Col·laboradors:

Camí Amic és:
· Un projecte comunitari d’educació en valors cívics i ambientals que busca la complicitat i col·laboració de la gent dels barris de Sant Antoni i de l'Esquerra de l’Eixample.
· Un compromís ciutadà que amb recolzament municipal promou canvis en l’organització de l’espai públic. Que el carrer, el barri, la ciutat esdevinguin espais 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:
· 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.

El Projecte Comunitari Camí Amic està format per:
Escola Joan Miró, Auró, Diputació, Els Llorers, Escola Ferran Sunyer, Institut Ernest
Lluch, Institut Poeta Maragall, Institut Viladomat, AMPA Auró, Diputació, Els Llorers,
Ferran Sunyer, Joan Miró, Mallorca, AVV Esquerra de l’Eixample, AVV Parc de l’Escorxador
i AVV del barri 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 i la col·laboració del programa de camins escolars de l’IMEB.

VIDES
A L’AIRE
Cicle d'activitats
sobre la mobilitat
DEL 5 AL 29 DE MAIG DE 2018

Avui dia, la mobilitat s’ha convertit en un tema central de la nostra quotidianitat,
tant és així que els espais públics estan perdent el seu caràcter comunitari i socia
litzador per esdevenir simples zones de pas. Públics i privats, els espais urbans
s’han vist afectats per una irrupció excessiva dels mitjans de transport. El ciutadà
- vianant, algú que transita voreres i parcs, però que no viu ni es preocupa per un
espai que resulta hostil quan és ple de fum i soroll. Si es vol retornar el caràcter
públic a l’espai urbà és important repensar quin ha de ser l'ús d'aquest espai i
la funció dels mitjans de transport a la ciutat, més silenciosos, segurs i sostenibles, i promoure accions urbanístiques que responguin a les necessitats reals de
mobilitat de les persones que habiten la ciutat. Tot plegat amb l’objectiu de reduir
els índexs de contaminació atmosfèrica i promoure un espai públic que permeti
realitzar un estil de vida saludable i sostenible.

El cicle Vides a l’aire està 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, l’Associació Jardins d’Emma
i amb la col·laboració del Districte de l’Eixample.

CAMÍ AMIC
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
Mail: coordinacio@camiamic.cat
Tel: 93 323 77 90

Organitza:

camiamic
camiamic
@camiamic #videsalaire

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
Dissabte 5 de maig a les 12 h
als llacs de la biblioteca del Parc Joan Miró
ESPECTACLE FAMILIAR

La Superbleda
Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que
costen de trobar, però quan els necessites, apareixen.
La Bleda té la força d’una formiga perquè pot aixecar
set vegades el seu pes, té el poder de desaparèixer
perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui convingui només dient “un-dos-tres-salvats”.
"El soroll és el dolent. Sempre hi ha un dolent en les
històries de superherois i la contaminació acústica és
el dolent de la pel·lícula de La Bleda. Podrà La Bleda
acabar amb el malvat Doctor Sorollaco? Veurem com..."
Activitat inclosa dins del programa Vine a moure
el Parc!

Dijous 17 de maig a les 17 h
davant del Centre Cívic Cotxeres Borrell
(c. Viladomat, 2-8)
ACTIVITAT EN FAMÍLIA

Una ciutat de colors
Qui ha dit que les ciutats han de ser grises i estar
plenes d’asfalt?
Vine a omplir el barri de colors! Plantarem flors de
tots colors als escocells dels arbres dels nostres carrers i coneixerem l’ocell amb les històries més espectaculars de la ciutat!
Activitat gratuïta.
Entitat col·laboradora: Companyia de teatre ImpactaT.

Mobilitza’t
Vine a descobrir la infinitat de jocs que podem fer
per moure’ns i anar superant els entrebancs de la
ciutat! Una tarda de twister gegant, carrera de sacs,
i moltes coses més ens esperen!!! Afanya’t!!!
Amb la col·laboració de l’Aula Ambiental Sagrada Familia.

Activitat en la qual es treballaran els conceptes de
salut ambiental i contaminació acústica a partir de la
dansa com a pedagogia activa i creativa.
A càrrec d’AMB. *Cal inscripció prèvia. Activitat inclosa
dins la Jornada Fem Plaça.

Poetes en moviment

Ciutat, espai públic
i turisme

ACTIVITAT EN FAMÍLIA

Mou el cos
per la salut ambiental

ITINERARI POÈTIC

CONFERÈNCIES

Divendres 11 de maig a les 17 h
a l’interior d’illa Ermessenda Carcassona
del Centre Cívic Urgell (c. Urgell, 145)

Dissabte 26 de maig a la cruïlla Consell de Cent/Borrell
De les 10 a les 11.30 h taller adreçat a la gent gran.
De les 11.30 a les 13 h taller adreçat al públic familiar.

