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gener- març
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Matí :

10:15:  Projecte Amunt
(Aj .  de Barcelona)

11 :00:  Animació a la
lectura

12:30:  Tal ler de
flamenc/ tal ler de
flamenco

Tarda:

16:30:  Català Junts
Inicial  (T)

17:00:  Punt circular
de roba / Banc de
recursos per la
criança

19:00:  Chi-Kung

Matí :

10:15:  Tal ler "Sabers"
(quinzenal)  /  Tal ler
"Saberes" (quinzenal)
10:30:  Català Junts
Incial  (M)
11 :00 :  Tal ler de
memòria 
12:00:  Català intensiu
12:15:
Taller d'Arteràpia

Tarda:

17.00:  Castel là
Conversa /
Castel lano
Conversación
17.00:  Taller de
costura
19:00:  Ioga (online i
presencial)

Matí :

10:00:  Vincles /
Vínculos

Tarda

16:00:  Grup de
Consum El  Guaret
/ Grupo de
Consumo El
Guaret

16:00:  Biodança /
Biodanza

18:15:  Formació
de treballadores
de la l lar/
Formación de
trabajadoras del
hogar

Matí :

10:30:  Tal ler
Delamà 

12:00:  Català
intensiu

Tarda

16:30:  Taller de
mandales /  Tal ler de
mandalas

17:00:  Castel là
conversa /
Castel lano
conversación

17:00 :  Secretaria
Banc del Temps /
Banco del Tiempo 

19:00:  Relaxació /
Relajación

19:00:  Ioga online

19:00:  Classe
d'anglès  /  Inglés (1
v.  al  mes)

Tarda:

16:30:  Tal ler
Autodefensa emocional
i  restaurativa

17:30:  Arpi l leres /
Arpil leras

18:00:  Taller
Autodefensa feminista

Activitats setmanals
Actividades semanales

D i l l u n s
L u n e s

Matí :

10:15:   Grup de suport
mutu famil iars
d’Alzheimer - AFAB
(quinzenal)  

11 :30:  Tal ler d'ús del
mòbil  /  Tal ler de uso
del móvil

12:00:  Taller de
transformació de
roba / Tal ler de
transformación de
ropa

D i m a r t s
M a r t e s

D i m e c r e s
M i é r c o l e s

D i j o u s
J u e v e s

D i v e n d r e s
V i e r n e s



Inscripcions als tallers
Inscripciones a los talleres

Català i castellà
Dilluns 6 de febrer

de 10:30h a 13:30 i de 16:30h a 19:30h
 

Tallers de l'Espai 210
7, 8, 9 i 10 de febrer (dm,dc,dj,dv)

de 16:30h a 19:30h
 

Inici català, castellà i tallers: 
La setmana del 20 de febrer

Catalán y castellano
Lunes 6 de febrero

de 10:30h a 13:30 y de 16:30h a 19:30h
 

Talleres de l'Espai 210
7, 8, 9 y 10 de febrero (m,mc,j,v)

de 16:30h a 19:30h
 

Inicio catalán, castellano y talleres:
La semana del 20 de febrero



Gener
Enero

"La dansa en les cultures mesoamericanes i del món ens
mostren que hi ha una connexió indubtable amb els
sentits i la naturalesa mateixa. Una expressió única del
cos que té la facultat de fer vibrar la consciència, des de
la punta dels peus fins a l'interminable món dels somnis".

Des del respecte i reconeixement per aquest tipus de
danses tradicionals, ens endinsarem i farem un petit
tastet d'aquests balls per a posar-los en context i també
per poder gaudir-los! Us ho perdreu? Organitza Xarxa
Dos Deu i Lily Dance (Furia Mexicana). Coŀlabora Espai
210. 

Febrer
Febrero

El taller Educart ha estat un taller que ha tingut lloc durant l'any
2022 a l'Espai 210 organitzat per l'Associació Vincle, amb
coŀlaboració amb el Pla Comunitari Sagrada Família i el Casal. El
taller anava dirigit a persones cuidadores de familiars amb
demència o altres malalties per a què poguessin tenir un espai
d'autocura i suport mutu a través de treballar amb diferents
disciplines de l'art. Un espai necessari per totes aquelles que fan
tasques reproductives invisibilitzades però necessaries pel
sosteniment de les nostres vides i del planeta: les tasques de cura. 

