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Presentació 
 
 
 

Barcelona, juny del 2010 
 
 
 
Un els reptes que tenim les famílies és el de disposar de temps de lleure que ens permeti 
compartir experiències, educar en un context de gaudi i, en definitiva, que ens ajudi a enfortir i 
estrènyer els vincles familiars. Fer efectius programes per promoure el temps d’oci i de lleure 
compartit en família és un dels objectius del Pla estratègic d’usos i gestió dels temps a la vida 
quotidiana impulsat des de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. 
 
Des del Departament d’Acció Social i Ciutadania treballem per donar respostes a aquests 
reptes i avancem en el desenvolupament de polítiques adreçades a una millor organització del 
temps. En aquest sentit hem actualitzat la Guia de lleure per a les famílies, en la qual trobareu 
un ampli conjunt d’activitats de lleure i cultura que es duen a terme arreu de Catalunya i que 
podeu gaudir en família.  
 
La Guia de lleure per a les famílies ofereix possibilitats per al lleure familiar, oportunitats 
d’aprofitar l’oferta cultural i d’oci del nostre país i una informació que ajudi a planificar el temps 
lliure que passem en família. 
 
En la línia d’actualitzar i ampliar la informació de les activitats que recull la Guia en cada edició, 
enguany hem incorporat més informacions pel que fa a les pàgines web on podeu ampliar la 
informació de cada activitat i aconseguir així una eina més útil i interactiva. També hem afegit 
informació en relació als descomptes que s’ofereixen, especialment pel que fa a les famílies 
nombroses i monoparentals. 
 
Amb el compromís de vetllar per la igualtat d’oportunitats, hem ampliat la informació sobre el 
grau d’accessibilitat de les instal·lacions.  
 
Volem, doncs, que aquesta Guia sigui un instrument útil per gaudir del vostre temps de lleure 
familiar i de coneixement del nostre entorn. 
 
 

                                                    
 
Carme Capdevila Palau                                               Carme Porta Abad 
Consellera d’Acció Social                                            Secretària de Polítiques Familiars i   
i Ciutadania                                                                 Drets de Ciutadania 
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Condicions d'accessibilitat

La informació relativa a les condicions d'accessibilitat s'especifica a cada fitxa mitjançant les icones
ubicades a la part inferior. A fi de facilitar-ne la interpretació, s'ha dividit en els dos apartats
següents:

· Informació relativa a les condicions de l'espai físic on es desenvolupa l'activitat.
· Informació relativa a les característiques de la mateixa activitat.

LLEGENDA DE SÍMBOLS EMPRATS:

Referent a l'espai físic:

       Disposa d'itineraris accessibles per a persones amb mobilitat reduïda

       Disposa d'itineraris parcialment accessibles (permeten l'accés a més del 50% de l'espai)

       Disposa d'habitacions adaptades per a persones amb mobilitat reduïda

       Disposa de cambra higiènica adaptada per a persones amb mobilitat reduïda

       Disposa d'aparcament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
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Referent a l'activitat:

       L'activitat és adaptada per a persones amb mobilitat reduïda

       L'activitat disposa, com a mínim, d'un dels sistemes de suport següents per a persones amb 
       discapacitat auditiva:
              - Bucle magnètic
              - Intèrpret de signes
              - Subtitulació

       L'activitat disposa, com a mínim, d'un dels sistemes de suport següents per a persones amb 
       discapacitat visual:
              -  Audioguies
              -  Audiodescripció
              -  Informació en Braille
              -  Visites guiades - Guia personal

Nota dels autors:La informació que es facilita ha estat proporcionada per les entitats proveïdores de
l'activitat.

El fet que una activitat no incorpori la informació d'accessibilitat no implica que no disposi de cap de
les condicions exposades anteriorment, sinó que significa que no s'ha obtingut cap informació sobre
aquest tema. Caldrà informar-se'n a través de la pàgina web o als telèfons que es faciliten a la fitxa
de l'activitat.

En cas que detecteu dades errònies o inexactes, o les vulgueu ampliar, ho podeu comunicar per
correu electrònic (consell.accessibilitat.dasc@gencat.cat).
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Activitats a l'aire lliure



Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 156224-456   Recorregut pels antics senders del Montsià

Recuperació dels antics senders de muntanya per la Serra del Montsià dins del terme d'Alcanar per
al seu aprofitament turístic. Quatre itineraris bàsics són la proposta de rutes de natura adreçada als
amants de l'excursionisme i senderisme: Pujada a la Cogula, Itinerari-Literari Trinitari Fabregat
(Pujada a la Torreta), Camí de St. Jaume (Ramal), i per la costa Circuit ecoturístic de l'Estanyet a
Sòl de Riu (Carril verd).

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.turisme.alcanar.org
Telèfon: 977 732 013
A/e: ccano@alcanar.altanet.org

Organització: Ajuntament d'Alcanar
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Generalitat, 10 - 43530 Alcanar, El Montsià, Tarragona
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Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 137524-451   Activitats a les Planes de Son

A Les Planes de Son de Caixa Catalunya oferim un programa d'activitats d'educació ambiental per
a famílies, escoles i el públic en general. El centre disposa d'un equip d'educadors que són experts
coneixedors dels Pirineus i especialistes en diferents àrees naturals.
Aquest programa s'adapta al tipus d'estada escollida pel visitant, la climatologia i l'estació del
moment. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Observacions: estades a la natura disponibles tot l'any que inclouen allotjament  i activitats,
adreçat a famílies i al públic en general 

Més informació:
Web: http://obrasocial.caixacatalunya.com
Telèfon: 902 400 973
A/e: administracio@lesplanesdeson.org

Organització: Centre Les Planes de Son
Adreça: Son del Pi - 25587 Alt Àneu, El Pallars Sobirà, Lleida
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Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 137724-455   Creu de Montcabrer

Montcabrer és la muntanya emblemàtica de Cabrils, tant per la seva història com per la seva
bellesa natural. És un mirador privilegiat, dins la nostra comarca, per la seva proximitat al mar. La
vista abasta Barcelona, el Montnegre i el Montseny. L'itinerari comença a la plaça de l'Església i
passa pel Castell de Can Jaumar, l'antiga masia Can Rafart, el cementiri l'Alzina Surera de Les
Planes, el Turó de l'Infern... fins arribar a la Creu. També és un itinerari ric en fauna i vegetació
típica de la zona.

Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.cabrils.cat
Telèfon: 937 539 660 
A/e: cabrils@diba.cat

Organització: Ajuntament de Cabrils
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ de Domènec Carles, 1 - 08348 Cabrils, Maresme, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 142124-517   El riu Foix parla

Què és un freixe? Per què els arbres propers al riu perden les fulles?... On fan el niu els ànecs? On
s'amaguen les granotes i els gripaus?... Vina a escoltar les moltes coses que el riu Foix vol
explicar-te! Aquest és un itinerari de baixa dificultat que et permet conèixer un dels indrets més
emblemàtics de Santa Margarida i els Monjos, on s'hi destaca el conjunt monumental del Castell de
Penyafort.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://www.elfoix.net
Telèfon: 938 186 928 / 938 174 889
A/e: aj.alcanar@altanet.org

Organització: Parc del Foix
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: crta. de Castellet a Vilanova, km 11 - 08729 Castellet i la Gornal, Alt Penedès, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 156124-447   L'animalada. Festes d'Aniversari 

Us obrim les portes de la masia i el bosc de Can Deu perquè pugueu celebrar el vostre aniversari
d'una forma diferent: envoltats dels animals de la granja, en un entorn a l'aire lliure i divertint-vos
amb els jocs de tota la vida.

Edats: consulteu
Dia de realització: tota la setmana
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: independentment del nombre de nens/es fins al màxim de 30, sense el berenar
l'activitat costa 170 €/grup en dies feiners i 200 € en dissabtes i festius. En cas que ens
encarregueu el berenar, heu d'afegir 5,10 € per nen/a

Més informació:
Web: www.obrasocialcaixasabadell.org
Telèfon: 937 164 781
A/e: espainatura@caixasabadell.es

Organització: Espai Natura_Fundació Caixa Sabadell
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: c/ de la Prada, s/n - 08207 Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 165224-650   Jaciment arqueològic del Coll del Moro

Visites guiades al jaciment: coneixerem els diferents mètodes d'enterrament dels antics pobladors,
elements de la vida quotidiana i relacions socials i econòmiques dels ibers, constatarem la
importància d'aquest poblat observant la gran torre defensiva i coneixent l'estructura
socioeconòmica amb que comptaven.
Fruit de la gran visibilitat de la zona, Franco, durant la Batalla de l'Ebre, va dirigir les seves tropes
des d'aquest punt.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal fer reserva prèvia

Més informació:
Web: www.gandesa.altanet.org
Telèfon: 977 420 910
A/e: turisme.gandesa@altanet.org

Organització: Oficina Muncipal de Turisme de Gandesa
Lloc de realització: jaciment ibèric
Adreça: avinguda Catalunya, 3 - 5 - 43780 Gandesa, La Terra Alta, Tarragona
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Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 165424-652   Festa de l'Arbre

És una festa itinerant que cada edició es porta a terme en indrets diferents, sempre en espais que
cal adequar i enjardinar. A més del tradicional esmorzar popular i el concurs de dibuix, també es
preparen activitats per als més petits per tal que puguem passar una jornada ben entretinguda. És
una festa que combina el lleure i la cultura i serveix també per recordar-nos la necessitat de
conservar i enriquir el nostre medi natural.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.gurb.net
Telèfon: 938 860 166
A/e: gurb@diba.cat

Organització: Ajuntament de Gurb
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: Mas de l'Esperança - 08503 Gurb, Osona, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Coneixement de l'entorn rural

 171924-729   La ruta de la Capona, l'art de la pedra seca

El terme del Pla té una gran concentració de construccions de pedra seca, edificacions que
desafien el pas del temps, i que són el testimoni d'una època passada.
La pedra com a únic material per separar finques, per traçar camins, per proporcionar recer,
aixopluc, per aprofitar l'aigua,... per fer amb el mínim el màxim.
La Ruta de la Capona permet descobrir un entorn, un passat i un patrimoni magnífic i sorprenent,
mostrant al visitant l'art de la pedra i la bellesa de l'indret. Cal contemplar-ho tot: les construccions,
les pedres, els detalls, les plantes, els conreus, els arbres, els colors, les formes... i deixar-se
seduir. 
L'itinerari es pot realitzar tant a peu com en bicicleta, i un tram coincideix amb el GR-Ruta del
Cister, i amb el sender local "Un tomb pel terme, passejant pels camins rals".

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: l'Ajuntament ofereix visites guiades a la Ruta, i dossiers explicatius de l'itinerari i de
les construccions

Més informació:
Web: www.pla.altanet.org
Telèfon: 977 630 006
A/e: aj.pla@altanet.org

Organització: Ajuntament de El Pla de Santa Maria
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: plaça de la Vila, 1 - 43810 El Pla de Santa Maria, L'Alt Camp, Tarragona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 137925-457   La Carrova, una torre d'història

Recorregut per la vora del canal de la Dreta, l'itinerari ressegueix el riu Ebre fins arribar a la torre de
la Carrova. Aquesta torre medieval se situa en un punt estratègic per al control visual del trànsit
fluvial de l'Ebre.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.turismeamposta.cat
Telèfon: 977 703 453
A/e: info@turismeamposta.cat

Organització: Oficina de Turisme d'Amposta
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: 43870 Amposta, El Montsià, Tarragona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 138425-462   Visita al port

Us oferim navegar a través de la història i el futur del port de Barcelona: Conèixer el naixement i la
història del Port Vell i la seva transformació en un espai ciutadà. Conèixer l'activitat comercial i
l'ampliació del port que s'està duent a terme.
Singladura pel port de Barcelona a bord d'un llagut balear.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.consorcielfar.org
Telèfon: 932 217 4 57

Organització: Consorci El Far Centre dels Treballs del Mar
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Escar, 6-8 - 08039 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 138425-464   La pesca de Barcelona

Us proposem veure de prop el món de la pesca al cor de la Barceloneta: quines són les espècies
que es pesquen a la nostra mar Mediterrània i com es capturen. Què saber com a consumidors
responsables per a garantir la qualitat i la protecció de les espècies. Assistir a l'arribada del peix i a
la seva subhasta a la Llotja del Peix de Barcelona.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.consorcielfar.org
Telèfon: 932 217 457

Organització: Consorci El Far Centre dels Treballs del Mar
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Escar, 6-8 - 08039 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 138625-465   Excursions per a infants

Sortides d'un dia (una vegada cada mes) i de cap de setmana (un parell per curs), organitzades
pels mateixos pares i mares.

Edats: segons activitat
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els preus de les excursions depenen del desplaçament necessari

Més informació:
Web: http://cec-centre.org/noticieslist.asp?cmd=reset
Telèfon: 933 152 311

Organització: Centre Excursionista de Catalunya
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Paradís, 10, pral - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 156525-466   Mirador de la Torre de Collserola

El Mirador de la Torre compta amb un accés al públic independent per un passeig que va des de
l'aparcament exterior fins a l'entrada del recinte. Aquest passeig, de 300 m, es troba en el recinte
del Parc de Collserola i forma part dels voltants de la Font de la Budallera.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.torredecollserola.com
Telèfon: 932 117 942
A/e: comercial@tibidabo.es

Organització: Parc d'atraccions Tibidabo
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, s/n - 08017 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 139725-476   Ruta de les fonts

Una passejada pels voltants de Begues. La ruta passa per l'Avenc de Can Sadurní, va cap al Mas
de les Fonts i torna a Begues i està pensada perquè es pugui enllaçar amb altres rutes del Baix
Llobregat.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.begues.cat
Telèfon: 936 390 538
A/e: begues@begues.cat

Organització: Begues Espeleo Club-Centre Excursionista 
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Major, 14  - 08859 Begues, Baix Llobregat, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 138025-458   La Ruta Blava de Castelldefels

Castelldefels és una ciutat oberta al mar i amb una gran vocació turística que compta amb una
extensa oferta d'oci marítim i esportiu. La Ruta blava és un itinerari recomanat per conèixer la zona
litoral de la ciutat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.castelldefels.cat
Telèfon: 936 352 727
A/e: infoturismo@castelldefels.org

Organització: Oficina d'informació turística 
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Pintor Serrasanta, 4 - 08860 Castelldefels, Baix Llobregat, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 138825-467   Bicicletada popular a La Llagosta

Acte reivindicatiu de l'ús del transport no contaminant, silenciós i proper al ciutadà. Es farà un
passeig en bicicleta pels carrers de la localitat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.llagosta.cat

Organització: Ajuntament de La Llagosta
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. Antoni Baque 1 - 08120 La Llagosta, Vallès Oriental, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 138225-460   Excursions en família

Ja fa uns anys, es va crear al Centre la Secció de Sortides Familiars, amb l'objectiu d'apropar
l'excursionisme a nens i nenes acompanyats dels seus pares i mares i d'altres familiars. 
Les activitats que es proposen, estan adaptades a les edats dels infants i es realitzen en diversos
indrets del nostre territori, permetent gaudir del paisatge i de l'activitat esportiva en un entorn
natural.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els preus de les excursions depenen de les distàncies i dels preus del transport

Més informació:
Web: www.centrexcursionistaborges.cat
Telèfon: 973 142 996
A/e: secretaria@centrexcursionistaborges.cat

Organització: Centre Excursionista Borges - Garrigues
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Catalunya , s/n 1r ( Polisportiu Francesc Macià )  - 25400 Les Borges Blanques, Les
Garrigues, Lleida
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 138525-463   Visita Museu a la Cova de la Font Major

Les Coves de l'Espluga són una porta oberta al passat geològic i prehistòric de les nostres
comarques. Les seves particulars característiques les converteixen en un indret únic que cal
conèixer. La visita està formada per dues cavitats visitables: la primera, dedicada íntegrament al
Paleolític, i la segona, al Neolític i a la formació geològica. 
Diversos audiovisuals i maquetes didàctiques ajuden a assimiliar els diferents conceptes de la
prehistòria i la geologia, pensats per al públic en general i, en especial, per al sector de
l'ensenyament. Diferents tallers de prehistòria i excavacions arqueològiques estan a l'abast dels
escolars. I un recorregut d'aventura endinsa els visitants més agosarats pel cabal del riu subterrani i
les seves galeries.  

