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A MOURE  
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Parc de 
Joan Miró
Primavera-estiu 2018

El Camí Amic és un projecte comunitari d’educació en valors 
cívics i ambientals de l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni 
que no només vol centrar-se en els camins escolars i en el 
disseny d’un possible recorregut per anar a l’escola, sinó 
que vol fer un pas més i fomentar un ús del carrer just i 
respectuós amb totes les persones; que el carrer, el barri 
i la ciutat esdevinguin espais de relació, de col·laboració 
i d’intercanvi d’idees, un espai educatiu i d’enriquiment 
personal per a tothom, agradable i segur.

Amb aquesta voluntat i amb la col·laboració del Districte 
de l’Eixam ple, el Camí Amic organitza una extensa progra-
mació d’acti vitats al Parc Joan Miró, gratuïta i adreçada a 
tot tipus de públic. 

Un any més, Vine a Moure el Parc col·labora en la segona 
edició del cicle Vides a l’aire que enguany aprofundeix en 
la temàtica de la mobilitat, amb la programació d’activitats 
diverses a espais i equipaments culturals del barri.

Serveis
Àrea de joc infantil

Àrea per a gossos

Pistes de botxes

Pàrquing accesible

Pàrquing subterrani

Àrea de ping-pong

Zones d’activitat
Bar del Parc

Arbreda

Llacs de la biblioteca

Equipaments
Pista poliesportiva

Biblioteca Joan Miró

Dipòsit d’aigües pluvials

Dona i ocell, 
de Joan Miró, 1983

Inscripció gratuïta als tallers: inscripcions@camiamic.cat 
o presencialment al Centre Cívic Golferichs:  
Gran Via de les Corts Catalanes, 491 · Tel. 93 323 77 90

Actualment, el projecte està integrat per: Escola Auró, Escola 
Diputació, Escola Els Llorers, Escola Joan Miró, Escola Ferran 
Sunyer, AMPA Auró, AMPA Diputació, AMPA Els Llorers, 
AMPA Ferran Sunyer, AMPA Joan Miró, Institut Ernest Lluch, 
Institut Poeta Maragall, Institut Viladomat, AVV Esquerra de 
l’Eixample, AV del barri de Sant Antoni, AV Parc de l’Escor-
xador, Biblioteca Joan Miró, Centre Cívic Golferichs, Centre 
Cívic Urgell, Centre Cívic Cotxeres Borrell, Jardins d’Emma, 
Casal de Joves Queix, Centre Esportiu Joan Miró / Associ-
ació Esportiva l’Eixample. Amb el suport del Districte de 
l’Eixample i la col·laboració del programa de camins esco-
lars de l’IMEB.
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Segueix-nos a:

 cami.amic

 @camiamic

 camiamic.wordpress.com

     #vineamourelparc

Organitza:



Dissabte 9, 10 i 16 de juny de 10 a 12 h. Arbreda

JORNADES CANINES

Educació canina per a la con-
vivència urbana:
Taller d’ensinistrament caní on 
es tractarà l’obediència bàsica, 
adequació i enriquiment dels 
passejos amb corretja. Tres 
sessions teòrico-pràctiques 
amb el teu gos. 
Cal inscripció prèvia, places limitades. 
Adopció i tinença responsable. Vine i podràs conèixer dife-
rents gossos en adopció, informar-te i fins hi tot adoptar-los!
Col·labora: Zoologica

Diumenge 10 i 17 de juny d’11.30 a 13.30 h. Arbreda

Traginer de jocs
Habilitat, jocs tradicionals, punteria, malabars i circuit 
vial passats per aigua!!! 
Veniu preparats!
Participació lliure. Col·labora: CEM Joan Miró / AE-Eixample. 

Dissabte 16 de juny a les 12 h. Arbreda

MÚSICA PER TOTA LA FAMÍLIA 

SiamissDJ
We can be superheroes!
Les Siamiss DJs faran un recorregut per vàries dècades, 
des dels anys 50 fins l’actualitat, combinant cançons 
menys conegudes (que val la pena descobrir!) amb d’al-
tres més populars. Una oportunitat per aprendre sobre 
els artistes que van sonant i, sobretot, de passar-ho bé 
ballant en família! 