Exposició "Cuid'art"

Taller de Danza prehispánica - 25 de
gener a les 18:15h

Exposició sobre Cultura comunitària
La cultura comunitària fa referència a la creació i
exposició del que fa la gent al barri. Aterrar-la en
l'àmbit comunitari com a una expressió de
protagonisme, d'organització coŀlectiva i
d'apoderament. Aquesta exposició és un conjunt de
pintures sobre fotografies fetes al barri de la Sagrada
Família pel pare d'una veïna que coŀlabora a l'Espai
210.  A càrrec de Natàlia Marquès. Organitza Xarxa Dos
Deu. Coŀlbora Espai 210.

Xerrada "L'Atlàntida" - 13 de febrer a les 17:30h

Vine a crear la teva disfressa reutilitzant peces de roba,
cartró i altres materials, d’una manera original i divertida.
A més a més, ajudaràs a reduir els residus que
contaminen el planeta! Coorganitzat amb Aula Ambiental.   

Activitat familiar "Celebrem el
Carnestoltes" - 16 de febrer a les 17h

Descobreix els mites i els misteris d'aquesta ciutat
encantada i sepultada sota el mar que va descriure Plató
els segles V i VI abans de Crist de la que se sap més aviat
poc. A càrrec d'Anton Poch. Organitza Xarxa Dos Deu.
Coŀlabora Espai 210.



Com funciona realment el clima? Quina influència hi té
l'activitat humana? Quins llindars ja hem travessat i quins
estem a temps d'evitar? Quin és el paper de les grans
corporacions i la indústria? Sabrem inventar una civilització
més sòbria, capaç de tenir en compte els desafiaments
ecològics inajornables? Jornada de diàleg i debat amb una
experta del CSIC d'Extintion Rebellion sobre el còmic
"Cambio de clima". A càrrec d'El Guaret. Organitza Xarxa Dos
Deu i Guaret. Coŀlbora Espai 210.

Fòrum - club de lectura "Cambio de clima"
- 27 de febrer a les 18:30h

Exposició "La força de l'ecofeminisme"

Per celebrar el Dia de la Dona Treballadora (8 de
març), estrenem aquesta exposició amb la què
podràs familiaritzar-te amb l’ecofeminisme i on
s’hi recolliran les seves principals veus
inspiradores. Coorganitza Aula Ambiental i Xarxa
Dos Deu. Coŀlbora Espai 210.

Febrer
Febrero

Març
Marzo

Activitat familiar 
"Celebrem el 
Carnestoltes" a
 l'Espai 210! 
- 16 de febrer a les 17h

Acte Central del
districte de
l'Eixample pel 8 de
març - Dia de la
Dona Treballadora -
4 de març al matí

Hora a determinar

Inauguració de la Plaça de
les treballadores del Numax.
Activitats diverses al matí.  



Març
Marzo

Activitat familiar "La veritat de les 
princeses" - Contacontes -  26  de març 
a les 11:30h

Aquesta és la història d’una princesa en vaga,
cansada que tothom li expliqui com ha de ser
una princesa com cal i decidida a explicar les
veritats de les princeses. I és que les princeses
també es tiren pets! Un conta contes i posterior
taller de titelles reciclats que segur no ens deixa
indiferents. A càrrec de Clara Algaba. Organitza:
Xarxa Dos Deu. Coŀlabora Espai 210.

Cinefòrum LGTBI amb La Calumnia -
data a determinar
Explorem les dimensions estètiques i polítiques de
l’obra d’algunes cineastes LGTBI, amb la
presentació, projecció i posada en comú entorn de
diferents peces curtes. A càrrec de La Calumnia.
Organitza: Xarxa Dos Deu. Coŀlabora Espai 210.

Març
Marzo

Taller de Risoteràpia i Clown - 10 de març 
a les 10:15h 

Aquest taller combina eficaçment recursos
expressius del cos, jocs i danses com a mitjà per
alliberar un riure sincer, la tensió, i gaudir del
contacte amb altres dones o identitats dissidents. A
càrrec de PIAD Eixample. Organitza Xarxa Dos Deu.
Coŀlabora Espai 210. 

