13 a 14 h a l’arbreda 
del parc
 

Màgia Xixaraxera és per gaudir dels jocs 
de mans, il·lusions i experiments, però so-
bretot, per riure i deixar-se portar a través 
de la perspicàcia, la tendresa i l’humor d’en 
Xaxi Xixarrus. Arriba a l’escenari disposat 
a hipnotitzar-nos. Ho aconseguirà? I... què 
amaga dins la seva maleta misteriosa?
Hi col·labora la Companyia Tager. Places 
limitades. Inscripcions per ordre d’arribada.

INSTAL·LACIÓ DE NARRACIÓ ORAL

Contes a 2 metres
Dimarts 25 de maig, a les 19 h a l’auditori del  
CC Urgell (C. Urgell, 145). Per a tots públics 

Una instal·lació que convida a continuar es-
coltant contes curts, cantarelles, poesies... 
a cau d’orella, això sí, a dos metres de dis-
tància però amb molta intimitat i calidesa. 
Activitat dins el cicle Eixamplem Lectures, 
organitzat per les Biblioteques de l’Eixample. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia a:  
b.barcelona.jm@diba.cat

MATÍ DE JOCS

Traginer de Jocs
Diumenges 6 i 13 de juny, d’11.30 a 13.30 h a les 
pistes esportives del parc
 
Tir amb arc, habilitat, jocs tradicionals, pun-
teria, jocs amb malabars i circuit vial.
Hi col·laboren el CEM Joan Miró i l’AE-Eixample. 
Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada. 
 
CULTURA POPULAR 

Colla Castellera i Gegantera  
de l’Esquerra de l’Eixample,  
De Soca-rel i les Antines
Diumenge 13 de juny a l’arbreda del parc
11 h Concert Colla Castellera i Gegantera  
de l’Esquerra de l’Eixample 
12 h Concert del grup De Soca-rel 
13 h Concert les Antines

 
Dos entitats de cultura popular del barri de 
l’Esquerra de l’Eixample que tenen secció 
musical (la Colla Gegantera i la Colla Caste-
llera de l’Esquerra de l’Eixample) ens oferi-
ran una actuació en estàtic. Volen reivindi-
car que, malgrat el patiment cultural i humà 
de la pandèmia, segueixen ben vives i dis-
posades a tornar amb més força que mai. 
D’altra banda, la pandèmia va donar lloc a 
la creació de nous grups musicals, entre ells 
les Antines, un grup de gralleres que donen 
visibilitat a la dona dins del món de la mú-
sica tradicional.
Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada amb possibilitat de reserva prèvia a:  
coordinacio@camiamic.cat



MÚSICA PER A TOTA LA FAMÍLIA

Jamaikids
Dissabte 26 de juny a les 12 h a l’arbreda del parc  

Jamaikids presenta un espectacle musical 
per a tota la família on petits i grans agafa-
ran un vol que els portarà a fer un repàs de 
la història de la música jamaicana, des de 
l’ska dels anys 60 fins al dancehall de l’ac-
tualitat. En aquest viatge les famílies apren-
dran fonaments i històries de cadascun dels 
estils nascuts a aquesta petita illa del Carib.
Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada amb possibilitat de reserva prèvia a 
coordinacio@camiamic.cat

CINEMA A LA FRESCA

La canción del mar
Dimecres 30 de juny, a les 22 h a l’arbreda del 
parc. Tomm Moore (Irlanda, 2014, 90 min VO en 
castellà). Recomanada per a tots els públics. 

Ben i Saoirse viuen en un far d’un petita illa, 
amb el seu pare que per protegir-los dels 
perills del mar els envia a viure amb la seva 
àvia a la ciutat. Allà Ben, descobreix que la 
seva germana petita és una selkie, una fada 
del mar, l’última nena foca que a partir de 

les seves cançons pot alliberar éssers mà-
gics del sortilegi que els va fer la Bruixa dels 
mussols. 
Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada amb possibilitat de reserva prèvia a 
coordinacio@camiamic.cat

CINEMA A LA FRESCA

Un lugar en el mundo
Dimecres 7 de juliol, a les 22 h a l’arbreda del 
parc. Adolfo Aristarain, Argentina, 1992, 120 min  
VO castellà. No recomanada per a menors de  
16 anys. 

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 en una comunitat camperola. L’ar-
ribada d’un geòleg espanyol, contractat pel 
cacic local a la recerca de petroli, represen-
tarà una amenaça per a la forma de vida 
dels camperols.
Places limitades. Inscripcions per ordre 
d’arribada amb possibilitat de reserva prèvia a 
coordinacio@camiamic.cat



coordinacio@camiamic.cat

facebook.com/camiamic 

@camiamic #videsalaire

instagram.com/cami.amic

camiamic.wordpress.com
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