Diumenge 17 de juny a les 12 h. Bar del parc (c. Aragó)

APERITIU MUSICAL

The Bird Yellow (Folk)
Presentant el seu àlbum debut “Little Kids”
Guitarra, veu, paraules i silenci. Aquests són els elements 
amb els que juga aquest jove barceloní de només 22 anys 
amb nostàlgia d’altres èpoques i altres mons. The Bird 
Yellow és el projecte musical en solitari del cantautor 
Gerard Vidal Barrena. Els seus temes remeten al més pur 
indie-folk anglosaxó i beuen de les arrels de la música 
americana; estan compostos per melodies pausades, veu 
profunda i trencada, i lletres personals i íntimes.

Little Kids és el viatge iniciàtic d’un jove artista cap a la 
plena maduresa existencial; i també la seva carta de pre-
sentació que, amb un talent inusual per la seva edat, ens 
trasllada al seu univers propi: una mena de “limbo” que 
es presenta amb una pàtina de melancolia i tecnicolor. 

Divendres 22 de juny de 17 a 23 h. A l’Espai
de fotografia Francesc Català-Roca (c. de Llança, 21) 

FOTOFESTA 2018:  
Festival de fotografia amb vistes al parc
La Fotofesta és una jornada fotogràfica biennal amb 
l’objectiu d’impulsar i contribuir a l’exhibició, difusió, 
divulgació i circulació de produccions culturals en l’àm-
bit de la creació fotogràfica. La jornada compta amb un 
programa que inclou conferències, exposicions, mostres 
de llibres i projeccions de treballs recents dels noms 
que més sonen en el panorama fotogràfic del país. És 
un punt de trobada pels professionals del sector i un 
mecanisme de divulgació per al públic general.

Dimecres 27 de juny a les 22 h. Arbreda

CINEMA A LA FRESCA. 

Frankenweenie
Una commovedora història sobre un nen i el seu gos. 
Després de la inesperada mort del seu adorat gos 
Sparky, el petit Víctor es val del poder de la ciència per 
portar al seu millor amic de tornada a la vida... amb 
uns pocs ajustaments menors. Víctor intenta ocultar 
la seva creació, però quan Sparky aconsegueix sortir, 
els companys d’escola de Víctor, els seus mestres i el 
poble sencer aprendran que crear una nova vida pot 
convertir-se en una cosa monstruosa.
(Tim Burton. Walt Disney Pictures - Tim Burton Produc-
tions, Estats Units, 2012. 87 min. VD en català. Col·la-
bora: Centre Cívic Golferichs i Biblioteca Joan Miró).

JULIOL
Dimecres 4 de juliol a les 22 h. Arbreda

CINEMA A LA FRESCA. 

Captain Fantastic
Un pare dedicat a criar i educar els seus sis fills al 
bosc, allunyats de la civilització convencional, de les 
comoditats de les ciutats i de la societat de consum es 
veu obligat a abandonar el seu paradís i enfrontar-se 
al món, compartint amb ells una experiència vital que 
cap oblidarà.
(Matt Ross, Estats Units, 2016, 118 min VD en català. 
Col·labora: Centre Cívic Golferichs i Biblioteca Joan Miró)

Dimecres 11 de juliol a les 22 h. Arbreda

CINEMA A LA FRESCA. 

Ni uno menos (Yi ge dou bu neng shou)
Wei Minzhi, una jove i pobre estudiant de tretze anys, 
és assignada per substituir un mestre, però amb la 
severa condició que cap dels petits estudiants (no molt 
menors que ella) desisteixi d’assistir a les classes, sota 
pena de no percebre el seu salari. La jove comença una 
emotiva i desesperada recerca d’un dels alumnes quan 
aquest no es presenta a l’escola.
(Zhang Yimou, China, 1999, 106 min VD en català. 
Col·labora: Centre Cívic Golferichs i Biblioteca Joan Miró)

Dissabte 9 de juny a les 12 h. Bar del parc (c. Aragó)

RECITAL POÈTICOMUSICAL

Notes de Refugi
Bàssem an-Nabrís, de Gaza, és poeta i escriptor. Membre 
de la generació literària posterior a la guerra Israel-Pa-
lestina del 1967, va passar quatre anys i mig en presons 
israelianes com a conseqüència dels seus escrits. Va ser 
acollit pel PEN Català el 2012. En català, ha publicat el 
poemari bilingüe Totes les pedres. Aviat publicarà un recull 
de contes sobre la seva experiència a Barcelona.
Alba Vinyes Lasso, editora de professió, forma part del 
grup Versaleta, on recita els seus poemes, encara inèdits. 
Alguns són fruit de les diverses estades a Grècia com a 
voluntària d’ajuda als refugiats, on exercia de traductora 
de l’àrab. 
Marina Ràfols i Ribas és una cantautora d’origen baix-pe-
nedesenc. La podem trobar interpretant música pròpia 
com també versions d’altres autors, tant en solitari com 
en petit grup.
Activitat inclosa dins de Barcelona Ciutat Refugi per a la 
commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades.