Com a dones molt sovint rebem discursos que ens
responsabilitzen individualment d’empoderar-nos i
tenir una bona autoestima, i això pot generar
culpa, perquè no és una decisió individual; ens
calen eines i intervencions des d'una perspectiva
feminista que ens ensenyin a posar límits a les
nostres relacions afectives (de qualsevol tipus) i
també amb nosaltres mateixes. Taller no mixt. A
càrrec de Guiomar Castaños. Organitza Xarxa Dos
Deu. Coŀlabora Espai 210.

Taller "Autoestima i límits" - 20 de març a les
18:15h



Projectes comunitaris del Casal de barri Espai 210
Proyectos comunitarios del Casal de barri Espai 210

És un espai d'intercanvi de roba al barri on
recollim roba neta, en bon estat i de temporada
per a poder intercanviar entre els veïns i veïnes.
Una oportunitat per fomentar el consum
responsable, la sostenibilitat i la prevenció de
residus tèxtils.

Horari i lloc: Ens podeu trobar cada dilluns de 17h
a 19h al Casal de Barri Espai 210.

Com funciona: Si estàs interessada en venir, pots
contactar amb nosaltres i demanar amb cita
prèvia una hora per venir. Les voluntàries del
projecte contabilitzen la roba i s'asseguren que
estigui bé per a l'intercanvi. De manera que per la
roba que portes, se t'atribueixen uns punts
vescanbiables que pots utilitzar durant les
jornades d'intercanvi de roba, 

Es un espacio de intercambio de ropa en el barrio en el
que recogemos ropa limpia, en buen estado y de
temporada para poder intercambiar entre los vecinos y
vecinas. Una oportunidad para fomentar el consumo
responsable, la sostenibilidad y la prevención de residuos
textiles.

Horario y lugar: Nos puedes encontrar cada lunes de 17h
a 19h en el Casal de Barri Espai 210.

Cómo funciona: Si estás interesada en venir, puedes
contactar con nosotras y pedir cita previa para venir. Las
voluntarias del proyecto contabilizan la ropa y se
aseguran de que esté bien para el intercambio. De modo
que por la ropa que llevas, se te atribuyen unos puntos
intercambiables que puedes utilizar durant les jornades
d'intercanvi de roba. 

Punt Circular de Roba Punto Circular de Ropa



Es un espacio de recogida e intercambio de mobiliario
infantil y bebés para compartir y darle una segunda o más
vidas al material. Un espacio solidario para promover una
crianza sostenible. ¿Tienes material que ya no utilizas y
puedes darlo? ¿Necesitas material para tus hijos e hijas?
¡Participa y colabora!

Horario y lugar: Nos puedes encontrar cada lunes de 17h a
19h en el Casal de Barri Espai 210.

Nevera solidaria

És un espai de recollida i intercanvi de mobiliari
infantil i de nadons per compartir i donar-li una
segona vida al material. Un espai solidari per a
promoure una criança sostenible. Tens material que
ja no utilitzes i pots donar-lo? Necessites material
pels teus fills i filles? Participa i coŀlabora! 

Horari i lloc: Ens podeu trobar cada dilluns de 17h a
19h al Casal de Barri Espai 210.

Banc de Recursos per la Criança Banco de Recursos para la Crianza

Nevera solidària
Nevera solidària amb els aliments al barri que lluita
contra el malbaratament alimentari on totes les
veïnes i els comerços poden portar aliments que no
vagin a consumir i agafar-ne els que vulguin. Cada
setmana es fa espigolament a diferents comerços, es
recull el que no s’ha venut i es disposa a la nevera.  

Horari i lloc: Oberta cada dia, de 10h a 14h i de 16h a
20h. Espigolaments: Cada divendres a les 10h, sortint
des del c/ Padilla, 210. 

Nevera solidaria con los alimentos en el barrio que
lucha contra el desperdicio alimentario donde todas
las vecinas y los comercios pueden llevar alimentos
que no vayan a consumir y coger los que quieran.
Cada semana se hacen espigamientos a diferentes
comercios, se recoge lo que no se ha vendido y se
dispone en la nevera.

Horario y lugar: Abierta todos los días, de 10h a 14h y
de 16h a 20h. Espigamientos: Cada viernes a las 10h,
saliendo desde la c/ Padilla, 210.

Projectes comunitaris del Casal de barri Espai 210
Proyectos comunitarios del Casal de barri Espai 210

Gestionat per: Amb el suport de:


