
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! 

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

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

ORGANITZA

coordinacio@camiamic.cat

facebook.com/camiamic 

@camiamic #videsalaire

instagram.com/cami.amic

camiamic.cat
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Cicle d’activitats 
mediambientals, culturals  

i de lleure per gaudir  
del bon temps en família
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ACTIVITATS

CULTURA POPULAR

Ballada de Sardanes 
Diumenge 1 de maig, d’11.30 a 13.30 h  
Plaça Dona i ocell

Tradicional ballada de sardanes. Aprofiteu 
per xalar amb la Cobla Rambles en viu i en 
directe.
Organitza Associació Veïns Parc Escorxador

MATÍ DE TALLERS

Construïm juntes un Parc-Ciutat
Diumenge 8 de maig, de 10.30 a 12.30 h 
Arbreda

 

Amb materials reciclats els infants i les 
famílies poden crear plegats un nova ciu-
tat. Amb la consigna de pensar un entorn 
més verd, amable i amigable reflexionem i 
construïm alternatives posant en la acció la 
nostra imaginació i creativitat.
Capacitat limitada a 30 persones per ordre 
d’arribada. Col·labora Arquiniñ@s 

MÀGIA

Màgia Xixaraxera
Diumenge 8 de maig, de 12.30 a 13.30 h 
Arbreda

 

En Xaxi Xixarrus arriba disposat a hipnotit-
zar-nos amb la seva màgia i a dibuixar-nos 
un somriure amb les seves peripècies. Un 
espectacle trepidant, fresc i participatiu que 
no deixarà ningú indiferent.
Col·labora Companyia Tager

MATÍ DE JOCS

Traginer de jocs
Dg 8, 15, 22 i 29 de maig, d’11.30 a 13.30 h  
Arbreda

Tir amb arc, habilitat, jocs tradicionals, 
punteria, jocs amb malabars i circuit vial. 
Tot d’activitats per als infants dutes a ter-
me per monitors de l’Associació Esportiva 
Eixample.
Col·labora CEM Joan Miró / AE-Eixample

ESPECTACLE DE CLOWN

Moêsia
Celebrem la setmana de la poesia  
amb Elisenda Rué!  

Dissabte 14 de maig, a les 12 h  
Arbreda 

 

La pallassa Mô comparteix amb grans i pe-
tites l’aventura incansable d’atrapar la po-
esia, de trobar la seva pròpia, d’elevar-la a 
allò més alt i volar. Però què és poesia? Per 
tal d’esbrinar-ho no se n’estarà de capgirar 
la paraula, viure-la i jugar-la amb el públic a 
través de l’acció, la màgia o la música.
Col·labora Biblioteca Joan Miró

MATÍ DE TALLERS

Matí de tallers
Diumenge 15 de maig a partir de les 10.30 h
Plaça Dona i ocell 

Taller Snacks saludables 
Taller d’elaboració de barretes energèti-
ques per pujar a la bici amb la panxa ben 
plena i les piles ben carregades.  
Places limitades per ordre d’arribada. Col·labora 
Aula Ambiental Sagrada Família.

Taller Alforges de cartró
Fes-te les teves alforges o cistelles. Munta i de-
cora unes alforges o una cistella de cartró per 
portar els teus tresors en bicicleta o patinet.
Places limitades a 100 persones per ordre 
d’arribada. Col·labora Maraki

Circuit habilitat
Circuit infantil amb carrils, senyalitzacions, 
petites rampes… perquè els i les més petites 
tinguin el primer contacte amb la bicicleta 
o agafin una mica més d’habilitat. 
Places limitades per ordre d’arribada.  
Col·labora BiciClot. 

BICICLETADA REIVINDICATIVA  
AMB MÚSICA EN DIRECTE

Kidical Mass
Diumenge 15 de maig d’11.30 a 13.30 h 
Plaça Dona i ocell 

 
Els bicibusos de Catalunya i diverses enti-
tats, entre elles el Camí Amic, s’han unit per 
portar a casa nostra un moviment infantil 
transformador i reivindicatiu. La Kidical 
Mass neix a Eugene, Oregon (EUA), al 2008, 
per reclamar el dret de qualsevol criatura a 
moure’s amb bicicleta sense perill. La Kidi-
cal Mass està adreçada als infants i les seves 
famílies, perquè gaudeixin d’anar en bici-
cleta de manera segura. Pedalarem al ritme 
de la música de la txaranga Tirant Lo Band. 
Veniu amb la bici, el patinet o patins a fer 
un recorregut en grup pel centre de la ciutat 
per reclamar un entorn urbà més saludable 
i segur pels infants!
Més informació a  www.kidicalmass.cat
#kidicalCat.
Organitza Kidical Mass

CINEMA  
A LA FRESCA

El meu veí Totoro
Dimecres 11 de maig a les 21.30 h 
Arbreda 

La Satsuki i la Mei, es traslladen a viure 
al camp mentre la seva mare es recupera 
d’una malaltia a l’hospital. Les dues ger-
manes faran amistat amb en Totoro, un 
esperit del bosc ple de sorpreses màgiques.
Dir: Hayao Miyazaki. Durada 86 minuts. 
Doblatge en català. Apta per a tots els públics.

