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25
DIMECRES

TALLER DE PRODUCCIÓ

MUSICAL (PART 1)

De  les  17:30  a  19:30  

Vine  a  aprendre  nocions  bàsiques  de

producció  musical  tant  en  l 'àmbit  teòric  com

pràctic.  Aquest  tal ler  està  conformat  per

dues  sessions  per  tal  de  poder  aprofundir  

 en  la  temàtica.   Cal  inscripció  prèvia.

MAIG - 2022

EXPOSICIÓ: SOLITUD COMPARTIDA

De  dil luns  a  divendres

De  les  16:30  a  les  20:00  

Recull  de  fotografies  realitzades  amb  el

procés  químic  de  la  cianotípia.  El  blau

dels  cianotips  ens  porta  a  aturar -nos

davant  del  mar,  respirar  vida  i  l 'amor  salat

que  som,  i  trobar  un  moment  de

recoll iment,  d 'exploració  abraçant  la

solitud.  

TALLER DE RAP EN CATALÀ

De  les  17:00h  a  20:00  

Taller  d ' iniciació  al  concurs  de  rap  en

català  d 'estiu  jove.  Serà  una  oportunitat  de

reunir  a  diferents  artistes  interessats  a

conèixer  i/o  participar  en  el  concurs   i

també  per  fer  networking  entre  ells  i  elles.

Cal  inscripció  prèvia.  

De  les  16.30  a  les  20.00  

Totes  les  tardes  podreu  venir  a  la

Kampana  a  jugar  a  ping -pong,  a  videojocs,

a  jocs  de  taula.  També  hi  ha  connexió  a

Internet  i  podeu  fer  consultes,  etc.

TARDES A LA KAMPANA

Totes les activitats són GRATUÏTES.
Les inscripcions a les activitats les podeu
fer a través de:

@lakampana / kampanacasal@gmail.com /

693926497/ 938729237

 

TARDA DE JOCS

SOBREDIMENSIONATS

De  les  17:00  a  19:30

Al  l larg  de  la  tarda  acoll irem  diversos  jocs

sobredimensionats  del  banc  de  recursos  del

CAE.  Vine  a  conèixer  nous  jocs  i  passar  una

bona  estona.  
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DIJOUS

12

DILLUNS

DIVENDRES

DIMECRES

181-31

TALLER LGTBI+

De  les  17:30  a  les  19:00  

Des  del  SAI  vindran  a  fer -nos  un  tal ler  en  el

qual  mitjançant  diverses  dinàmiques

participatives  parlarem  i  debatrem  amb  

 persones  LGTBI+ .

PRODUCCIÓ MUSICAL (PART 2)

De  les  17:00h  a  20:00  

Vine  a  aprendre  nocions  bàsiques  de

producció  musical  tant  en  l 'àmbit  teòric

com  pràctic.  Aquest  està  conformat  per

dues  sessions  per  tal  de  poder  aprofundir

en  la  temàtica.  Cal  inscripció  prèvia.  

TALLER CUINA SENSE PARES 

De  les  16:30  a  18:30

Vindran  unes  tal leristes  a  ensenyar -nos

com  fer  un  menú  saludable  per  cuinar  amb

fogons.  

DIMECRES

MERCAT D'INTERCANVI

De  les  17:00  a  19:30

Durant  tot  el  mes  podreu  portar  roba  neta  i

en  bon  estat  que  no  feu  servir  i  vulgueu

intercanviar.  El  27  serà  el  dia  de  mercat  i

intercanviarem  la  roba  que  hàgim  portat  per

un  altre  que  ens  agradi.  
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Kampanacasal@gmail.com

4
DIMECRES

OBRA DE TEATRE ENXARXATS

De  les  17:00h  a  20:00  

Des  de  la  kampana  anirem  a  veure  l 'obra  de

teatre  "enxarxats"   que  es  durà  a  terme  a

l 'espai  Joan  Amades.  

20
DIVENDRES