Dissabte 9 de juny d’11.30 a 13.30 h. Arbreda

TALLER FAMILIAR. 

Maquetisme naval, 
nusos mariners  
i carta nàutica
Participació lliure. 
Col·labora: Associació de 
modelistes navals i estudis 
marítims Chapucensis

Dissabte 9 de juny a les 12 h. Arbreda

TALLER FAMILIAR. 

“Estirant el fil”
Grans i petits al voltant de la literatura infantil.
Taller ideat i conduït pel personal de la biblioteca Joan Miró.

DE SETEMBRE 
A JULIOL
Tots els dilluns de 10 a 11 h. 
A 50 m del bar (c. Diputació)

ACTIVA’T

Tai-txi i txi kung
Espai d’exercici físic  
i de salut a l’aire lliure. 
Organitza: Institut Barcelona 
Esports, Ajuntament de Bar-
celona.

Tots els dimecres, de 10 a 11 h. 
A 50 m del bar (C. Diputació)

ACTIVA’T

Caminades amb  
exercicis de memòria
Caminades suaus de 30 minuts 
pel parc en què es proposen 
exercicis per millorar la memòria. 
Organitza: Institut Barcelona 
Esports, Ajuntament de Barcelona.

MAIG
Dissabte 5 de maig a les 12 h. Llacs de la biblioteca

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 Cicle Vides a l’Aire.

Diumenge 6 de maig a les 12 h. Bar del parc (c. Aragó)

APERITIU MUSICAL

Xarim Aresté (Folk Rock d’autor)
Presentant el nou disc “Polinèsies”
Xarim Aresté és una de les cares més conegudes dels 
nostres escenaris i, paradoxalment, manté intacte el 
seu enigma. Amb l’anterior disc, “La rosada”, ja li van 
ploure els premis: l’Altaveu, el Cerverí, l’Enderrock de 
la crítica al millor disc de pop-rock de l’any. Ara apuja 
l’aposta amb “Polinèsies”, un viatge per un univers 
alhora íntim i col·lectiu on cada cançó és una illa 
formada per mil illes diferents. En la seva actuació al 
Parc Joan Miró el defensarà en petit format, intercalant 
la guitarra elèctrica i l’acústica.

Diumenge 6, 13 i 20 de maig, d’11.30 a 13.30 h. Arbreda

Traginer de jocs
Tir amb arc, habilitat, jocs 
tradicionals, punteria, jocs 
amb malabars i circuit 
vial. Participació lliure.
Col·labora: CEM Joan Miró 
/AE-Eixample

Dissabte 12 de maig d’11.30 a 13.30 h. Arbreda

TALLER FAMILIAR. 

Maquetisme naval, nusos mariners  
i carta nàutica
T’agradaria fer un vaixell en miniatura, aprendre la 
tècnica dels nusos i orientar-te al mar? Prepara’t per 
ser un bon mariner! 
Participació lliure, de 5 a 12 anys. Col·labora: Associació 
de modelistes navals i estudis marítims Chapucensis.

Dissabte 12 de maig, d’11.30 a 13.30 h. Arbreda

Jugues a futbol de botons?
Vine i diverteix-te tot jugant amb aquesta reproducció 
a escala del futbol real. Tu pots ser la nova estrella 
d’aquest joc! 
Participació lliure, de 5 a 12 anys. 
Col·labora: Barcelona Futbol Botons Associació  
(Sant Antoni). 

Diumenge 13 de maig d’11.30 a 13.30 h. 
Àrea de ping-pong

3R torneig deping-pong
A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia. 
Col·labora: AE-Eixample, Golferichs i EIX Jove.