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els dilluns tancat; només s'atenen les reserves

Més informació:
Web: www.covesdelespluga.info
Telèfon: 977 871 220
A/e: tur.espluga@esplugadefrancoli.cat

Organització: Cova Museu de la Font Major
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: plaça Mil·lenari, 1 (central de reserves) - 43440 Espluga de Francolí, La Conca de Barberà,
Tarragona
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Itineraris, rutes i passejades

 138925-468   Passejada per la serralada litoral

Els carrers, les pistes i els camins forestals acullen al voltant de tres mil persones en un recorregut
de 8 km i un altre de 13 km. La caminada és una oportunitat per gaudir de les vistes panoràmiques
del municipi.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.montornes.cat

Organització: Ajuntament de Montornès
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: av. de la Llibertat, 2  - 08170 Montornès del Vallès, Vallès Oriental, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 137625-454   Vol en globus pel pla de la Segarra i els seus castells

Podrem gaudir des d'aquí d'un vol sobre un paisatge totalment agrícola, que sorprèn per l'amplitud
dels seus espais, decorats de tant en tant per magnífics castells  com Montfalcó, Torrefeta, Rubinat,
Sant Ramon, ... un vol que a tan sols una hora de cotxe de Barcelona ens transporta a una altre
època. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://www.globuskontiki.com
Telèfon: 935 156 060
A/e: info@globuskontiki.com

Organització: Globus kon-tiki
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: Aeròdrom Odena-Igualada - 08711 Òdena, Anoia, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 139925-478   Recorreguts

Camins rurals senyalitzats per fer a peu o amb bicicleta. Itinerari per Palafolls de 5,5 km. Llocs
d'interès (Mas Roig, Molí de Can Puigvert, Urbanització Mas Carbó, Castell de Palafolls i Can
Ribas).

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.palafolls.cat
Telèfon: 937 620 043
A/e: palafolls@palafolls.cat

Organització: Ajuntament de Palafolls
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: pl. Major, 11 - 08389 Palafolls, Maresme, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 140025-479   Marxa Polinyà - Montserrat

Marxa ja tradicional que s'organitza cada any i que va des de Polinyà a Montserrat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: nits
Preus: gratuït
Observacions: la sortida és habitualment a les 18 h. Finalitzarà a les 9 h del diumenge a la plaça
de l'Apòstol de Montserrat. El recorregut és per camins de muntanya i té 52 km. S'instal·laran 5
controls durant el recorregut

Més informació:
Web: www.ajpolinya.es
Telèfon: 937 133 206

Organització: Associació Excursionista de Polinyà 
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ dels Pirineus,10 - 08213 Polinyà, Vallès Occidental, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 139025-469   Ruta en bicicleta fins a la llacuna de l'encanyissada

El Delta de l'Ebre és un dels millors paratges de Catalunya per gaudir de rutes en bicicleta. Una
d'aquestes rutes és la de la llacuna de l'Encanyissada.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.turismesantcarlesdelarapita.org
Telèfon: 977 744 624
A/e: turisme@larapita.com

Organització: Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: pl. Carles III, 13 - 43540 Sant Carles de la Ràpita, El Montsià, Tarragona
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Itineraris, rutes i passejades

 139525-474   Visita a les Caves Roger Goulart

Aquest és un territori inclòs dins les DO Penedès i Cava. És per això que la vinya té un pes
important en el paisatge del municipi. L'enologia i el turisme enològic prenen protagonisme a Sant
Esteve Sesrovires. 
La cava Roger Goulart és un edifici modernista de tipologia agrària i d'obra vista, aixecat l'any 1920.
Obra de l'arquitecte Ignasi Mas i Morell, combina el maó amb ornamentació de plafons ceràmics en
verd representant raïms. En l'actualitat s'hi produeix el cava Roger Goulart.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es poden visitar les caves amb visita concertada

Més informació:
Web: www.sesrovires.net      www.rogergoulart.com     
Telèfon: 937 714 003
A/e: rogergoulart@rogergoulart.com

Organització: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: c/ Major, 6 - 08635 Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 30/659



Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 141825-514   Itinerari dels cingles de Bertí i Valldaneu

Itinerari a peu que discorre per un dels paratges més emblemàtics i espectaculars del país: l'Espai
d'Interès Natural dels Cingles de Bertí. Un punt central de l'itinerari és l'espadat de la Trona, lloc
tradicional de l'excursionisme català, des del qual es tenen magnífiques panoràmiques del proper
massís i Parc Natural del Montseny, el Congost i els Pirineus. L'itinerari està equipat amb
senyalització direccional i interpretativa dels llocs patrimonials més interessants que es troben pel
camí (esglésies romàniques, forns de calç, etc.).

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.smarticentelles.org
Telèfon: 938 442 406
A/e: s.martic@diba.cat

Organització: Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: Cingles de Bertí i Valldaneu - Sant Martí de Centelles, Osona, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 156625-473   Visita a la Colònia Güell

Des del Centre d'Interpretació i Acollida de la Colònia Güell s'organitzen les visites al Conjunt
Modernista de la Colònia Güell i a l'Església. En aquest centre el visitant hi trobarà un espai
museístic amb continguts sobre l'arquitectura, amb especial atenció a l'església, sobre la cultura i la
societat que va veure néixer la Colònia.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari des del 2 de maig fins el 31 d'octubre és de 10.00 a 14.00 h i de 15.00 a
19.00 h

Més informació:
Web: www.santacolomadecervello.org
Telèfon: 936 305 807
A/e: info@coloniaguell.net

Organització: Centre d'Interpretació de la Colònia Güell
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: c/ Claudi Güell, 11 - 08690 Santa Coloma de Cervelló, Baix Llobregat, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 139125-470   Caminem per Vacarisses

El Centre Excursionista de Vacarisses (CEV) neix a partir de l'amistat de tres amics, que a més a
més comparteixen la passió per la natura i les ganes d'endinsar-se en el coneixement del terme,
avui dia ja som un col·lectiu que incorpora en el seu si gent d'arreu, interessada en el coneixement
del terme de Vacarisses, amb la participació en activitats en contacte amb la natura.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.cevacarisses.org
Telèfon: 616 723 292
A/e: infocevacarisses@gmail.com     info@cevacarisses.org     

Organització: Centre Excursionista de Vacarisses
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses, Vallès Occidental, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 140125-480   El romànic i el gòtic a la Val d'Aran

Com un dels tresors més apreciats dels Pirineus, la Val d'Aran presenta un abundant llegat
monumental i artístic que es concentra, sobretot, en les esglésies parroquials de les petites
poblacions d'Aran.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.vielha-mijaran.org
Telèfon: 973 640 018

Organització: Oficina de Turisme de Vielha
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: c/ Sarriulèra, 2 - 25530 Vielha e Mijaran, La Vall d'Aran, Lleida
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Itineraris, rutes i passejades

 156425-461   Una volta en ruc pel Montseny

Excursió en rucs per gaudir a pas tranquil de la natura i dels voltants del Parc Natural del
Montnegre Corredor.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.rucsdelcorredor.com
Telèfon: 610 899 926

Organització: Rucs del corredor
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: Ap. Correus 23 - 08319 Dosrius, Maresme, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 134025-477   Itinerari de la Costa i el Cerdà

Dominada per l'alterós Puisagordi i la cinglera de les Baumes Corcades, la Costa és el grandiós
escenari que emmarca la vila de Centelles per la banda de ponent. En aquest sector muntanyenc
es troben nombroses masies, algunes d'elles continuadores dels assentaments medievals dels
segles IX i X. L'itinerari que ressegueix el rerepaís pagès de Centelles és el complement perfecte
de la visita al nucli urbà, on es troben els testimonis gòtics de l'antiga vila comtal i les construccions
modernistes d'una de les principals destinacions d'estiueig osonenques.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.centelles.cat
Telèfon: 938 810 375 / 938 813 880
A/e: centelles@diba.cat

Organització: Associació Cultural Les Set Piques
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Sant Joan, 3 - 08541 
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 139825-515   Centelles, Terra de Bruixes

Des de fa molts anys les dones nascudes a Centelles han tingut fama de bruixes. Aquesta
reputació, recollida per històries i rodolins, s'ha transmès de generació en generació fins als nostres
dies. Se sap que al segle XVII una dona de Seva va ser penjada al Pla de les Forques i una altra
dona, anomenada na Payrona i d'origen francès, va morir a les presons dels comtes de Centelles
mentre complia condemna. La "Vella de la parròquia de Centelles" també s'esmenta en un procés
de la mateixa època i noms de lloc, com el Serrat o el Pont de les Bruixes, recorden els llocs
freqüentats per les fetilleres.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.centelles.cat
Telèfon: 938 810 375 / 938 813 880
A/e: centelles@diba.cat

Organització: Ajuntament de Centelles
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: c/ Sant Joan, 4 - 08542 Centelles, Osona, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 141925-537   Centelles, Vila Comtal

Itinerari per la localitat visitant els indrets més interessants.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.centreexcursionistacentelles.com/
Telèfon: 938 810 088
A/e: ccec@centelles.lamalla.net

Organització: Centre Excursionista de Centelles
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Sant Joan, 2 - 08540 Centelles, Osona, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 141925-539   Centelles, Vila modernista i d'estiueig

Aquesta fàcil i tranquil·la ruta té l'atractiu d'oferir una visió especial de la vila de Centelles.
L'arribada del tren provocà l'obertura de nous carrers amb un disseny modern, on es poden trobar
interessants cases d'estiueig d'estil modernista i noucentista, (cases eclèctiques) i diversos locals
de lleure. També d'aquesta època cal destacar el Passeig, dissenyat per l'arquitecte Manel Joaquim
Raspall. Al llarg del centre del municipi podem observar altres cases noucentistes i modernistes.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.centreexcursionistacentelles.com/
Telèfon: 938 810 088
A/e: ccec@centelles.lamalla.net

Organització: Centre Excursionista de Centelles
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Sant Joan, 2 - 08540 Centelles, Osona, Barcelona
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 141925-541   Ruta dels molins

Itinerari per la localitat visitant, entre d'altres, el Molí de la Llavina on es pot veure com funciona un
molí.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.centreexcursionistacentelles.com
Telèfon: 938 810 088
A/e: ccec@centelles.lamalla.net

Organització: Centre Excursionista de Centelles
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Sant Joan, 2 - 08540 Centelles, Osona, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 131825-475   Ruta històrica pels carrers de l'Ametlla de Mar

L'itinerari proposat coincideix amb el GR 92 "Sender Mediterrani". Se surt de l'Ametlla per la costa
cap al nord, en direcció al Coll de Balaguer. Pels antics camins de ronda, tot creuant les cales on
els corsaris barbarescos provaven de desembarcar d'amagat dels cavallers cristians de l'orde de
Sant Jordi d'Alfama. Després de passar prop de les pedres del castell actual (segle XVIII), s'arriba a
l'Almadrava on, fins fa poc temps, encara s'hi desplegaven les xarxes per pescar les valuoses
tonyines de la Mediterrània.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: el desnivell és de 120 m aproximadament i l'esforç moderat

Més informació:
Web: www.ametllademar.org
Telèfon: 977 456 477
A/e: turisme@ametllademar.org

Organització: Patronat Municipal de Turisme
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Sant Joan, 55 - 43860 L' Ametlla de Mar, El Baix Ebre, Tarragona
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 139325-472   L'embassament del Foix

L'embassament del Foix, ja dins el terme de Castellet i la Gornal, un indret de gran bellesa,
construït l'any 1928, i que forma part de l'espai del parc natural del Foix. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.santamargaridaielsmonjos.org
Telèfon: 938 980 211
A/e: st.m.monjos@diba.cat

Organització: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: embassament del Foix - 08730 Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès, Barcelona
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Itineraris, rutes i passejades

 139225-471   Rutes i senders de Tona

L'entorn de Tona sorprèn per la diversitat de paisatges que s'hi poden contemplar. El paisatge és
típicament agrícola, però es troba fragmentat per les petites illes que formen els turons de la Plana.
Aquests turons, denominats "turons testimoni", són testimoni relicte de la història geològica i del
paisatge vegetal primitiu de la Plana de Vic i el municipi de Tona.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.tona.cat     www.osonaturisme.cat     
Telèfon: 938 851 715 (Oficina Coma
A/e: info@osonaturisme.com

Organització: Ajuntament de Tona
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Font, 10 - 08551 
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 141925-565   Passeig patrimonial de l'Abella

Recorregut que permet gaudir del paisatge de la zona.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.centreexcursionistacentelles.com/
Telèfon: 938 810 088
A/e: ccec@centelles.lamalla.net

Organització: Centre Excursionista de Centelles
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
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 159025-583   Camins dels Pastors

És un recorregut de 6 Km que va des de Pla d'Anella fins al Pla del Pedró. Mentre es camina
s'observen les restes d'una cabana circular de pedra, refugi dels primers pastors i unes vistes
fantàstiques de la vall de Toses, Costa Pubilla i muntanyes del Taga. I també de totes les
muntanyes i valls de la Cerdanya i la vall de Ribes. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: webspobles.ddgi.cat/sites/alp/default.aspx
Telèfon: 972 890 017
A/e: ajuntament@alp2500.cat

Organització: Ajuntament d'Alp
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: Av. Tossa d'Alp, 6 - 17538 Alp, La Baixa Cerdanya, Girona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 45/659



Activitats a l'aire lliure
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 159425-591   Ruta del carrilet

La Ruta del Carrilet, Olot- Amer- Girona (via verda), té un traçat de 57 kilòmetres i travessa tres
comarques recorrent les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter, paratges de gran importància
paisatgística, ecològica i cultural. S'inicia a la Zona Volcànica de la Garrotxa i, sempre seguint el
recorregut de l'antic tren de via estreta, arriba fins a la vall del Ter i les deveses de Salt i Girona. La
via que antigament unia la Garrotxa i el Gironès permet ara conèixer els recursos naturals de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, el castell d'Hostoles i els nuclis urbans d'Anglès, Sant Feliu de
Pallerols i Girona, entre altres. Espais com les deveses de Salt o de Girona s'integren així mateix en
aquesta ruta, que transcorre pròxima al Ter en el seu darrer tram i permet observar els
aprofitaments que s'han fet dels recursos hidràulics del riu. El recorregut, apte per a vianants i
bicicletes, es troba en molt bon estat i ha estat condicionat amb nous ponts, baranes i senyalització.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://webspobles.ddgi.cat/sites/amer/default.aspx
Telèfon: 972 431 112
A/e: pamer@ddgi.cat

Organització: Ajuntament d'Amer
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: plaça de la Vila, 30 - 17170 Amer, La Selva, Girona
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 160925-606   Camins de Ronda de Begur

Els camins de ronda són un dels principals i més coneguts atractius de Begur. Degut a la seva
costa, abrupta i plegada de penya-segats, el camí de ronda begurenc no té continuïtat al llarg dels
seus 20 km. de costa, sinó que es troba seccionat en 4 trams diferents. De nord a sud, el primer
camí de ronda comença a la platja del Racó, passa per la cala d'Illa Roja, i acaba a Sa Riera. El
segon surt de Sa Riera en direcció est i recorre uns 500 metres de litoral oferint una panoràmica
espectacular dels penya-segats i la costa abrupta. El següent camí de ronda connecta les dues
platges situades a l'est del poble, les amagades cales d'Aiguafreda i Sa Tuna; i el darrer tram, el
més llarg, compren les cales i platges de la zona de Fornells, al sud del municipi: Platja Fonda, les
petites cales de Fornells, i la platja d'Aiguablava.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.begur.org
Telèfon: 972 624 020
A/e: begur@begur.org

Organització: Ajuntament de Begur
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: plaça de l'Església, 8 - 17255 Begur, El Baix Empordà, Girona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 162025-618   Ruta literària

La ruta literària és un itinerari turístic i cultural autoguiat que compta amb referències a les figures
literàries que van passar pel municipi, Joan Maragall, Apel·les Mestres i Jacint Verdaguer, a més de
Josep Palau i Fabre. A través d'aquest recorregut s'ofereix la possibilitat de descobrir el lligam
d'aquests literats a la nostra vila tot passejant pels carrers de Caldes, descobrint interessants
edificis, personatges, històries i llegendes.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.caldetes.cat
Telèfon: 937 910 005

Organització: Ajuntament de Caldes d'Estrac
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: plaça de la Vila, s/n - 08393  Caldes d'Estrac, Maresme, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 175625-622   Vies verdes Ripoll - Sant Joan de les Abadesses - Ogassa

Aquest tram de la via constitueix el què s'anomena la Ruta del Ferro i del Carbó en al·lusió a la
important tradició de la farga al Baix Ripollès i a l'extracció de carbó a les mines d'Ogassa.
La via ressegueix el trajecte que feia el tren antigament, 12 km que han esdevingut un camí ideal
per gaudir del passeig a peu o en bicicleta i per recordar-nos un passat industrial, del qual avui en
som hereus. 
A l'estació de Sant Joan de les Abadesses s'inicia el tram d'enllaç fins a Olot.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://www.viesverdes.org
Telèfon: 972 486 950
A/e: info@viesverdes.org

Organització: Consorci Vies Verdes
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: 17001 Ripoll, El Ripollès, Girona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 162725-626   Visita guiada al centre històric de Vic

Des de sempre el dissabte és dia de mercat a la plaça de Vic, i amb el temps, els vigatans han
convertit el mercat en una festa: roba, artesania, aviram, flors, productes de la terra...
I a la tarda... és un bon moment per fer una visita pel centre històricc: les muralles, el temple romà,
la casa de la ciutat, les pintures d'en Josep M. Sert...

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://www.victurisme.cat
Telèfon: 938 862 091
A/e: turisme@vic.cat

Organització: Oficina de Turisme de VIC
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: carrer de la Ciutat, 4 - 08500 Vic, Osona, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 163125-629   Itinerari pedestre de Castellfollit

L'itinerari número 13 del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa permet recórrer el cingle i
els indrets més interessants del barri vell en aproximadament 45 minuts, i apropar-vos a la història i
a la cultura del municipi.
Comença a l'aparcament situat vora la cruïlla amb la carretera que va a Oix. Des d'aquest punt, cal
travessar la carretera i baixar en direcció al Fluvià. Segueix per la vora del riu i el travessa més
endavant per una passarel.la. A l'altra banda, el camí continua, travessa el Toronell i puja al poble
pel camí vell, un tram de l'antiga Via Annia. L'itinerari transcorre pels carrers del barri vell del poble
fins a la plaça de Sant Roc. Després baixa per la carretera, pren unes escales per salvar el
desnivell de la cinglera, travessa el pont sobre el Fluvià i arriba de nou a l'aparcament d'on ha sortit.
Tot l'itinerari està senyalitzat.
Però si teniu més ganes de caminar hi ha nombrosos recorreguts amb sortida i arribada a
Castellfollit. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://www.castellfollitdelaroca.org
Telèfon: 972 294 003
A/e: castellf@ddgi.es

Organització: Ajuntament de Castellfollit de la Roca
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: plaça de Sant Roc, 2 - 17856 Castellfollit de la Roca, La Garrotxa, Girona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 163925-639   Ruta de Sant Bertomeu. Pels Espais de la Batalla de l'Ebre

Aquesta ruta transcorre per alguns dels indrets on es desenvolupà la Batalla de l'Ebre a la Fatarella:
l'Espai Històric de les Devees amb les seves trinxeres, el camí dels Montagudells, antigament usat
pels fatarellencs per anar a Ascó i Móra, bé en animals de bast, bé en carro; la plana de les
Camposines...

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.lafatarella.cat
Telèfon: 977 413 609
A/e: aj.lafatarella@altanet.org

Organització: Ajuntament de la Fatarella
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: plaça Major, 7 - 43781 La Fatarella, La Terra Alta, Tarragona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 164025-641   Ruta dels arbres

La ruta dels arbres permet descobrir en un breu passeig per la riera de Vallcàrquera, una de les
més conservades de la conca del Besòs, les espècies d'arbres més emblemàtiques del nostre país.
Els més caminadors continuaran aquest passeig arribant fins algun dels paratges emblemàtics del
Parc Natural del Montseny: Tagamanent, el Parc Etnològic i el Pla de la Calma, Sant Cristòfol de
Monteugues...

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.elfigaro.net
Telèfon: 938 429 111
A/e: figaro@diba.cat

Organització: Ajuntament de Figaró Montmany
Lloc de realització: espai natural
Adreça: carretera de Ribes, 42 - 44 - 08590 Figaró-Montmany, Vallès Oriental, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 166225-660   Rutes BTT al Gironès

Amb el nom de G-05 Salines-Bassegoda es coneixen les rutes de BTT que passen per Llers i altres
pobles de la zona. Estan ben senyalitzades. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://ca.salines-bassegoda.org
Telèfon: 972 565 004

Organització: Consorci Salines Bassegoda
Lloc de realització: centre esportiu
Adreça: pl. de la Vila, 5 - 17744 Navata, L'Alt Empordà, Girona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 168825-692   Ruta en BTT pel barrancs de la Galera

És una ruta senyalitzada, en que es pot gaudir de la diversitat vegetal d'un barranc típicament
mediterrani. 
Es voreja el poble per la dreta, es creua la carretera T-350 i es continua pel carrer de Barcelona. Al
final d'aquesta via es gira a mà dreta per una pista pavimentada que ressegueix de nou el barranc
per l'esquerra, creuant-lo diverses vegades (caldrà baixar de la bicicleta algun cop i anar amb
compte si ha plogut molt), fins a arribar al paratge natural de la Foia del Solsó (km 10,29). Es tracta
d'una zona humida formada per diversos bassals i vegetació de ribera on conflueixen els barrancs
de la Galera i del Solsó.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.masdenverge.altanet.org
Telèfon: 977 718 257
A/e: aj.masdenverge@altanet.org

Organització: Ajuntament de  Masdenverge
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: plaça de l'Església, 1 - 43878 Masdenverge, El Montsià, Tarragona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 170725-716   Passeig pels arrossars de Pals

Recorregut pels extensos i solitaris arrossars, on es poden observar molts ocells propis dels
aiguamolls. La dificultat de la ruta és baixa i té una durada d'1 hora i 25 minuts. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.pals.es/
Telèfon: 972 637 380
A/e: info@pals.es

Organització: Oficina de Turisme de Pals
Lloc de realització: arrossars
Adreça: plaça Major, 7 - 17256  Pals, El Baix Empordà, Girona
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Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 172725-739   Carrilet turístic

El carrilet va ser el més petit dels Ferrocarrils d'ús públic que tingué l'Estat Espanyol, doncs la seva
amplada de via tenia 60 centímetres. Fou construït per la Companyia General d'Asfalts i Pòrtland
"Asland" pel transport de ciment de la fàbrica del Clot del Moro. El seu recorregut s'iniciava a la
mateixa fàbrica, i anava fins a Guardiola de Berguedà on enllaçava amb els Ferrocarrils Catalans,
on es feien els transbords tant de ciment com de mercaderies diverses. 
Els primers anys el ferrocarril servia només pel transport de la fàbrica, però a partir de l'1 d'agost de
1914 va començar a prestar servei públic de viatgers.
El 14 d'octubre de 1963 va fer el seu últim viatge d'aquesta primera època. Però al cap d'uns anys,
l'1 de juliol de 2005 es tornaria a posar en funcionament, reconstruint una part de l'antic traçat del
ferrocarril, sortint de l'antiga estació de l'empalme "La Pobla de Lillet" passant pel municipi de la
Pobla, Jardins Artigas i acabant a les instal·lacions del Clot del Moro.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: 3,50 € nens de 6 - 13 anys. Entrada gratuïta nens de 0 - 5 anys. 3a edat, 5,20 €. Residents,
1,60 €. Descomptes també per a grups
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.ferrocarrilturistic.cat
Telèfon: 972 732 026
A/e: reserves@ferrocarrilturistic.cat

Organització: Tren del Ciment
Lloc de realització: ruta en carrilet a l'aire lliure
Adreça: La Pobla Centre - 08696  La Pobla de Lillet, Berguedà, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 57/659



Activitats a l'aire lliure

Itineraris, rutes i passejades

 139225-772   Sender de Tona

El P.R.C-43 permet de conèixer molts indrets del poble i municipis veïns, així com també gaudir de
la natura i de la bellesa del paisatge. Al llarg de tot el recorregut trobarem un bon nombre de masies
(Vilageriu, Coll d'Arnau, Boldrons, etc...) i de fonts.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.tona .cat
Telèfon: 938 851 715
A/e: tona@tona.cat

Organització: Ajuntament de Tona
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Font, 10 - 08551 Tona, Osona, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Museus

 16931-698   Monestir de Montserrat. Museu a l'aire lliure

Quatre itineraris que, amb el suport d'un mapa, un llibret i una audioguia, us permetran recórrer més
d'un centenar d'elements naturals, històrics i culturals del santuari i el seu entorn.
Tingueu en compte els horaris de la basílica i el cambril de la Mare de Déu a l'hora de planificar la
visita.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: podeu combinar aquesta visita amb les activitats pròpies del santuari, que es duen
a terme a la basílica:
a les 11h: missa conventual.
A les 13h: de dilluns a divendres: salve i Virolai cantats per l'Escolania; els diumenges i festius és a
les 12 h. Dissabtes no hi ha Escolania.
A les 18:45h: vespres i cant de l'Escolania

Més informació:
Web: www.montserratvisita.com
Telèfon: 938 777 777
A/e: informacio@larsa-montserrat.com

Organització: Patronat de la Muntanya de Montserrat
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: plaça de la Font Gran, 2 - 08691 Monistrol de Montserrat, Bages, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 59/659



Activitats a l'aire lliure

Parcs temàtics

 175426-483   Activitats al Parc Olímpic del Segre

El Parc Olímpic del Segre, situat a 200 metres del centre històric, ofereix la possibilitat de la pràctica
esportiva als amants del turisme actiu. Els diferents elements que composen el Parc fan d'aquest
espai lúdic una instal·lació excepcional: remuntadors mecànics, minicentral hidroelèctrica de
bombeig i turbinació, higienitzador i assecador de material esportiu, són elements de tecnologia
avançada incorporats al conjunt del Parc que asseguren i faciliten l'activitat esportiva dins d'un
entorn de jardí on els canals esportius tenen especial protagonisme.
No obstant la part més important és l'equip humà que hi ha darrera d'aquest conjunt el que fa que
les activitats es desenvolupin amb total seguretat. Un equip de monitors qualificats permet que els
practicants d'activitats al Parc en surtin totalment satisfets amb un record inoblidable.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.parcolimpic.com
Telèfon: 973 360 092
A/e: parcolimpic@parcolimpic.com

Organització: Parc Olímpic del Segre
Lloc de realització: parc temàtic
Adreça: carretera Circumval·lació, s/n - 25700 La Seu d'Urgell, L'Alt Urgell, Lleida

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 60/659



Activitats a l'aire lliure

Parcs temàtics

 140226-481   Visites guiades al CRARC

El Centre esmerça esforços en la gestió de rèptils i amfibis autòctons, diferents espècies de
quelonis, lacèrtids i ofidis reben atenció a les seves dependències. La tortuga mediterrània,
reintroduïda al Parc Natural del Garraf dins un pla general que coordina la Generalitat de
Catalunya.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: de 5 a 16 anys 2 €. Més de 65 anys 2 €. Entrada gratuïta per a menors de 5 anys, socis del
Cavall Fort i socis del Club Super 3. Per a  les visites de grups cal consultar preus per telèfon
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: per escoles i altres grups organitzats obert tot els dies de l'any. Prèvia reserva al
tèlèfon 937 726 396

Més informació:
Web: www.crarc-comam.net
Telèfon: 937 726 396
A/e: crarc@amasquefa.com

Organització: CRARC
Lloc de realització: parc
Adreça: c/ Santa Clara, s/n - 08783 Masquefa, Anoia, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Parcs temàtics

 140326-482   Tren al Parc de l'Oreneta

Tren en miniatura que fa un recorregut pel Parc del Castell de l'Oreneta. La longitud total del circuit
és de 636 metres.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge, festius
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.bcn.es/turisme
Telèfon: 616 660 086
A/e: info@trenparc.org

Organització: Centre d'Estudis de Modelisme a Vapor
Lloc de realització: parc
Adreça: ptge. Blada s/n - Parc del Castell de L'Oreneta - 08017 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Trobades de col·leccionistes

 135622-427   Mercat d'intercanvi

Cada 3 mesos se sol organitzar a la plaça de la Virreina del barri de Gràcia un mercat d'intercanvi
on desenes de persones passen un dia sense diners intercanviant bens i serveis.
Es tracta que la gent porti qualsevol objecte, nou o vell que ja no faci servir (roba, mobles, joguines,
llibres, discos, electrodomèstics, menjar...) i ho canviï per una altra cosa que necessiti o li agradi. 
La xarxa que funciona permanentment a Internet té més de 1000 membres apuntats a través d'una
llista d'internet. És una iniciativa sorgida de l'Ateneu Rosa de foc (espai d'acció i pensament crític
de la Vila de Gràcia - www.ateneurosadefoc.org ).

Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: a banda del mercat, al migdia se sol fer un dinar popular cuinat pel col·lectiu L'Olla
Mòbil amb el menjar que cadascú porti

Més informació:
Web: http://intercanvis.net/xaingra

Organització: Xarxa d'Intercanvi de Gràcia (Xaingra)
Lloc de realització: plaça
Adreça: c/ Verntallat 25, Ateneu Rosa de foc - 08024 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Trobades de col·leccionistes

 135522-426   Fira de l'Intercanvi

La fira és un espai d'intercanvi obert a tothom. Tothom que sigui capaç d'oblidar els euros per un
dia i entrar en la màgia del verb intercanviar. Els nostres avantpassats intercanviaven els
excedents, la força de treball, l'amistat, etc. Mieres, ens convida a participar d'aquesta màgia de
l'intercanvi, un petit poblet de la Garrotxa en el qual, per un dia, tot canvia.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://firaintercanvimieres.blogspot.com/
A/e: mieresfiraintercanvi@gmail.com

Organització: Ajuntament de Mieres
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Caló, 53 - 17830 Mieres, La Garrotxa, Girona
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Activitats a l'aire lliure

Trobades de col·leccionistes

 157922-429   Trobada de plaques de cava

Trobada de col·leccionistes de plaques de cava a la plaça de Sant Joan.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: el mes de gener, durant les Festes de San Raimon 

Més informació:
Web: www.vilafranca.cat
Telèfon: 938 900 459
A/e: csantraimon@gmail.com

Organització: Coordinadora de les Festes de Sant Raimon de Vilafranca de Penedès
Lloc de realització: plaça
Adreça: c/ Escorxador, 19 - 21 - 08720 Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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Vacances

 156827-485   Caps de setmana i vacances familiars

La Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) posa a la teva disposició 40
albergs repartits per la costa i l'interior, la muntanya i la plana, en indrets de gran interès natural i
cultural que mostren l'atracció i la grandesa d'allò que Catalunya pot oferir als seus visitants.
L'allotjament als albergs és una opció ideal per a la descoberta del seu entorn i per fer-hi
nombroses activitats. Així mateix, en virtut de la funció social que aquestes instal·lacions tenen
encomanada, els albergs també acullen tota mena de programes renovats perquè en puguin gaudir
els joves, els escolars, el teixit associatiu i les famílies.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.xanascat.cat
Telèfon: 934 838 341
A/e: reserves.xanascat@gencat.cat

Organització: Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya 
Lloc de realització: casa de colònies
Adreça: c/ Calàbria, 147 - 08015 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Activitats a l'aire lliure

Vacances

 156927-490   Programa Vacances en Família

Malgrat l'acceleració dels canvis socials i de les realitats familiars, en la família tenim l'espai de
referència, tant per a nosaltres com per als nostres fills i filles. Per això, el temps de lleure compartit
enforteix i consolida els nostres vincles familiars.
En la nostra decidida voluntat de donar suport a les necessitats de les famílies, us oferim, des de la
Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, el programa 'Vacances en Família' en
col·laboració amb l'Agència Catalana de la Joventut.
L'oferta, com sempre, la trobareu diversificada en els períodes clàssics de vacances de Setmana
Santa, estiu, alguns ponts i caps de setmana.  

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana, festius, vacances escolars
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.xanascat.org
Telèfon: 012

Organització: Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania 
Lloc de realització: casa de colònies
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Vacances

 141327-493   Estades d'estiu en família

Estades en una casa de colònies per passar el cap de setmana en família, amb la possibilitat de fer
excursions i tallers.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.esplai.org
Telèfon: 934 747 474
A/e: accc@esplai.org

Organització: Fundació Catalana de l'Esplai
Lloc de realització: casa de colònies
Adreça: c/ Riu Anoia, 42-54 - 08820 El Prat de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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Vacances

 140527-484   Lleure i natura

L'Escola de Natura "Llar de Talamanca" de la Fundació Pere Tarrés et prepara un dia de vida
medieval .
Amb una petita visita pel poble, descobrirem l'església de Santa Maria, edifici romànic del segle XI, i
el Castell datat al segle X. També coneixerem diferents tallers de l'època, on les plantes
aromàtiques i medicinals tenien la seva importància com a medicina i com a intercanvi amb
diferents poblacions.
Les Trementinaires eren les persones encarregades de portar a terme l'elaboració, la
comercialització i la distribució de les plantes arreu de Catalunya. Amb aquesta activitat podrem
observar i participar en la preparació d'alguna de les essències que amb el seu aroma fa anys
conqueriren les nostres terres.
I per arrodonir la jornada després de tantes emocions podreu gaudir d'un dinar medieval.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.peretarres.org
Telèfon: 93 430 16 06
A/e: scv@peretarres.org

Organització: Fundació Pere Tarrés
Lloc de realització: casa de colònies
Adreça: c/ del Castell, 1 - 08279 Talamanca, Bages, Barcelona
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Vacances

 157027-491   Estades de famílies en cases de colònies

L'essència de les colònies, es pot reviure o descobrir per primera vegada junt amb els amics o la
família. Les cases de l'ACCAC proposen caps de setmana temàtics, lloguer en exclusiva de la
instal·lació, menjars o estances d'un dia incloent-hi activitats o sense elles. Una opció diferent de
turisme en la que l'oci, la naturalesa i el plaer per compartir son importants.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.accac.cat
Telèfon: 934 121 437
A/e: accac@accac.cat

Organització: Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya
Lloc de realització: casa de colònies
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Visita a espais d'interès històric i artístic

 15633-518   Espais de l'Aviació Republicana

Proposem donar a conèixer els Espais de l'Aviació Republicana a Santa Margarida i Els Monjos
durant la Guerra civil (1936-1939). L'aeròdrom 331 dels Monjos va ser un dels principals camps
d'aviació de la xarxa coneguda com el Vesper de la Gloriosa. Els espais d'aquest aeròdrom,
senyalitzats, formen part de la xarxa d'Espais de la Memòria de Catalunya.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: per concertar visiata prèvia cal trucar al Centre d'Interpretació Històric i Natural Molí
del Foix, de dimarts a divendres de 10 a 14 h

Més informació:
Web: www.elfoix.cat
Telèfon: 938 186 928
A/e: molidelfoix@elfoix.net

Organització: Centre d'Interpretació Històric i Natural Molí del Foix
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: crta. de Castellet a Vilanova, km 12 - 08730 Castellet i la Gornal, Alt Penedès, Barcelona
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Visita a espais d'interès històric i artístic

 13683-440   Visita guiada al modernisme de Reus

L'Oficina de Turisme de Reus organitza al llarg de tot l'any visites guiades per a individuals i per a
grups organitzats per conèixer els indrets més interessants de la ciutat.
Aprofiteu per combinar la vostra visita al patrimoni de la ciutat amb l'entrada al Gaudí Centre, el nou
espai dedicat a la vida i els secrets de l'obra de Gaudí.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: majors de 65 anys: 11 €. De 7 a 14 anys: 9 € i menors de 7 anys: gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: per a grups, visites guiades durant tot l'any. Per al públic individual, d'octubre a
juny, visites guiades els dissabtes. Els mesos de juliol, agost i setembre, les visites guiades per a
individuals es realitzen de dilluns a dissabte en diferents idiomes (català, castellà, anglès i francès).
Per Setmana Santa, també realitzem visites diàries especials (excepte els dies festius)

Més informació:
Web: www.reus.cat/turisme
Telèfon: 902 360 200
A/e: infoturisme@reus.cat

Organització: Oficina de Turisme de Reus
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: pl. del  Mercadal, 1 - 43201 Reus, El Baix Camp, Tarragona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 72/659



Activitats a l'aire lliure

Visita a espais d'interès històric i artístic

 13693-441   Itinerari modernista guiat

L'itinerari neix de la voluntat de donar a conèixer aquest important patrimoni del qui va ser durant
més de vint anys el seu arquitecte municipal, Josep Maria Jujol (Tarragona 1879 - Barcelona 1949).
A cada casa descobrirem l'esperit renovador de la seva arquitectura que crea i, sobretot, transforma
l'espai i la matèria creant un món propi, quasi màgic. El traç enèrgic, el color intens, l'associació
d'objectes inexperts i la creació de metàfores visuals fan de la seva arquitectura una sorpresa, una
explosió plàstica.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: descompte del 40% per a la visita a Can Negre i/ó Torre de la Creu: 1,50 euros (per
estudiants, jubilats i pensionistes, aturats i Amics dels museus). Menors de 8 anys: gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: les visites individuals guiades son l'últim diumenge de cada mes. Per a grups cal
reservar anticipadament

Més informació:
Web: www.sjdespi.com
Telèfon: 933 737 363
A/e: m.st.joand@diba.es

Organització: Ajuntament de Sant Joan Despí
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: Camí del Mig 9-11 - 08970 Sant Joan Despí, Baix Llobregat, Barcelona
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 13813-459   La ruta de la llana

La Ruta de la llana neix a Terrassa amb la voluntat de mostrar el recorregut de la llana des de la
seva arribada en bales fins a l'obtenció del teixit acabat, passant per tota una sèrie d'edificis i espais
emblemàtics que formen part d'un llegat que va marcar la història de la ciutat. Aquesta ruta està
vinculada al projecte Rutas de la lana, que segueix els passos de la producció i el comerç històric
d'aquesta fibra natural per les províncies de Castella i Lleó, La Rioja, Astúries i el País Basc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: a més de la possibilitat de realitzar visites de forma independent (consulta els
horaris i les tarifes al web), hi ha diferents tipus de visites amb guia per a petits
grups o col·lectius

Més informació:
Web: www.terrassa.cat
Telèfon: 937 397 019 - 937 397 000
A/e: turisme@terrassa.cat

Organització: Servei de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: Raval de Montserrat, 14. - 08221 Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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Visita a espais d'interès històric i artístic

 1683-77   Més clar que l'aigua: descobreix les fonts monumentals

El Museu de l'Aigua ha editat la guia "Més clar que l'aigua", una publicació que permet conéixer,
d'una manera divertida i didàctiva, algunes de les fonts monumentals construïdes al segle XVIII per
abastir d'aigua a la ciutat des del Dipòsit del Pla de l'Aigua. El recorregut que proposa la guia
comença al Dipòsit del Pla de l'Aigua i està especialment pensat per a que es dugui a terme en
família. Grans i petits, amb l'ajut de les pistes i endevinalles de la guia, aniran descobrint sobre el
terreny algunes de les fonts que formen part del patrimoni històric de la ciutat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mesos de gener, febrer i març

Més informació:
Web: www.paeria.cat
Telèfon: 973 211 992
A/e: museuaigua@paeria.cat

Organització: Museu de l'Aigua
Adreça: av. Miquel Batllori, 52  - 25001 Lleida, El Segrià, Lleida
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Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc.

 136123-433   Els secrets del Zoo

Activitat pensada perquè tant els grans com els petits puguin gaudir d'un matí al Zoo d'una manera
diferent. Es disposa d'un educador que mostra aspectes curiosos del Zoo no visibles per al públic.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: família sòcia de Zoo- Club: 25,00 € per família (inclou 2 adults i 2 infants). Suplement de
7,00 € per nen a partir del tercer
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal inscripció prèvia fins al dimecres anterior a l'activitat. Telèfon del Departament
d'Educació del Zoo: 932 256 787. Places limitades

Més informació:
Web: www.zoobarcelona.com
Telèfon: 932 256 780
A/e: zoobarcelona@bsmsa.es

Organització: Zoo de Barcelona
Lloc de realització: parc
Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 136323-435   Itineraris interpretatius al Jardí Botànic

Itineraris pel Jardí Botànic, guiats per voluntaris. Al llarg dels itineraris es pot observar vegetació
provinent d'Austràlia, Sud-àfrica, Xile, Califòrnia, Mediterrani Oriental i Occidental, Nord d'Àfrica i de
les Illes Canàries.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda: 1,70 € per a menors de 25 anys, persones sense feina o posseïdores de la
targeta rosa reduïda i posseïdors del carnet de Biblioteques de Barcelona. Entrada reduïda grups:
2,80 €. Han de ser grups superiors a 10 persones. Entrada gratuïta: menors de 16 anys, membres
de l'ICOM, membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, guies turístics professionals en
l'exercici de la seva feina, professors d'ensenyament reglat acreditats per la direcció del centre
educatiu, professors d'ensenyament reglat quan acompanyin un grup d'estudiants, posseidors de la
targeta rosa gratuïta i aquelles persones que disposin del passi metropolità d'acompanyament d'un
discapacitat
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: entrada reduïda: 1,70 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari dels mesos de novembre, desembre i gener és de dilluns a diumenge, de 10
a 17 h. Els mesos de febrer, març i octubre: de dilluns a diumenge, de 10 a 18 h. I els mesos d'abril,
maig i setembre: de dilluns a diumenge, de 10 a 19 h. Juny, juliol i agost: de dilluns a diumenge, de
10 a 20 h

Més informació:
Web: www.jardibotanic.bcn.es
Telèfon: 934 264 935
A/e: jardibotanic@mail.bcn.es

Organització: Associació d'Amics del Jardí Botànic de Barcelona
Lloc de realització: jardí
Adreça: c/ del doctor Font i Quer, 2 - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 136423-436   Collserola amb els voluntaris

Al Centre d'Informació i a Can Coll els voluntaris ofereixen diverses activitats als visitants. Aquestes
activitats inclouen: passejades al voltant dels centres, la visita a la masia de Can Coll o l'observació
d'ocells hivernants.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.parccollserola.net
Telèfon: 932 803 552
A/e: ci@parccollserola.net

Organització: Parc de Collserola
Lloc de realització: parc natural
Adreça: ctra. de l'Església, 92 - 08017 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 137323-445   Parc cultural de la muntanya de sal

La visita al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, dins les antigues instal·lacions de Mina Nieves, ens
ofereix la possibilitat de conèixer els afloraments salins de Cardona i el singular patrimoni natural i
material que fan d'aquest indret un lloc únic en el món. Els visitants seran traslladats a 86 m de
profunditat en vehicles especials. Els vehicles els deixaran a la Vall Salina, des d'on podran admirar
un increïble aflorament salí: la Muntanya de Sal. A continuació, s'equiparan amb un casc miner i
entraran a l'interior de la Muntanya per recórrer uns 500 m de galeries, on podran gaudir de les
espectaculars estalactites i estalagmites, així com de les diferents vetes de sals: sòdiques,
potàssiques i magnèsiques.

Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: Nens de 5 a 12 anys: 6 €, nens de 2 a 4 anys: 3€, jubilats: 8,50 €,  grups escolars: consultar
preus
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal reservar amb antelació en els casos de grups de més de trenta persones 

Més informació:
Web: www.salcardona.com
Telèfon: 938 692 475 / 902 400 475
A/e: informacio@salcardona.com

Organització: Parc cultural de la muntanya de sal
Lloc de realització: espai natural
Adreça: ctra. de la Mina, s/n - 08261 Cardona, Bages, Barcelona
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 136723-439   Visita al jaciment ibèric del Fondo del Roig

Es tracta de les restes molt ben conservades d'una petita granja ibèrica que va ser activa del segle
IV al III aC, i és un dels pocs establiments rurals ibers localitzats fins ara a Catalunya.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.cunit.org
Telèfon: 618 273 768

Organització: Ajuntament de Cunit
Lloc de realització: jaciment ibèric
Adreça: Jaciment ibèric del Fondo del Roig - 43881 Cunit, El Baix Penedès, Tarragona
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 136023-432   Bus Parc

Servei d'autobús que compta amb un guia que explica l'entorn i les característiques del Parc Natural
de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i les possibles activitats que s'hi poden fer.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: Jubilats, nens fins a 7 anys, i membres del Cercle d'Amics dels Parcs Naturals: 1,50 € per
persona; Grups de més de dues persones: 6 € i 1,50 € per persona a partir del tercer viatger.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa per a grups
organitzats superiors a cinc persones

Més informació:
Web: www.terrassa.org
Telèfon: 937 397 019
A/e: turisme@terrassa.org

Organització: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Adreça: Ap. de correus, 71 - 08230 Matadepera, Vallès Occidental, Barcelona
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 137023-442   Senderisme i Turisme a Aigüestortes i Sant Maurici

Situat al cor dels Pirineus de Lleida, a les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el
Pallars Jussà i la Val d'Aran, constitueix la representació més genuïna de l'alta muntanya i és únic
per la majestuositat dels seus paisatges i per la riquesa de la flora i la fauna que acull. Les millors
excursions per iniciar-se en la descoberta del Parc Nacional són, pel sector d'Aigüestortes, el camí
dels Enamorats, la ruta de la Llúdriga, el planell d'Aigüestortes i la ruta de la Marmota; i pel sector
de Sant Maurici, la ruta de l'Isard, la cascada de Ratera i la volta a l'estany de Sant Maurici pel
mirador. També podem visitar la zona perifèrica des de la Vall Fosca, utilitzant el telefèric d'Estany
Gento; des de la Vall d'Àssua, des de l'Ecomuseu dels Pastors situat a Llessui; des de la Vall de
Barravés, des del centre d'informació de Senet; i des de la Val d'Aran, pel circ de Colomers,
Valarties i Ruda.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: trobareu més informació també a: www.parcsdecatalunya.net;
htpp://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes.
Pel que fa a l'entrada, al Parc Nacional és gratuïta. Només es paguen els serveis que es puguin
utilitzar (taxis 4X4, guies interpretadors, refugis, etc.) 

Més informació:
Web: www.elpontdesuert.com
A/e: info.aiguestortes@oapn.mma.es

Organització: Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Lloc de realització: parc natural
Adreça: 25520 El Pont de Suert, L'Alta Ribagorça, Lleida
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 135923-431   Els diumenges a Sant Miquel del Fai

Cada diumenge s'organitza una activitat diferent a Sant Miquel del Fai perquè en gaudeixin grans i
petits.
L'Espai acull espectacles, tallers, activitats esportives, etc., com a complement a la visita al Fai.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: entrada jubilats, 6 €. Entrada nens, 4 € 
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari al matí és a partir de les 11.30 h

Més informació:
Web: www.santmiqueldelfai.net
Telèfon: 938 658 008
A/e: info@santmiqueldelfai.net

Organització: Espai Natural de Sant Miquel del Fai
Adreça: Sant Miquel del Fai - 08182 Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental, Barcelona
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 173623-443   Espai Natural del Massís de Cadiretes

Diferents rutes per aquest impressionant espai natural on es pot gaudir d'unes passejades molt
agradables. Hi ha tres rutes de diferent durada per adaptar-se a totes les necessitats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.vidreres.com
Telèfon: 972 850 025
A/e: vidreres@ddgi.es

Organització: Ajuntament de Vidreres
Lloc de realització: espai natural
Adreça: Espai Natural del Massís de Cadiretes - 17411 Vidreres, La Selva, Girona
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Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc.

 176123-444   Visita al Parc Natural Els Aiguamolls de l'Empordà

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà té una superfície aproximada de 4.730 ha, de les
quals unes 825 són reserva natural integral estrictament protegida.
El Parc es troba situat a la comarca de l'Alt Empordà i és un dels espais naturals de
Catalunya en què s'observa una major varietat d'espècies animals. Els ocells fan dels Aiguamolls el
seu refugi i lloc de descans i en són més de 300 espècies, moltes d'elles protegides i d'una gran
bellesa.
Les aus en constitueixen el principal atractiu faunístic. Fins ara han estat citades 329 espècies
d'ocells, de les quals 82 hi nidifiquen de manera regular. Les espècies vinculades als ambients
aquàtics en són les més representatives i abundants.
Hi trobareu diferents itineraris ja traçats per tal que pogueu gaudir del paisatge, i tota aquesta fauna
i flora que fan d'aquest espai un dels més importants del Mediterrani. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es realitzen visites guiades

Més informació:
Web: www20.gencat.cat
Telèfon: 972 454 222
A/e: pnaiguamolls.dmah@gencat.net

Organització: Parcs de Catalunya - Parc Natural Els Aiguamolls de l'Empordà
Lloc de realització: espai natural
Adreça: El Cortalet -  Cra. de Sant Pere Pescador km 13,6 - 17486 Castelló d'Empúries, L'Alt
Empordà, Girona
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Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc.

 175823-437   Visita al Parc Natural del Delta de l'Ebre

El Delta de l'Ebre, amb 320 Km2 de superfície, és la zona humida més important de Catalunya i la
segona de la península Ibèrica. Les seves característiques geogràfiques i el seu alt valor natural,
tant de flora com de fauna (al Delta s'han observat més de 350 espècies d'aus), converteixen
aquest indret en un lloc d'especial interès per la descoberta de la natura. 
Si voleu visitar tot el Delta sense perdre-us  cap dels racons  més interessants, us aconsellem que
passeu per qualsevol dels centres d'informació, on us explicarem detalladament com arribar-hi. És
ideal viatjar amb vehicle propi per  arribar a totes les zones d'interès i no oblideu que una excursió
en bicicleta us permetrà gaudir de la tranquil·litat, el paisatge i sobretot de l' observació d'aus.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: per a tots aquells que desitgeu conèixer amb profunditat tots els aspectes del Delta,
teniu a la vostra disposició servei de guies que us acompanyaran durant la vostra descoberta

Més informació:
Web: http://www.deltebre.org
Telèfon: 977 482 181
A/e: pndeltaebre.dmah@gencat.cat

Organització: Parc Natural del Delta de l'Ebre
Lloc de realització: parc natural
Adreça: avinguda Catalunya, 46  - 43580 Deltebre, El Baix Ebre, Tarragona
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Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc.

 136223-434   Els bolets, natura i cuina de bracet

Estada ambiental de cap de setmana sobre bolets. Acompanya'ns al fascinant món dels bolets. Un
parell de sortides per buscar-ne, el muntatge d'una exposició, un taller per aprendre a identificar-los
i una sessió on us aconsellarem com cuinar-los (amb èxit), són algunes de les activitats que ens
ajudaran a viure intensament la dèria pels bolets que ens agafa amb l'arribada de la tardor.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: descomptes per a infants i membres del Cercle d'Amics dels Parcs Naturals.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: per inscriure's cal trucar al 938 429 361. Aprèn es reserva el dret d'anul·lar l'activitat
si no hi ha un mínim de persones inscrites

Més informació:
Web: www.apren.cat
Telèfon: 938 429 361 

Organització: Escola de Natura de Vallcàrquera
Adreça: L'Estació de Renfe - 08590 Figaró-Montmany, Vallès Oriental, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Actes solidaris

 230712-352   Festa de diversitat i comerç just

La Festa de la diversitat i el comerç just d'Artés celebra aquest any la seva setena edició amb un
ampli programa d'actes i activitats. La nostra Festa és un punt de trobada, d'intercanvi i de difusió
de la riquesa cultural de la nostra vila.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: primer cap de setmana del mes de juny. Activitat anual

Més informació:
Web: www.artes.cat
Telèfon: 938 305 001
A/e: artes@artes.cat

Organització: Consell de Solidaritat d'Artés
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. Vella   - 08271 Artés, Bages, Barcelona
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Actes solidaris

 230412-348   Posa't la gorra a Barcelona

Actuacions i tallers amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i donar a conèixer l'existència del
càncer infantil, les mancances tant pel que fa a instal·lacions, com en l'aspecte més humà dels nens
ingressats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: els nens i les nenes malalts de càncer i les seves famílies tenen accés gratuït a la festa
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: els nens i les nenes malalts de càncer i les seves famílies tenen accés gratuït a la festa
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: els nens i les nenes malalts de càncer i les seves famílies tenen accés gratuït a la festa
Observacions: cap de setmana del mes de desembre. Activitat anual. Preu de la gorra: 3 €. La
gorra dóna accés gratuït a la festa, als nens amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys. Els
adults amb la gorra de la Campanya tenen un 50% de descompte en la tarifa d'entrada al Parc
Zoològic. 

Més informació:
Web: www.afanoc.org
Telèfon: 932 377 979
A/e: afanoc@afanoc.org

Organització: Associació de nens amb càncer - AFANOC
Adreça: Parc Zoològic de Barcelona i Instal·lacions del Parc Temàtic Port Aventura - 08012
Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Actes solidaris

 27412-349   Marató de Contes

Jornada festiva i de solidaritat en què personatges famosos de l'esport, el periodisme, el teatre, el
cinema i representants institucionals interpreten un conte. Els diners recaptats es destinen a una
causa solidària.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Observacions: cap de setmana del mes de novembre. Activitat anual.
Jornada solidària. Aportació econòmica lliure

Més informació:
Web: www.fundacioxarxa.cat
Telèfon: 937 332 732
A/e: laxarxa@fundacioxarxa.cat

Organització: Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya («La Xarxa»)
Lloc de realització: teatre
Adreça: Teatre Nacional de Catalunya - pl. de les Arts, 1  - 08013 Barcelona, Barcelonès,
Barcelona
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Actes solidaris

 230612-351   Correllengua

Els objectius del Correllengua són aconseguir el ple reconeixement de la unitat de la llengua
catalana, l'oficialització a tot el territori i el foment d'uns hàbits interpersonals de fidelitat lingüística.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Observacions: de juny a novembre. Activitat anual. Jornada solidària. Aportació econòmica lliure

Més informació:
Web: www.cal.cat
Telèfon: 934 159 002 
A/e: cal@cal.cat

Organització: Coordinadora d'Associacions per a la Llengua Catalana
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
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Actes solidaris

 230812-353   Mulla't per l'esclerosi múltiple

Des del 1994, cada any es convida tota la societat a "mullar-se" en el sentit literal de la paraula,
llançant-se a l'aigua de la piscina més propera per col·laborar en la lluita contra l'esclerosi múltiple.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: aportació econòmica lliure
Observacions: mes de juliol. Jornada solidària

Més informació:
Web: www.fem.es
Telèfon: 932 289 699
A/e: info@fem.es

Organització: Fundació Esclerosi Múltiple 
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
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Actes solidaris

 26712-75   Mercat Solidari

Un mercat de reciclatge, per recollir fons per a fins solidaris.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.santamariapalautordera.cat
Telèfon: 938 479 620
A/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Organització: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Empordà, 30 - Masia Can Rahull  - 08460 Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental,
Barcelona
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Actes solidaris

 230512-350   Barrejant

És la trobada de la solidaritat de Sant Boi de Llobregat. Vol ser una activitat coherent amb el
respecte al medi ambient i amb l'objectiu de la sostenibilitat: teatre, conferències, actuacions
musicals, dinar popular, activitats infantils...

Edats: totes les edats
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mes d'octubre

Més informació:
Web: www.santboi.cat
Telèfon: 936 351 200 
A/e: omap@santboi.cat

Organització: Ajuntament de Sant Boi 
Lloc de realització: plaça
Adreça: L'Olivera - Plaça Teresa Valls i Diví - 08830 Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat,
Barcelona
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Actes solidaris

 230412-767   Posa't la gorra a Tarragona

Actuacions i tallers amb l'objectiu de sensibilitzar la societat i donar a conèixer l'existència del
càncer infantil, les mancances tant pel que fa a serveis i instal·lacions, com en l'aspecte més humà
dels nens ingressats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mes de maig. Preu de la gorra 15.00 €, inclou l'entrada a Port Aventura

Més informació:
Web: www.afanoc.org
Telèfon: 932 377 979
A/e: afanoc@afanoc.org

Organització: Associació de nens amb càncer - AFANOC
Lloc de realització: parc d'atraccions
Adreça: Parc d'Universal Studios Port Aventura - 43480 Vila-seca, El Tarragonès, Tarragona
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Atraccions

 220810-236   Circuit de Trens en Miniatura

Passeig sobre el tren en miniatura pel circuit ubicat dins el parc de Ribes Roges.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.vilanova.cat
Telèfon: 938 140 000 

Organització: Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (AFEVI)
Lloc de realització: parc
Adreça: pg. de Ribes Roges, s/n - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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Biblioteques

 232015-368   L'hora del conte

Amb l'objectiu de promoure l'afició a la lectura, la xarxa de biblioteques organitza sessions de
contacontes per als més menuts.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://cultura.gencat.net/biblio

Organització: Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
Adreça: Biblioteca pública més propera - 
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Biblioteques

 232115-369   Lectures i música per a bebès

Treball per desenvolupar l'emoció i els sentiments de les criatures que entren dintre del món màgic
de la literatura per primer cop de la mà dels seus progenitors.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: dimarts
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: darrer dimarts de cada mes a les 11 del matí

Més informació:
Web: www.svmontalt.cat
Telèfon: 937 912 372
A/e: b.st.vicensm@diba.es

Organització: Servei Biblioteques Diputació de Barcelona
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: Rambla de Catalunya, 126 - 08008 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Biblioteques

 274015-371   Nascuts per llegir

Nascuts per llegir és un projecte que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys,
tot enfortint els vincles afectius entre pares i fills a partir del llibre.
Per tal d'aconseguir-ho implica les famílies, els bibliotecaris i els professionals de la salut dels
centres d'atenció primària i els facilita pautes, materials, i activitats que creïn experiències positives
i emotives vinculades al món de la lectura.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: aquesta activitat es realitza a centre de salut i biblioteques de Abrera, Amposta,
Andorra, Balaguer, Barcelona, Blanes, Castell - Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, Cerdanyola del
Vallès, El Vendrell, Esplugues del Llobregat, Figueres, Gavà, La Seu d'Urgell, Manresa, Molins de
Rei, Montmeló, Montornès del Vallès, Palafrugell, Ripoll, Ripollet, Roses, Sta. Coloma de Farners,
Terrassa, Tiana, Tona, Torredembarra, Vic, Vidreres, Vielha e Mijaran, Vila-seca, Vilassar de Mar, i
continua creixent i estenent-se en el territori

Més informació:
Web: www.nascutsperllegir.org
Telèfon: 933 197 675
A/e: marta.roig@nascutsperllegir.org

Organització: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
Adreça: biblioteca o centre de salut més proper - 
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Biblioteques

 274215-372   Ara, ciència!

Recerca en Acció i la Subdirecció General de Biblioteques col·laboren per desenvolupar el projecte
Ara, ciència! amb la finalitat d'apropar la ciència als usuaris de les biblioteques.
De forma periòdica es tractaran diversos temes d'interès científic i social, com ara les meduses, el
Tibet o el darwinisme. Sobre cadascun d'aquestes temes,  Recerca en Acció facilitarà continguts
divulgatius preparats per experts i l'opció d'enviar preguntes que seran respostes pels científics. Per
la seva part, les biblioteques organitzaran xerrades a càrrec d'investigadors reconeguts, i posaran a
l'abast dels lectors interessats una selecció de llibres seleccionats pels experts en cada matèria.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: els destinataris son els usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya

Més informació:
Web: www.gencat.cat
Telèfon: 933 162 740
A/e: sistemabibliotecari@gencat.cat

Organització: Subdirecció General de Biblioteques
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
Adreça: c/ Portaferrissa, 1-3 - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Biblioteques

 274415-378   LLetra petita

El Consorci de Biblioteques de Barcelona, organitza tot un seguit d'activitats adreçades a públic
infantil i familiar sota el programa trimestral Lletra petita, tots els dies de la setmana.
L'objectiu és acostar els llibres als infants per despertar el gust per la lectura, a més de donar a
conèixer els fons i serveis que ofereixen les biblioteques. Les activitats també faciliten l'accés a
diverses àrees de coneixement (música, medi ambient, art,...) d'una manera lúdica i participativa, a
més de fomentar la sensibilitat artística dels qui participen i el desenvolupament personal i cultural.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bcn.es/biblioteques
Telèfon: 934 430 105
A/e: biblios@bcn.cat

Organització: Consorci de Biblioteques de Barcelona
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: Biblioteques de Barcelona - 08008 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Biblioteques

 232715-380   Viatjant amb contes

Cicle de contes bilingües; a cada sessió s'explica un conte en català i un en una altra llengua.

Edats: totes les edats
Dia de realització: laborables
Horari: tardes
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bibliotecaspublicas.es/cambrils
Telèfon: 977 363 495
A/e: bib.cambrils@altanet.org

Organització: Biblioteca Pública Municipal de Cambrils
Adreça: c/ d'Alfons I el Cast, 2  - 43850 Cambrils, El Baix Camp, Tarragona
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Biblioteques

 233115-386   Descoberta de la música

Tallers que pretenen donar a conèixer als infants d'una manera lúdica i entretinguda el món de la
música.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 20.30 h. Dissabtes de 10.00 a
13.00 h. 

Més informació:
Web: www.platjadaro.com/cat/biblioteca.asp
Telèfon: 972 825 491
A/e: biblioteca@platjadaro.com

Organització: Biblioteca Mercè Rodoreda
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: av. de Fanals 13, edifici masia Bas - 17250 Castell-Platja d'Aro, El Baix Empordà, Girona
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Biblioteques

 274315-373   El racó dels contes

Narració de contes on l'oralitat té el paper central.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bibgirona.cat
Telèfon: 972 426 530
A/e: serveidebiblioteques@ddgi.cat

Organització: Xarxa de Biblioteques de Girona
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
Adreça: Biblioteques de Girona - 
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Biblioteques

 232215-370   Els dijous a la biblio

Amb l'objectiu de promoure l'afició a la lectura, la Bibilioteca organitza sessions de conta-contes i
activitats infantils (titelles, pintura, gimcanes, etc.).

Edats: totes les edats
Dia de realització: dijous
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: tots els menors de 6 anys han d'anar acompanyats per un adult. Places limitades

Més informació:
Web: www.fundaciocaixalaietana.es
Telèfon: 937 901 572
A/e: fundacio@caixalaietana.es

Organització: Fundació Caixa Laietana
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: c/ Pujol, 19-25 - 08302 Mataró, Maresme, Barcelona
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Biblioteques

 232515-377   Tallers a la sala infantil

Més o menys amb la periodicitat d'una tarda al mes, durant unes dues hores a la tarda, a la sala
infantil fem tallers per a nens i nenes a partir de 5 anys.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.moia.cat
Telèfon: 938 300 000 
A/e: ajuntament@moia.cat

Organització: Biblioteca de Moià
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: c/ de Sant Josep, 12  - 08180 Moià, Bages, Barcelona
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Biblioteques

 266515-175   Activitats a la biblioteca

El Servei de Coordinació Bibliotecària de la Diputació de Barcelona dóna suport i serveis a les
biblioteques que treballen en xarxa a la província de Barcelona. El treball en xarxa facilita uns
serveis de qualitat i garanteix l'equilibri territorial i és, a la vegada, una plataforma privilegiada per
oferir activitats per a tota la família.

Edats: totes les edats
Dia de realització: segons activitat
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dels 311municipis de la província, 226 tenen servei bibliotecari de la Xarxa (126
amb biblioteca i 100 amb parada de bibliobús). La majoria de municipis de més de 5.000 habitants
disposen d'una biblioteca pública

Més informació:
Web: www.diba.es/biblioteques
Telèfon: 934 022 545

Organització: Xarxa de Biblioteques Municipals
Lloc de realització: biblioteca

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 108/659



Cultura, espectacles i tallers

Biblioteques

 233015-384   Lectura per a bebès

Activitat pensada perquè bebès i pares gaudeixin conjuntament dels plaers i emocions que
proporciona la lectura.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: horari habitual: matí de 10 a 13.30 h matí els dimecres, dijous i dissabtes; tarda: de
16.00 a 20.30 h de dilluns a divendres. Del 8 al 21 de setembre l'horari serà de 16.00 a 20.30 h. de
dilluns a divendres i 10.00 a 13.30 h els dimecres i els dijous.
Horari d'estiu (30 de juny al 7 de setembre): de dilluns a divendres: de 16.00 a 20.30 h. dissabte i
diumenge, tancat

Més informació:
Web: www.staperpetua.cat
Telèfon: 935 606 222
A/e: b.st.perpetua@diba.cat

Organització: Biblioteca de Santa Perpètua de la Mogoda
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: Biblioteca Josep Jardí - 08130 Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occidental, Barcelona
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 232815-381   Petits lectors

Pensat per a nens/es de 3 a 7 anys, que volen realitzar diferents tallers i activitats basats en el món
dels contes, les lletres i la cultura. 

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: dilluns, dimecres
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: tots els dilluns i dimecres de 17 a 19 h.

Més informació:
Web: http://webfacil.tinet.org/jarivas
Telèfon: 977 550 235 - 977 550 229

Organització: Biblioteca Torreforta
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: pl. del Tarragonès, s/n - 43006 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 232415-375   El monogràfic

És un programa per a tota la família, durant el qual s'organitzen conferències, tallers, taules
rodones, hores del conte, demostracions, audicions, etc. a totes les biblioteques de la ciutat.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.terrassa.cat
Telèfon: 937 894 589
A/e: bctxarxa@terrassa.cat

Organització: Biblioteques Públiques de Terrassa
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: pg. de les lletres, 1 - 08221 Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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 274515-58   Activitats d'animació a la lectura

Activitats de manualitats, contes, cançons, receptes de cuina, etc. Tot de llibres i documents
nadalencs junt amb el servei de préstec habitual de la Biblioteca.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: horari: dilluns i dimarts de 15.30 a 20.30 h. Dimecres, dijous i divendres de 10 a 14
h i de 15.30 a 20.30 h. Dissabtes: de 10 a 14 h.
De l'1 de juliol al 31 d'agost, de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h

Més informació:
Web: www.elprat.cat
Telèfon: 933 705 152
A/e:  b.prat.am@diba.cat

Organització: Biblioteca Municipal Antoni Martín
Adreça: c/ de Ramon Llull, 12  - 08820 El Prat de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 264515-645   L'hora del conte

Activitat adreçada als més petits per que gaudeixin una estona amb les històries màgiques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.massanetdelaselva.org
Telèfon: 972 858 475
A/e: biblioteca@massanetdelaselva.org 

Organització: Biblioteca Municipal
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: c/ Salvador Espriu, 3 - 17412  Maçanet de la Selva, La Selva, Girona
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 21485-168   Sessió infantil a la Fimoteca

Sessions per al públic familiar, amb pel·lícules no comercials que ofereixen una àmplia panoràmica
de la producció familiar de diversos països. Les projeccions es fan a diferents sales de poblacions
catalanes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: consulteu la programació a: cinema Truffaut de Girona, al Cine Club de Manresa, al
Cinema catalunya de Terrassa, al Cine Club de Vic, a la Filmoteca de Lleida i a l'Institut de Cultura
d'Olot

Més informació:
Web: www.gencat.cat/cultura/icic/filmoteca
Telèfon: 93  107 590
A/e: filmoteca.cultura@gencat.cat

Organització: Filmoteca de Catalunya
Lloc de realització: diferents cinemes de Catalunya
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 21505-170   Espai Escènic Tisner

Un espai lúdic de trobada i relació per a nens i nenes de 3 a 12 anys, on poder experimentar amb la
imaginació i la creació, a partir de diferents activitats.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: segons activitat
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: estem oberts de dilluns a divendres de 17 a 19.45 h. Els infants podran assistir tres
dies a la setmana, depenent del grup d'edat: Petits (p3, p4 i p5), dimarts, dijous i divendres. Mitjans
(1er, 2n i 3er), dilluns, dimecres i divendres. Grans (4rt, 5è i 6è), dilluns, dijous i divendres

Més informació:
Web: www.cotxeresborrell.net
Telèfon: 933 248 350
A/e: informacio@cotxeresborrell.net

Organització: Centre Cívic Cotxeres Borrell
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ Viladomat, 2-8  - 08015 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21125-171   Cinema a "Els Lluïsos" d'Horta

Projecció de pel·lícules de dibuixos animats adients per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: per gaudir d'aquesta activitat cal ser soci del centre

Més informació:
Web: www.lluisoshorta.cat
Telèfon: 934 277 327
A/e: info@lluisoshorta.cat

Organització: Centre Parroquial d'Horta «Els Lluïsos»
Adreça: c/ Feliu i Codina, 7-9  - 08031 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21565-178   CINC (Cinema Infantil en Català)

Cicle de sessions de cinema infantil en llengua catalana a diferents poblacions de Catalunya.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: caps de setmana de gener, febrer, març i abril. Consulteu la programació en el web

Més informació:
Web: www.gencat.cat
Telèfon: 972 702 291

Organització: Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Lloc de realització: diferents cinemes de Catalunya
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 21585-181   Teatre i cinema a l'Avenç

Representacions teatrals i projeccions cinematogràfiques en aquesta sala emblemàtica d'intensa
activitat social i cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.esplugues.cat
Telèfon: 935 135 445

Organització: Centre cultural l'Avenç
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: c/ Àngel Guimerà, 27-29  - 08950 Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 21495-179   Les Tres Bessones

Cada cap de setmana tens l'oportunitat de veure diferents capítols de les populars sèries de
televisió de la factoria Cromosoma Produccions de Barcelona: "Les Tres Bessones".

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: dissabtes a les 17.00 i diumenges a les 11.00h.

Més informació:
Web: www.museudelcinema.org
Telèfon: 972 412 777
A/e: museu_cinema@ajgirona.org

Organització: Museu del Cinema
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de la Sèquia, 1  - 17001 Girona, El Gironès, Girona
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 21545-176   Clam, Festival Internacional de Cinema Solidari

El Festival Clam projecta films i curtmetratges de caràcter solidari.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades: a les taquilles del Teatre Auditori, abans de començar cada
funció. Anticipades: al videoclub l'Econòmic, el videoclub De Cine, al teatre Kursaal i al videoclub
l'Econòmic de Navarcles

Més informació:
Web: www.clamfestival.org
Telèfon: 630 991 689
A/e: info@clamfestival.org

Organització: Teatre Auditori Agustí Soler i Mas
Lloc de realització: auditori
Adreça: av. de la Generalitat, 2  - 08270 Navarcles, Bages, Barcelona
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 21515-172   Activitats per a infants a Can Massallera

Programació de teatre infantil i de projeccions cinematogràfiques per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.santboi.cat
Telèfon: 936 524 739
A/e: massallera@santboi.cat

Organització: Casal del barri Can Massallera
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ de Mallorca, 30  - 08830 Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 121/659



Cultura, espectacles i tallers

Cinema

 21595-182   Mostra de Curtmetratges de Vilafranca

Més de 30 curts d'arreu d'Espanya competiran en les seccions habituals de Selecció Oficial,
Pantalla Oberta i Animació.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: totes les sessions són gratuïtes per als socis de Cine Club Vilafranca, que s'hauran
d'identificar a la taquilla dels cinemes
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mes de novembre. El preu de l'entrada per a les sessions de Selecció Oficial i
Retrospectiva ESCAC és de 5 euros. El preu per a la sessió de Future Shorts i de Pantalla Kanalla
és de 4,50 euros. El preu per a la sessió especial de Future Shorts amb monitoratge per a nens i
nenes és de 6,50 euros (inclou servei de guaderia). La sessió de Cloenda és gratuïta

Més informació:
Web: www.cineclubvila.cat
Telèfon: 636 917 744

Organització: Cine Club Vilafranca
Lloc de realització: cinema
Adreça: c/ Escorador, 19-21  - 08720 Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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 21485-664   Cinema infantil

Sessions per al públic familiar, amb pel·lícules no comercials que ofereixen una àmplia panoràmica
de la producció familiar de diversos països.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: 17 h (17.30 h en període estival)

Més informació:
Web: www.gencat.cat/cultura/icic/filmoteca
Telèfon: 934 107 590
A/e: projeccions.cultura@gencat.cat

Organització: Filmoteca de Catalunya
Lloc de realització: cinema
Adreça: av. de Sarrià, 33 - 08029 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21505-665   T'agrada  el cinema?

Activitat gratuïta oberta al barri a l'Espai Escènic TÍSNER. Els infants no usuaris de l'espai infantil
han de venir acompanyats d'un adult durant tota l'activitat.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: dilluns, dimarts
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: horari: 17.45 a 20.00 h.
Per a tothom el dilluns: edat recomanada a partir dels 6 anys. 
Per a menuts el dimarts: edat recomanada a partir dels 3 anys

Més informació:
Web: www.cotxeresborrell.net/
Telèfon: 933 248 350
A/e: informacio@cotxeresborrell.net

Organització: Centre Cívic Cotxeres Borrell
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ Viladomat, 2-8 - 08015 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21525-666   Cinema infantil a Balaguer

Programació de projeccions de cinema infantil, emmarcades en el cicle CINC, cicle de cinema en
català.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: 18.00h. 
Venda d'entrades: TelEntrada (xarxa d'oficines de Caixa de Catalunya, al 902 101 212, o per
Internet a www.telentrada.com), i a la taquilla del teatre 973 445 252

Més informació:
Web: www.impic.net/portal
Telèfon: 973 446 606
A/e: teatre@balaguer.net

Organització: Teatre Municipal de Balaguer
Lloc de realització: cinema
Adreça: c/ Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer, La Noguera, Lleida
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 21575-669   Cinema a la biblioteca

La Biblioteca Pública de Lleida programa cada trimestre un cicle de cinema amb l'objectiu de
difondre el fons audiovisual sobre un tema específic i al mateix temps donar a conéixer la
Biblioteca.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimecres
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: horari: 18.00. Aforament limitat

Més informació:
Web: www.gencat.cat
Telèfon: 973 279 070
A/e: bplleida.cultura@gencat.cat

Organització: Biblioteca Pública de Lleida
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: rbla. d'Aragó, 10 - 25002 Lleida, El Segrià, Lleida

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 126/659



Cultura, espectacles i tallers

Circ

 21247-141   Espectacles teatrals infantils

L'Ateneu organitza varietat d'espectacles adreçats a infants que inclouen funambulisme, equilibris,
jocs malabars i dansa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.ateneu9b.net
Telèfon: 933 539 516
A/e: serveis@ateneu9b.net

Organització: Ateneu de Nou Barris
Lloc de realització: ateneu
Adreça: c/ de Portlligat 11-15  - 08042 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 127/659



Cultura, espectacles i tallers

Circ

 21867-212   Circ a la Biblioteca

Per la llarga tradició en el món del circ que el districte té, la biblioteca va especialitzar una part del
seu fons en aquest art i va dissenyar la sala infantil com una gran carpa de circ. El fons especialitzat
de circ està pensat per donar resposta a les necessitats informatives i formatives de persones que
estudien i investiguen el món del circ, o en són afeccionades, i del públic en general.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bcn.cat/bibnoubarris
Telèfon: 932 914 850
A/e: b.barcelona.nb@diba.cat

Organització: Biblioteca Nou Barris
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: pl. Major de Nou Barris, 2 - 08042 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21887-214   La Setmana del Pallasso

Iniciativa pensada per reivindicar la figura del pallasso. Durant una setmana, Castellar s'omple
d'espectacles, tallers, exposicions i altres activitats relacionades amb el món del pallasso.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: segons activitat
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: descomptes als Socis de l'ETC i als titulars del Carnet Jove
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: alguns espectacles del Cicle Familiar son gratuïts

Més informació:
Web: www.setmanadelpallasso.com
Telèfon: 937 148 687
A/e: info@setmanadelpallasso.com

Organització: Ajuntament de Castellar del Vallès 
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pg. Tolrà, 1 - 08211 Castellar del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 21917-218   La Pallassada

Festival de pallassos i teatre d'humor amb activitats d'animació en les que hi participa el públic
assistent.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: gratuït pels socis del Club Súper 3
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades anticipades al Teatre l'Ateneu

Més informació:
Web: www.cerdanyola.cat
Telèfon: 935 808 888
A/e: cultura@cerdanyola.cat

Organització: Teatre de l'Ateneu
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Industria, 38-40 1a - 08290 Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 21877-213   Curtcirckit

Festival de circ que compta amb la participació d'artistes del país i d'arreu del món.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de juny. Consulteu la programació

Més informació:
Web: www.curtcirckit.com
Telèfon: 934 690 737

Organització: Ajuntament de Montgat
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de la Vila, s/n - 08390 Montgat, Maresme, Barcelona
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 21897-216   Trapezi. Fira del Circ de Catalunya

Espectacles de pallassos, trapezistes, malabaristes i altres personatges del món del circ vinguts
d'arreu del món que omplen els carrers, les places i els teatres del municipi. També s'organitzen
cursos i tallers.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: la fira es realitza el mes de maig. 
Alguns dels espectacles de carrer són gratuïts. Teatre Bartrina - Teatre Fortuny - Vela: a partir de
10.00 €

Més informació:
Web: www.trapezi.org
Telèfon: 977 010 651
A/e: trapezi@caer.cat

Organització: Centre d'Arts Escèniques de Reus 
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Prim, 4 - 43201 Reus, El Baix Camp, Tarragona
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Circ

 21937-220   Circ al Parc Natural del Montseny

El CRAC és el Centre de Recerca de les Arts del Circ. Un espai de circ, on s'investiga, es produeix i
es difonen espectacles de circ. Punt de trobada de la gent del circ del sud d'Europa i seu estable
del Circ Cric.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: inici temporada el mes de maig.
Entrades a partir de 10.00 €

Més informació:
Web: www.circcric.com
Telèfon: 938 480 552
A/e: info@circcric.com

Organització: Centre de Recerca de les Arts del Circ (CRAC)
Lloc de realització: espai natural
Adreça: Camp Canal - 08461 Sant Esteve de Palautordera, Vallès Oriental, Barcelona
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Circ

 24227-550   Festival de circ: 1, 2, 3 pallasso

L'estiu del 2005 se celebra la primera edició del festival en homenatge a Joan Armengol i Moliner,
Juanitu, coincidint amb la presentació del llibre que conté gran part dels seus escrits. L'èxit
d'aquesta primera edició fa que el festival es repeteixi l'estiu següent, i el següent... festival de circ,
música, cercaviles, poesia, dansa, tombarelles, ART...

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: el festival se celebra el mes de juny

Més informació:
Web: www.tiana.cat
Telèfon: 933 955 011

Organització: Ajuntament de Tiana
Lloc de realització: poliesportiu municipal
Adreça: pl. de la Vila, 1 - 08391 Tiana, Maresme, Barcelona
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Circ

 2977-113   Festival Internacional de Teatre i Animació al Carrer de Viladecans

Durant el Festival, Viladecans es transforma en un gran escenari on artistes d'arreu del món
ofereixen les millors propostes de teatre, dansa, circ, música i animació de carrer.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: 1a setmana de juliol

Més informació:
Web: www.aj-viladecans.es
Telèfon: 936 351 802

Organització: Festival al Carrer de Viladecans
Adreça: c/ Jaume Abril, 2 - 08840 Viladecans, Baix Llobregat, Barcelona
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Circ

 21907-217   Trapezi / Vilanova. Festival de Circ i Firaires

Espectacles de pallassos, trapezistes, malabaristes, pallassos i altres personatges del món del circ
vinguts d'arreu del món que omplen els carrers, les places i els teatres del municipi. També
s'organitzen cursos i tallers.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: alguns dels espectacles de carrer són gratuïts

Més informació:
Web: www.vilanova.cat
Telèfon: 938 140 000 
A/e: trapezi@vilanova.cat

Organització: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de la Vila, 8 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 136/659



Cultura, espectacles i tallers

Circ

 21077-123   Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel

Festival bianual que mostra l'ampli ventall de registres del pallasso (teatre, mim, circ, carrer,
cinema...).
El Festival compta amb espectacles de més de quaranta companyies nacionals i internacionals, així
com amb una extensa programació escolar, exposicions, tallers i conferències relacionades amb el
món dels pallassos.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.festivaldepallassos.com
Telèfon: 934 745 135 - 933 775 420
A/e: info@festivaldepallassos.com

Organització: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: pl. de l'Església, 1  - 08940 Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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Circ

 21927-219   Mostra d'Arts Gestuals i del Moviment d'Esparraguera

Durant una setmana, el teatre gestual, el circ, el trapezi, la pantomima, el clown, la dansa
contemporània, els bufons... recorreran i inundaran espais i carrers de la vila amb un llenguatge
universal per a tots i de gran potencialitat poètica, caminant entre les fronteres, més enllà dels
diferents gèneres.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.mostragest.com
Telèfon: 671 602 378
A/e: info@mostragest.com

Organització: Ajuntament d'Esparreguera
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. de l'Ajuntament, 1 - 08292 Esparreguera, Baix Llobregat, Barcelona
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 26807-680   Fira de circ al carrer

Cercaviles, espectacles de titelles i circ, mims, pallassos, acròbates i malabaristes, tallers de
maquillatge, trapezi, acrobàcies i malabars per als més menuts, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: menors de 4 anys gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: alguns espectacles son gratuïts

Més informació:
Web: www.firadecirc.org
Telèfon: 972 642 593
A/e: correu@firadecirc.org

Organització: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17100 La Bisbal d'Empordà, El Baix Empordà, Girona
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Concerts

 26786-207   Festival de música independent popArb 

El festival de música popArb se celebra a Arbúcies amb l'objectiu de donar a conèixer els grups i
solistes del nostre país amb una projecció artística independent, més al marge de la indústria.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: divendres, dissabte
Horari: tot el dia
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: descomptes del 30% en els abonaments amb el Carnet Jove, el carnet del Club Tr3sc, el
carnet del Club MauMau i pels membres del Club Servicaixa
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: podreu trobar abonaments i entrades de dia, a preu oficial, a Servicaixa

Més informació:
Web: www.poparb.cat
A/e: comunicacio@ajarbucies.cat

Organització: Ajuntament d'Arbúcies
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: 17401 Arbúcies, La Selva, Girona
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Concerts

 21826-208   La Primavera de les Arts 

Cicle cultural de teatre, música, dansa i arts plàstiques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.arenysdemunt.cat
Telèfon: 937 937 980
A/e: cultura@arenysdemunt.cat

Organització: Ajuntament d'Arenys de Munt
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: Rambla Francesc Macià 59 - 08358 Arenys de Munt, Maresme, Barcelona
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 26696-187   El Petit Liceu

Programació d'espectacles musicals adaptats al públic infantil i juvenil amb l'objectiu d'iniciar-los en
el món de l'òpera.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: consulteu el web
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: el Liceu ofereix al públic familiar que adquireixi un mínim de tres espectacles
familiars la possibilitat d'abonar-se al Petit Liceu i gaudir de les següents avantatges: 10%
descompte sobre el preu de les localitats. Possibilitat de canviar la localitat per una d'una altra
funció del maiteix espectacle, en cas que hi hagi localitats disponibles. Es poden sol·licitar canvis
fins a 24 hores abans de l'inici de la funció corresponent si és dissabte i fins a 48 h si és diumenge.
Recepció d'informació sobre activitats i condicions especials. Targeta personalitzada del Petit Liceu.
Els abonaments són nominals. 
Per abonar-se, cada titular ha d'adquirir, com a mínim, tres espectacles familiars diferents de la
Temporada 2010-2011 del Petit Liceu (dos dels quals han de tenir lloc a l'Auditori de Cornellà i / o al
Teatre-Auditori de Sant Cugat)

Més informació:
Web: www.liceubarcelona.com
Telèfon: 934 859 913

Organització: Gran Teatre del Liceu
Lloc de realització: teatre
Adreça: La Rambla, 51-59  - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 142/659



Cultura, espectacles i tallers

Concerts

 2126-192   Concerts familiars

Cicle de concerts realitzats els dimecres al pati anglès del CaixaForum de Barcelona per als infants
i les seves famílies.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: dimecres
Horari: nits
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 934 768 600
A/e: info.fundacio@lacaixa.es

Organització: CaixaForum
Lloc de realització: recinte a l'aire lliure
Adreça: av. del Marquès de Comillas, 6-8  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Concerts

 26716-193   Concerts familiars

És una oferta dissenyada especialment per a públic infantil i jove acompanyats per a adults. Es
defineix la franja d'edat a qui es recomana cada concert, però en tenim una àmplia varietat
especialment destinada per a famílies amb nens de 1 a 14 anys.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: preus reduïts
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: preus reduïts
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: preus reduïts
Observacions: preu: nens d'1 a 14 anys 6.00 €, adults: 9,50 €.
Podeu comprar entrades les 24h del dia trucant al telèfon del tel-entrada 902 101 212 o ve a través
del Servicaixa les 24 hores al telèfon 902 332 211

Més informació:
Web: www.auditori.org
Telèfon: 932 479 300
A/e: info@auditori.org

Organització: L'Auditori
Lloc de realització: auditori
Adreça: c/ Lepant, 150  - 08013 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Concerts

 21686-194   Concerts al Palau

Cicle de concerts de diferents temàtiques, a preus populars, per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: ompra d'entrades a taquilles o per internet: www.palaumusica.org

Més informació:
Web: www.palaumusica.org
Telèfon: 902 442 882
A/e: taquilles@palaumusica.org

Organització: Palau de la Música Catalana
Lloc de realització: auditori
Adreça: c/ de Sant Francesc de Paula, 2  - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Concerts

 21836-209   Festival internacional de música 

No pot haver millor preludi de Festa Major. La placeta de les muralles coronada per la lluna d'estiu
acull de nou aquest festival. Música de qualitat, de gran qualitat. Músiques del món.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.constanti.cat
Telèfon: 977 520 521
A/e: ajuntament@constanti.cat

Organització: Ajuntament de Constantí
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: c/ Major, 27 - 43120 Constantí, El Tarragonès, Tarragona
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Concerts

 24166-512   Festival Internacional de Música Pau Casals

El festival ha passat a ser una trobada imprescindible de l'estiu i un certamen musical de referència
a tot el país. Els dies de juliol i agost són plens de la millor música que es pot escoltar just davant
de la casa on va viure Pau Casals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mesos de juliol i agost

Més informació:
Web: www.elvendrellturistic.com
Telèfon: 977 683 468
A/e: auditoripaucasals@elvendrell.net

Organització: Auditori Pau Casals
Lloc de realització: auditori
Adreça: av. Palfuriana, 52  - 43700 El Vendrell, El Baix Penedès, Tarragona
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Concerts

 26796-211   Concerts al Pou de Glaç de Buscatell

Programació variada de concerts durant l'estiu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mesos de juliol i agost. Cal consultar les dates

Més informació:
Web: www.tallerhistoriamassanet.cat
Telèfon: 972 858 757
A/e: info@tallerhistoriamassanet.cat

Organització: Taller d'Historia de Maçanet de la Selva
Lloc de realització: pou de glaç
Adreça: c/ Estany, 3 - 17412 Maçanet de la Selva, La Selva, Girona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 148/659



Cultura, espectacles i tallers

Concerts

 21716-197   Festival Internacional de Bandes de Música

Les bandes de música i els grups de majorets interpreten i actuen en base a les categories que els
organismes internacionals tenen establertes. El festival acull únicament bandes estrangeres i cada
dos anys, a més, se celebra un festival paral·lel exclusiu per a bandes de l'estat espanyol. A més,
any rere any s'intenta implicar d'una manera més activa la ciutadania mitjançant les associacions
del poble.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: durant el mes d'octubre

Més informació:
Web: www.ajmalgrat.cat
Telèfon: 937 655 680
A/e: correu@ajmalgrat.cat

Organització: Comissió de Bandes de Música de l'Ajuntament de Malgrat de Mar
Lloc de realització: pavelló
Adreça: c/ Carme, 30 - 08380 Malgrat de Mar, Maresme, Barcelona
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 21806-206   Festival Internacional de Música de Matadepera 

És una de les convocatòries culturals més destacades de tot l'any i, en el seu programa, ha anat
combinant un repertori "clàssic" amb d'altres propostes més actuals. El Festival ha acollit en els
seus diversos escenaris més d'un centenar d'artistes nacionals i internacionals. Al voltant d'aquesta
convocatòria s'han programat altres activitats com l'edició d'un doble CD amb algunes de les
actuacions enregistrades, el Menú-Concert i el Concurs Internacional de Músics de Carrer.

Edats: tota la família
Horari: nits
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: preu reduït els menors de 12 anys, persones de la tercera edat i Carnet Jove Euro<26,
Carnet+25, Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: preu reduït
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: juny i juliol amb un darrer concert passada la Festa Major.
Horari: a les 22.00 h i a les 21.30 h el familiar. 

