6/5/2020

Gmail - Programació on-line de maig a l'Espai 210

Grup Ateneu Barri <grupateneubarri@gmail.com>

Programació on-line de maig a l'Espai 210
Espai 210 · Casal de Barri Sagrada Família <espai210@gmail.com>
Per a: grupateneubarri@gmail.com

4 de maig de 2020 a les 22:29

VIU EL CASAL A CASA: ACTIVITATS ONLINE DE
MAIG

CICLE RENOVA LA ROBA
Durant el mes de maig en el Casal celebrem el Renova la Roba, una
iniciativa d'intercanvi de roba per tal de conscienciar-nos de
l'importància de donar segones oportunitats a peces i evitar la
sobreproducció de residus tèxtils! Durant el cicle acostumem a realitzar
acivitats entrorn la sostenibilitat i la cura del mediambient però, aquest
mes haurem de ser creatives i buscar alternatives per seguir celebrant
aquest cicle.
És per això que durant la setmana de l'11 al 15 de maig trobareu a les nostres xarxes
activitats i xerrades que giraran entorn aquesta temàtica.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6ebbac1c92&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665914313608912198&simpl=msg-f%3A1665914313608912198
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Taller familiar "Transformació de roba I" amb Eulàlia Rodrigo.
Dilluns 11 al facebook de l'Espai Dos Deu.
Què pots fer amb una samarreta vella que ja no utilitzes? En aquest taller podràs
transformar-la en una faldilla o en una bossa. Gaudeix d'un moment en família mentre
parlem del valor de la sostenibilitat i el recilcatge dels materials.
Organitza: Xarxa Dos Deu i Aula Ambiental
Xerrada "Un armari conscient" a càrrec de Yolanda López.
Dijous 14 a les 18.00h live a l'instagram de l'Espai 210
Vols saber gestionar millor el teu temps i el teu espai però no saps com plantejar-ho? En
aquest taller aprendras trucs per transportar el coaching emocional aplicat al teu temps,
espai i vida. Descobreix com l'ordre extern et pot ajudar amb el teu ordre intern.
Organitza: Xarxa Dos Deu i Aula Ambiental
Recull fotogràfic de creacions amb material reciclat.
De l'11 al 15 a les xarxes de l'Espai Dos Deu
Aquest mes dedicarem l'espai d'expo virtual a recollir fotografies d' objectes, joguines,
jardineres, decoracions, etc., que hagueu fet amb materials reciclats. Ens les podeu
enviar al mail espai210@gmail.com
Organitza: Xarxa Dos Deu i Espai 210
Recull de recursos de la ciutat per a un dia a dia sostenible.
De l'11 al 15 a les xarxes de l'Espai Dos Deu
Presteu molta atenció! Durant aquestes setmanes a les nostres xarxes us anirem
explicant diversos recursos que podem trobar a la ciutat i que estan a la nostra mà per
poder reduir els residus i promoure un model de vida molt més sostenible pel nostre dia
a dia. Segur que en trobeu d'interessants!
Organitza: Xarxa Dos Deu i Espai 210
Taller familiar "Transformació de roba II" a càrrec d'Eulàlia Rodrigo.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6ebbac1c92&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665914313608912198&simpl=msg-f%3A1665914313608912198
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Divendres 15 al facebook de l'Espai Dos Deu.
Divendres penjarem la segona entrega d'aquest taller.
Què pots fer amb una samarreta vella que ja no utilitzes? En aquest taller podràs
transformar-la en una faldilla o en una bossa. Gaudeix d'un moment en família mentre
parlem del valor de la sostenibilitat i el recilcatge dels materials.
Organitza: Xarxa Dos Deu i Aula Ambiental

MÉS ACTIVITATS...

XERRADA ON-LINE:
CONTES I MITES DE L'ANTIC EGIPTE

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6ebbac1c92&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665914313608912198&simpl=msg-f%3A1665914313608912198
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Tens ganes que t'expliquin una història? La cultura de l'anitc Egipte amaga un munt de
mites, contes i històries que expliquen la vida de tots els Déus i que segur que no et
deixen indiferent. En aquesta xerrada explicarem les principals històries mitològiques
dels déus més importants de la religió egípcia.
El video es penjarà dimecres 27 a la tarda al nostre facebook (Espai 210) i estarà
disponible durant aquests dies perque el pogueu veure quan vulgueu!

Facebook

TALLER FAMILIAR
APRÈN A BALLAR DANSA CARIBENYA
És hora de moure el cos! Hem prepara't dues coreografies perquè et
diverteixis amb tota la teva família.
El video s'emetrà en directe al nostre instagram. Data pendent a determinar.

CLASSES DE KUNDALINI YOGA DOS COPS A LA SETMANA
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6ebbac1c92&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665914313608912198&simpl=msg-f%3A1665914313608912198
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Tenim noves notícies!
Què tal heu passat aquesta primera setmana? Des del Casal de Barri Espai 210
esperem que estigueu bé i amb ànims!
Nosaltres hem estat treballant per poder estar al vostre costat però des de casa. Què us
semblaria poder fer alguna activitat online?
Aquests dies és important poder cuidar-nos, moure'ns i estar més presents que mai i és
per això que us convidem a que us connecteu al nostre facebook i gaudiu de:

Dues classes de Kundalini Yoga a la setmana: cada dimarts i
dijous a les 18.30h.
Com la podeu veure?
És tant fàcil com entrar en el nostre facebook (Casal de barri Espai Dos Deu) i mirar la
classe que ens oferirà la Diana en directe per poder estar totes connectades i juntes.
Si no hi pots ser en directe, la classe es quedarà guardada en el nostre mur i la podreu
visionar quan volgueu!

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6ebbac1c92&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665914313608912198&simpl=msg-f%3A1665914313608912198
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EXPO VIRTUAL:
EL RACÓ DE LES CURES

Aquests dies són moments d'introspecció i de pausa del nostre ritme habitual, i no sempre és
fàcil gestionar els canvis sobtats... Segur que amb el talent i creativitat que teniu esteu
gestionant les emocions a través de la cuina, el dibuix, la jardineria, la pintura, la costura... ✍
Des de l'Espai 210 volem que compartim aquestes creacions en aquests espais
d'autocures i crear una EXPO-VIRTUAL: El racó de les cures.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6ebbac1c92&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1665914313608912198&simpl=msg-f%3A1665914313608912198
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Envieu-nos per missatge privat o al correu espai210@gmail.com les vostres fotografies!
Ja podeu veure en el nostre facebook i instagram totes les creacions que ens han arribat

Este email fue enviado a grupateneubarri@gmail.com, pulse aquí para
cancelar la suscripción.
ES
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