Dissabte 19 de maig a partir de les 11.30 h.
Llacs de la biblioteca

ESPECTACLE FAMILIAR

Cidades  
(Circ i tallers per  
a tota la família)
Un espectacle de circ con-
temporani de petit format. 
Quatre éssers solitaris que 
somien en altres ciutats, 
que fugen de la seva rea-
litat, que busquen una 
sortida. Quatre éssers que 
es refugien en un espai al 
mig del no res. Potser és un 
retrobament, o un déja-vu; 
el cas és que aquest indret 
s’omple de memòries, de records i d’anhels, de somnis des-
vetllats i de ciutats desitjades. Cidades és un poema de circ 
contemporani que explora la relació entre el cos i el record.

Abans de l’espectacle, d’11.30 a 13.30 h, vine a provar 
els diferents tallers de circ! Acrobàcia, malabars, cable, 
boles d’equilibri i moltes sorpreses més!
Produït pel Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel i l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona – ICUB.

Diumenge 20 de maig a les 12 h. Bar del parc (c. Aragó)

APERTIU MUSICAL

Giulia & The band (Jazz, blues, soul)
Giulia & The Band, és un trio experimentat compost per 
Juan Sola Morales baixista d’ Umpah Pah, Cris Juanico 
entre d’altres , Marc Thio, bateria de Mala Rodriguez, Bcn 
Jazz Orquestra....) i Cesc Pascual , guitarra de Wagner Pa, 
Dusminguet.., que acompanyen la jove cantant Júlia Isern 
en un viatge de versions des del jazz, al soul, passant 
pel hip hop, blues, nu soul...

Divendres 25 de maig a partir de les 10 h 

XVIII Jornada anual del Camí Amic
Més de 2.000 nens i nenes de les escoles i instituts públics 
del barri surten al carrer per jugar i reivindicar un espai 
públic més segur i agradable per a tothom lluny del soroll 
i la contaminació dels cotxes. Activitats al parc, al carrer 
Consell de Cent tallat al trànsit des de Viladomat fins Bor-
rell, als jardins Paula Montal i al pati de l’Escola Llorers. 
La música Km0 d’Ambauka i les lletres d’ Encara Farem 
Salat acompanyaran la XVIII Jornada Anual de Camí Amic.

Dissabte 26 de maig a les 12 h. Arbreda

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. 
Taller ideat per l’equip de la Biblioteca Joan Miró dins del 
cicle Vides a l’aire.
Cal inscripció prèvia, places limitades. 

JUNY
Dijous 7 de juny a les 19 h. Arbreda

Tertúlia literària  
al parc
“La intimitat de les bèsties”, de 
Joan Jordi Miralles. 
Relats sobre la condició humana, 
amb amor i ràbia. Premi Marian 
Vayreda 2016.
Tertúlia literària al parc Joan Miró, 
per comentar el recull de contes 
“La intimitat de les bèsties”, de 
Joan Jordi Miralles. 
Sessió presentada i conduïda 
pel mateix autor.

A partir del 7 de maig, la Biblioteca Joan Miró posarà a 
disposició dels interessats 25 exemplars de l’obra per 
endur-se en préstec amb el carnet de la biblioteca, que 
caldrà retornar un cop finalitzada la tertúlia.
Col·labora: Biblioteca Joan Miró

Unes pinzellades sobre l’autor i l’obra comentada.
Joan Jordi Miralles i Broto (Osca, 1977) és un escriptor 
català. Va rebre el Premi Andròmina de narrativa el 2004 
per aportar “un aire nou”, destacant-ne la força insòlita 
i molt fresca, però, alhora, molt violenta en el seu lèxic. 
També ha escrit i dirigit el migmetratge Die Müllhalde, així 
com les minisèries de nou format audiovisual Aborígens 
(2007), Oltre i limiti (2008) i Zoom (2010). En aquests 
relats, Joan Jordi Miralles hi explora unes situacions abso-
lutament actuals, de vegades una mica estrambòtiques 
però sempre interessants i amb una delicadesa i humanitat 
que colpeix el lector. Els personatges d’aquest llibre són 
presentats, de fet, com a animals tristos, com a bèsties 
solitàries. L’habilitat de Miralles és aconseguir obrir el cor, 
la intimitat, d’aquestes bèsties, tan desorientades com 
nosaltres, els lectors d’avui, i com potser l’autor. 


