
XIV Jornada Anual
del Camí Amic

Divendres 30 de maig de 2014

AL MATÍ
Trobada de les escoles Auró, Llorers, Diputació i Joan Miró

De 10 a 11 h
Al pati de l’escola Diputació i a l’interior d’illa Paula Montal
Animació infantil amb Xip Xap i Jordi Tonietti i Cia 

De 10 a 12 h
Al c/ Consell de Cent (entre Viladomat i Borrell)
i al parc de Joan Miró 
Activitats ludicoesportives

A LA TARDA
Celebració de la jornada entre totes les entitats que formen 
part del Camí Amic, les AMPA, botigues amigues i veïns

De 17 a 19 h
Al c/ Consell de Cent (entre Viladomat i Borrell)
Concert combo d’ArtMúsic, berenar, gegants, batucada, 
exposició del Camí Amic i tallers familiars amb la col·laboració 
de Recreant cruïlles (Germanetes).

Hi sou tots convidats!

Organitza:

Col·labora:



El Camí Amic és un projecte comunitari d’educació en valors
cívics i ambientals a l’Esquerra de l’Eixample i Sant Antoni. 

Actualment està format per les escoles i les AMPA d’Auró, Di-
putació, Joan Miró i Llorers, la Biblioteca Joan Miró, Golferichs 
centre cívic, les AAVV de l’Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni i 
Parc de l’Escorxador, l’Associació Esportiva l’Eixample, el Polies-
portiu Joan Miró, el SAC i Nou Eixample, amb la col·laboració del 
districte de l’Eixample.  

El Camí Amic, en conveni amb el districte, organitza el progra-
ma de dinamització del parc Joan Miró a la primavera: Vine a 
moure el parc! Espectacles, aperitius musicals, tallers ambi-
entals, traginer de jocs, excercis físics i de salut a l’aire lliure… 
Activitats gratuïtes per gaudir del parc amb amics i en família!

El Camí Amic ha engegat la campanya Botigues Amigues, on 
busca la complicitat dels establiments de proximitat perquè els 
infants puguin fer els seus recorreguts a peu de casa a l’escola i 
pel barri amb més tranquil·litat i autonomia. 

La jornada anual és un motiu per retrobar-nos, gaudir de la 
festa i avançar en el desig de promoure un ús del carrer, de l’espai 
públic, més just i respectuós amb tothom. 

Més informació a: 
Tel. 93 323 77 90 (Golferichs centre cívic)

camiamic.wordpress.com
facebook.com/camiamic
twitter.com/camiamic