La Bicicleta Verde
Dimecres 18 de maig a les 21.30 h 
Arbreda 

La Wadjda té deu anys i viu en una socie-
tat tan tancada i tradicional que té prohibit 
anar en bicicleta. Malgrat tot és una nena 
divertida i atrevida que posa en entredit les 
normes establertes.
Dir: Haifaa Al-Mansour. Durada 98 minuts. 
Doblatge en castellà. Apta per a tots els públics.

ESPECTACLE D’ANIMACIÓ INFANTIL

Som Contes
Diumenge 15 de maig a les 13.30 h.  
Arbreda 

 

 
 

Som Contes, un grup de música infantil i fa-
miliar, ens portarà diversió i entreteniment 
amb un espectacle musical únic. Els infants 
viuran una gran aventura a través de les pà-
gines d’un conte gegant.
Col·labora Som Contes

CONTACONTES

Contes a la mà, a càrrec de 
Gisela Llimona

Dissabte 21 de maig, a les 12 h  
Arbreda  

Narració de contes per als més menuts a 
l’aire lliure. Gaudiran d’històries al voltant 
de bicicletes i mobilitat sostenible.
Edat recomanada: De 2 a 4 anys. 
Col·labora Biblioteca Joan Miró

CULTURA POPULAR

Diada Castellera
Dissabte 28 de maig, de 17 a 19 h 
Plaça Dona i ocell

La Colla Castellera de l’Esquerra de l’Ei-
xample (Esquerdats) és amfitriona de la pri-
mera diada de bateig en aquesta plaça. Una 
diada on actuaran les seves colles padrines, 
els Xicots de Vilafranca i els Castellers de 
Castellar del Vallès.
Organitza Colla Castellera de l’Esquerra de 
l’Eixample

CULTURA POPULAR

Mostra de música popular i 
tradicional

Diumenge 19 de juny, d’11 a 14 h 
Arbreda 

Els músics de les colles de cultura Popular 
del barri, Ballets de Catalunya, Gegants i 
Castellers de l’Esquerra de l’Eixample, ac-
tuaran al parc per tancar el Vine a moure el 
parc d’enguany. 
Col·labora Ballets de Catalunya, Gegants i 
Castellers de l’Esquerra de l’Eixample

CULTURA POPULAR

Sònia Àrias i Pau Vinyoli
Diumenge 19 de juny, a les 12 h 
Arbreda

Geogràficament, el què connecta a la Sò-
nia i al Pau és la serra de Collserola. Ara, 
des de l’Eixample de Barcelona, oferiran 
un concert íntim amb cançons recollides 
pel Joan Tomàs l’any 1931 al Baix Llobregat 
i també amb composicions més recents. Un 
concert on cantaran, tocaran i parlaran de 
mestres, de savis, de referents i d’amics.

Bikes
Dimecres 25 de maig a les 21.30 h 
Arbreda 

Benvinguts a Spokesville, un lloc total-
ment poblat per bicicletes! És un lloc idíl-
lic i màgic fins que un artefacte arriba a la 
ciutat. El motor de gasolina transforma el 
paisatge i el torna més fosc. Aconseguiran 
els nostres protagonistes seguir pedale-
jant com sempre o es deixaran endur cap 
al motor de benzina?
Dir: Manuel J. García. Durada 92 minuts. 
Doblatge en català. Apta per a tots els públics.

Captain Fantastic
Dimecres 1 de juny a les 22 h 
Arbreda 

En Ben i la seva parella decideixen dur 
una vida alternativa i marxar al bosc per 
criar als seus sis fills. Tot i així, arriben 
males notícies i un dia han d’abandonar el 
seu paradís per tornar a la societat urba-
na actual. Aquest canvi no els hi resultarà 
gens senzill, aconseguiran adaptar-se?
Dir: Matt Ross. Durada 118 minuts. BSO amb 
subtítols en català. No recomanada per a 
menors de 12 anys.

Lorax a la recerca de  
la trúfula perduda

Dimecres 8 de juny a les 22 h 
Arbreda 

Una història d’amor amb una criatura que 
simbolitza l’esperança i amb un rerefons 
mediambiental. Una adaptació del llibre 
infantil del Dr. Seuss que no et pots per-
dre. Aconseguirà el nostre protagonista 
guanyar-se l’afecte de qui està enamorat? 
Trobarà la Trúfula Perduda?
Dir: Chris Renaud i Kyle Balda. Durada 86 
minuts. Doblatge en català. Apta per a tots els 
públics.

Into the Wild
Dimecres 15 de juny a les 22 h 
Arbreda 

Després de graduar-se un jove de 22 anys 
a qui tothom augura un gran futur deci-
deix fer un canvi de vida.  La seva idea 
és instal·lar-se a Alaska i viure de forma 
primitiva, caçant. De seguida sortiran les 
dificultats i el protagonista haurà de llui-
tar per sobreviure. Basada en fets reals.
Dir: Sean Penn. Durada 140 minuts. BSO amb 
subtítols en castellà. No recomanada per 
menors de 13 anys.