Dissabte 26 de maig a les 12 h.
Punt de trobada Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491)

Dilluns 7, 14 i 28 de maig a les 19.30 h
al Centre Cívic Urgell (c. Urgell, 145)

Cicle de conferències centrat en analitzar l’evolució del
turisme en la nostra ciutat, en l’ús que fem de l’espai
públic i en l’organització urbana, des de diferents
perspectives: l’antropologia, l’urbanisme i la política.
A càrrec de l’antropòleg Manuel Delgado, el col·
lectiu Raons Públiques i amb la col·laboració del
Màster de Turisme i Humanitats de l’UAB. Activitats
gratuïtes. No cal reserva prèvia.

factor, de gran incidència psico-emocional, és més
senzill del que sembla.
A partir de les 12 h les activitats estaran obertes al veïnat.
A càrrec de l’Associació Jardins d’Emma. Activitat inclosa
dins la Jornada Fem Plaça.

Divendres 25 de maig de 10 a 12 h
al Consell de Cent entre Viladomat i Borrell

XVIII Jornada anual
del Camí Amic
Dins de la XVIII Jornada Anual de Camí Amic, l’Associació Jardins d’Emma durà a terme dues activitats
amb els alumnes dels centre educatius del barri:
Renaturalitzem el verd urbà. Plantarem diverses àrees
dins la futura pacificació de Consell de Cent, plantant
la llavor del canvi que volem pels nostres carrers.
Més verd i menys cotxes!
Petjades de color. Un taller per engalanar el carrer de
color i vida. Estem acostumats al color gris del nostre
entorn urbà, especialment a l'Eixample. Revertir aquest

Anna Gas + David Caño + Josep Pedrals
+ Maria Sevilla + Núria Martínez Vernis
L’arrel del mot emoció és moviment, “el que ens fa
moure”. Us convidem a una ruta amb poetes per
diversos llocs i no-llocs de l’Esquerra de l’Eixample.
Ens trobarem a la Casa Golferichs i anirem a voltar pel
barri. Pel camí ens aturarem als Jardins Interior d’Illa
Paula Montal, a l’Institut Viladomat, a Consell de Cent
amb Borrell -aquest dia tallat al trànsit- i a d’altres indrets imprevisibles. Un recorregut per reivindicar l’espai
públic com a lloc habitable i de relació amb alguns
dels poetes contemporanis més moguts de la ciutat.
Activitat gratuïta. No cal reserva prèvia.
Activitat inclosa dins la Jornada Fem Plaça.

Dissabte 26 de maig a les 12 h
a l’arbreda del Parc Joan Miró

Dimarts 29 de maig de 10 a 13 h.
Punt de trobada: Plaça Karl Marx
(Parada de bus 1519 direcció Besós)
VISITA GUIADA

En marxa
per la salut ambiental
Itinerari amb autobús híbrid o elèctric que va des
del mirador de Torre Baró fins al Port de Barcelona.
Al llarg del trajecte es realitzarà una dinàmica al
voltant dels impactes de la contaminació atmosfèrica sobre la nostra salut i el nostre entorn i es
reflexionarà sobre el paper de la ciutadania i les
administracions en la reducció de les emissions
contaminants. Es visitarà una estació de control
de la qualitat de l'aire situada al Port de Barcelona on s'explicaran els principals contaminants
atmosfèrics presents a la ciutat i es parlarà sobre
l'impacte ambiental d'aquesta gran infraestructura de transport de persones i mercaderies.
L’activitat finalitza a la Plaça de les Drassanes.
A càrrec d’AMB. *Cal inscripció prèvia.

TALLER FAMILIAR

Fes-te unes alforges
de cartró per a
la teva bicicleta!
Taller familiar per muntar unes alforges de cartró per
a la bicicleta i poder-les decorar al teu gust. Porta
la teva bici i guarda-hi els llibres que agafis de la
biblioteca! Es pot portar una bicicleta per participant
(les bicicletes dels adults sense cadiretes).
Activitat adreçada a famílies amb nens i nenes d’entre 5 i 12 anys.
*Cal inscripció prèvia, places limitades. Activitat inclosa dins del programa Vine a moure el Parc!

*Inscripció gratuïta a les activitats
inscripcions@camiamic.cat
o per telèfon al 93 323 77 90