Més informació:
Web: www.matadepera.cat
Telèfon: 937 301 777
A/e: cultura@matadepera.cat

Organització: Ajuntament de Matadepera
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Ajuntament 1 - 08230 Matadepera, Vallès Occidental, Barcelona
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 21646-189   Festival Internacional de Música Francesc Viñas

Amb l'ànim de fer de la música un instrument a l'abast de tothom, s'ha pensat el programa
d'actuacions d'aquest festival. Sense mai abaixar la qualitat ni el prestigi que aquest es mereix,
s'ofereix tot tipus d'estils musicals.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: 20% de descompte socis de joventuts musicals
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mesos de juliol i agost. Activitat anual.
Venda d'entrades: casa natal de Rafael Casanova 938 300 143, Can Carner Oficina de Turisme
938 301 418 i a l'Ajuntament de Moià 938 300 000 fins a 4 hores abans del concert

Més informació:
Web: www.moia.cat
Telèfon: 938 300 000

Organització: Ajuntament de Moià
Adreça: pl. St. Sebastià, 1  - 08180 Moià, Bages, Barcelona
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 21786-204   Festival Internacional de Música Clàssica Memorial Eduard Casajoana

El Festival s'emmarca dins el mateix projecte pedagògic. Una de les bases del projecte és oferir als
alumnes l'oportunitat de presentar els resultats del treball realitzat durant l'Acadèmia. El programa
del FMCC combina concerts excepcionals dels professors amb interpretacions de les joves
promeses participants.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: el festival es realitza durant el mes de juliol.
Les entrades i els abonaments ja es poden adquirir a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant
Fruitós, trucant al 938 788 031 o el mateix dia del concert al Mas de Sant Iscle

Més informació:
Web: www.festivalsantfruitos.com
Telèfon: 938 788 031
A/e: info@festivalsantfruitos.com

Organització: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Lloc de realització: auditori
Adreça: Mas de Sant Iscle - 08272 Sant Fruitós de Bages, Bages, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 152/659



Cultura, espectacles i tallers
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 21776-679   Festival de Música de la Catalunya Central

Des del seus inicis, AIMS ha destacat per ser un projecte singular al panorama cultural espanyol,
tant per la internacionalitat, que genera un intens intercanvi cultural, com per la creació paral·lela del
primer i únic Festival Pedagògic del país: l' AIMS Festival. Joves talents d'arreu del món surten de
les aules per oferir el seu virtuosisme a la Catalunya Central. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: els Amics d'AIMS tenen entrada gratuïta a tots els concerts
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades a partir d'una hora abans de l'inici de cada concert a la porta del
recinte

Més informació:
Web: www.aims.cat
Telèfon: 646 007 234
A/e: info@aims.cat

Organització: Acadèmia Internacional de Música del Solsonès 
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: c/ Castell, 20 - 25280 Solsona, El Solsonès, Lleida
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Concerts

 26756-200   Cicle de música

Cicle de música en directe amb: cant coral, blues, folk, concerts dels conjunts instrumentals, música
tradicional..., passaran al llarg de sis mesos per l'auditori.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: espectacles dirigits a infants de 3 a 10 anys, tot i que en cada sessió hi poden
haver variants. 
T'esperem l'últim diumenge de cada mes (entre octubre i maig) a dos quarts de sis de la tarda a
l'auditori de l'Escola de Música Pau Casals

Més informació:
Web: www.viladecavalls.cat
Telèfon: 937 887 141
A/e: ajuntament@viladecavalls.cat

Organització: Escola de Música Pau Casals de Viladecavalls
Lloc de realització: auditori
Adreça: av. Josep Tarradellas s/n  - 08232 Viladecavalls, Vallès Occidental, Barcelona
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Concerts

 22126-188   Cicle de concerts familiars

Audicions per a tots els públics d'estils diversos per gaudir de la música de cambra, l'òpera, les
cançons...

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: preu de l'entrada: 4,50 €

Més informació:
Web: www.vilafranca.org
Telèfon: 938 904 133
A/e: calbolet@vilafranca.org

Organització: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de Cal Bolet, 3  - 08720 Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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 22966-340   Nit dels Músics Cassanencs

És la Nit d'Homenatge dels Músics Cassanencs a la seva vila i de Cassà als seus Músics. Es forma
una Monumental Cobla de més de cinquanta persones amb un vincle exclusiu: Cassà. Aquesta
cobla es reuneix un cop l'any de manera desinteressada i espontània i només toquen sardanes
cassanenques o de músics relacionats amb Cassà.

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres
Horari: nits
Preus: gratuït
Observacions: divendres anterior a la festa major (començaments de juny)

Més informació:
Web: www.cassadelaselva.net
Telèfon: 972 460 005

Organització: Ajuntament de Cassà de la Selva
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. de la Coma - 17244 Cassà de la Selva, El Gironès, Girona
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Concerts

 22026-185   Concerts familiars

Dins la programació estable de l'auditori s'inclou aquest cicle de concerts pensats per a tota la
família.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: cap de setmana, consulteu
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.paeria.es/auditori
Telèfon:  973 700 639
A/e: auditori@paeria.es

Organització: Institut Municipal d'Acció Cultural
Lloc de realització: auditori
Adreça: pl. de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n  - 25004 Lleida, El Segrià, Lleida
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Concerts

 26776-205   Concerts de Música d'Estiu

El Festival de Música d'Estiu ens proposa gaudir dels concerts que s'oferiran al llarg de l'estiu en un
magnífic entorn modernista i sota les estrelles. El concert inclourà un càtering temàtic.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda per a menors de 14 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: 7.00 € adults 

Més informació:
Web: www.santandreudellavaneres.cat
Telèfon: 937 929 280
A/e: escola.musica@llavaneres.es

Organització: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Adreça: Camí de Can Caralt s/n, Jardins de Can Caralt - 08392 Sant Andreu de Llavaneres,
Maresme, Barcelona
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Concerts

 24486-183   Concerts a l'auditori

Fundació Caixa Tarragona i l'Escola Múnicipal de Música de Tarragona engeguen un cicle de
música amb l'objectiu d'apropar els concerts als més petits. Des de l'octubre i fins al març es
programaran quatre concerts amb una clara vocació didàctica i pedagògica i amb vocació familiar.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrada-donatiu d'1,5 €, que pot adquirir-se a la sala d'exposicions de Caixa
Tarragona. La recaptació de tot el cicle es destinarà a l'AACIC, Associació de Nens i Joves amb
Problemes de Cor

Més informació:
Web: www.fundaciocaixatarragona.com
Telèfon: 902 244 442

Organització: Fundació Caixa Tarragona
Adreça: c/ Pere Martell, 2  - 43001 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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Concerts

 26686-184   Concerts familiars

La Temporada Familiar, la més jove de les propostes te com a objectiu oferir al públic familiar una
bona mostra de les diferents arts escèniques dansa, música, teatre i òpera. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: abonament per a 4 espectacles: infants, 16.00 €. Adults: 32.00 €.
Venda d'entrades al Centre Cultural de Caixa Terrassa: de dilluns a divendres de 9 a 20 h,
dissabtes de 15 a 20 h i, el dia de l'espectacle, des d'una hora abans de començar. Oficines de
Caixa Terrassa en l'horari d'atenció al públic. Per telèfon, amb targeta de crèdit, al tel. 902 180 677.
Per internet a www.fundacioct.es

Més informació:
Web: www.fundacioct.es
Telèfon: 902 180 677

Organització: Centre Cultural de Caixa Terrassa
Lloc de realització: auditori
Adreça: rbla. d'Ègara, 340 - 08221 Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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Concerts

 26766-201   Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat

Una alternativa musical que s'aparta de convencionalismes i de sentiments de DejaVu per a
endinsar-se en totes les possibilitats creatives que ens dona la música de qualitat i d'actualitat més
diversa i que, com sempre, resta aliena al stablishment. Art real en forma de música canviant i
esperit lliure.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: concerts a les 

Més informació:
Web:  www.myspace.com/jornadesmusicalsermitadelapietat
A/e: avericat@ulldecona.cat

Organització: Ajuntament d'Ulldecona
Lloc de realització: ermita
Adreça: c/ Major, 49  - 43550 Ulldecona, El Montsià, Tarragona
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Concerts

 25896-581   Festival Internacional d'Arpa de Sentmenat

Torna el festival d'Arpa de Sentmenat. Els dies 18, 19 i 20 de juny del 2010 s'exposaran les ganes
d'agradar en tres dies de concerts, exposició i activitats, en un capítol social on és més propi tancar
persianes que obrir-les. La responsabilitat és doble alhora que temptadora, doncs a les nostres
mans està demostrar que existeix l'èxit més enllà de l'econòmic i el televisat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana del mes de juny

Més informació:
Web: www.festivalarpasentmenat.com
A/e: info@festivalarpasentmenat.com

Organització: Associació d'Amics de l'Arpa de Sentmenat
Lloc de realització: jardí
Adreça: c/ del Rec cantonada  Gaudí (recinte de Can Milionari) - 08181 Sentmenat, Vallès
Occidental, Barcelona
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Concerts

 26646-662   Festival de Música de Llívia

És una de les activitats que es fan a la vila de més renom. Se celebra a l'església de Nostra
Senyora dels Àngels i és de música clàssica. 
Any rere any obres de grans compositors són interpretades per solistes de luxe. El Festival es
desenvolupa en dos cicles, el d'estiu i el d'hivern. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: a l'estiu acostuma a començar a principis d'agost i a l'hivern, el desembre

Més informació:
Web: http://www.llivia.org
Telèfon: 972 896 313
A/e: patronat@llivia.org

Organització: Patronat del Museu Municipal
Lloc de realització: església
Adreça: Torre Bernat de so,  c/ Forns, 10 - 17527 Llívia, La Baixa Cerdanya, Girona
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Concerts

 26706-672   Festival Castell de Perelada. Petit Perelada.

El recinte del claustre acull des d'aquesta edició els espectacles familiars programats sota l'epígraf
Petit Peralada. Un espai perfecte per tal d'introduir els més petits de la casa a l'apassionant món de
les arts escèniques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades al ServiCaixa (caixers automàtics amb ServiCaixa, 902 33 22 11)

Més informació:
Web: www.festivalperalada.com
Telèfon: 972 538 292
A/e: info@festivalperalada.com

Organització: Festival Castell de Perelada
Lloc de realització: claustre
Adreça: Castell de Peralada. C/ Sant Joan, s/n - 17491  Peralada, L'Alt Empordà, Girona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 164/659



Cultura, espectacles i tallers

Concerts

 26726-674   Concerts a la Casa de Cultura d'Abrera

Durant diversos caps de setmana de setembre s'organitzen concerts de diferents estils al casal
cultural. I durant tot l'any a la mateixa sala s'hi realizen tallers, teatre...

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: setembre

Més informació:
Web: www.ajuntamentabrera.cat
Telèfon: 937 704 334
A/e: cultura@ajuntamentabrera.org

Organització: Ajuntament d'Abrera
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: c/ Federico García Lorca, 17 - 08630 Abrera, Baix Llobregat, Barcelona
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Concerts

 21706-676   Cicle Canet Cançó +d6

Com cada any, la tardor omple Vil·la Flora de música amb actuacions de grups i cantaautors
catalans.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mesos d'octubre i novembre. Vegeu la programació

Més informació:
Web: www.canetdemar.org
Telèfon: 937 943 940

Organització: Ajuntament de Canet de Mar
Lloc de realització: envelat
Adreça: envelat de Vil·la Flora - 08360  
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Concerts

 26736-677   Diverses activitats al Teatre Auditori

Programació estable de dansa, música i teatre professional. També s'organitzen el Cafè literari i les
Nits de Música.

Edats: totes les edats
Dia de realització: segons activitat
Horari: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: informació (només la setmana de cada espectacle): dijous, de 20.00 a 21.00 h, i
divendres, de 20.00 a 22.00 h

Més informació:
Web: www.ripollet.com
Telèfon: 936 919 406
A/e: aetmvr@gmail.com

Organització: Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. de l'Onze de Setembre, s/n - 08291  Ripollet, Vallès Occidental, Barcelona
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Concerts

 26746-678   Audicions familiars

Concerts familiars que pretenen introduir els petits al món de la música i que tota la família aprengui
a gaudir-ne.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari d'atenció: de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.00

Més informació:
Web: www.valls.cat/cultura
Telèfon: 977 636 003
A/e: cultura@valls.cat

Organització: Ajuntament de Valls
Lloc de realització: diferents espais de la vila
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 21706-762   Canet Cançó +d6

Com cada any, la tardor omple Vil·la Flora de música amb actuacions de grups i cantaautors
catalans.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mesos d'octubre i novembre. Vegeu la programació

Més informació:
Web: www.canetdemar.org
Telèfon: 937 943 940
A/e: canetdemar@canetdemar.cat

Organització: Ajuntament de Canet de Mar
Lloc de realització: envelat
Adreça: envelat de Vil·la Flora  - 08360 Canet de Mar, Maresme, Barcelona
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 27346-754   Festival Internacional de Música

La seva celebració parteix d'una idea de la soprano Montserrat Caballé, que des de les primeres
edicions actuà desinteressadament en benefici del centre Montserrat, entitat que ajuda i
promociona els minusvàlids psíquics. Organitzat per la secció musical del Centre d'Iniciatives i
Turisme té lloc des del 1980 durant els mesos de juliol i agost, i hi actuen intèrprets de diverses
disciplines de la música clàssica.

Edats: segons activitat
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mesos de juliol i agost.
Cal fer reserva

Més informació:
Web: www.ripoll.cat
Telèfon: 972 702 351
A/e: turismeripoll@ripoll.cat

Organització: Centre d'Iniciatives i Turisme de Ripoll
Lloc de realització: claustre
Adreça: Claustre del Monestir de Santa Maria - Ripoll, El Ripollès, Girona
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Coneixement de l'entorn rural

 256124-446   Museu de la vida al camp

El Museu conté una extensa exposició d'eines agrícoles antigues, i conserva diferents espais de la
casa amb mobles i estris antics. A la planta baixa hi ha les sales on s'exposen diverses eines del
camp emprades abans de la mecanització del camp i agrupades entorn de les diferents produccions
agrícoles i forestals (els conreus del blat, de la vinya i de l'olivera, els aprofitaments del bosc i
elements del transport quotidià). També es poden visitar diverses estances de la casa (cuina, sala i
dormitoris) que conserven els estris i mobles característics de l'època.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: jubilats, aturats i estudiants 1,50 €. Gratuït per als menors de 6 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.obrasocialcaixasabadell.org
Telèfon: 937 164 781
A/e: espainatura@caixasabadell.es

Organització: Espai Natura_Fundació Caixa Sabadell
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de la Prada, s/n - 08207 Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona
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Exposicions

 2502-57   El bosc inundat

A CosmoCaixa Barcelona trobaràs la rèplica exacta d'un tros de bosc inundat de la selva
amazònica brasilera de més de 1.000 m². Podràs explorar no només la part inundada sinó també la
seva relació amb la terra ferma. Gaudiràs també de la visió subterrània, l'aèria, la pluja tropical...,
tot, integrat enmig de la flora i la fauna típiques de la zona.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda 2,00 € per a nens i nenes a partir de 7 anys, estudiants, joves, famílies
nombroses i grups. Gratuït: nens i nenes de fins a 7 anys i jubilats i aturats
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: entrada reduïda 2,00 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrada al museu: 3.00 €.
Exposicions temporals: incloses en l'entrada al Museu.
Gratuït: Nens i nenes de fins a 7 anys i jubilats i aturats i primer diumenge de cada mes.
Activitats conduïdes, 2,00 € per activitat.
Activitats de divulgació científica: conferències gratuït, cursos 60,00 €, jornades 30,00 € - 15,00 €.
Tarifa reduïda 30%: jubilats, aturats, estudiants i joves

Més informació:
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 932 126 050
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es

Organització: CosmoCaixa
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de Teodor Roviralta, 47-51  - 08022 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Exposicions

 2562-63   Les arts de tots els temps

A través d'un recorregut per les obres originals de la col·lecció permanent, aprendrem a gaudir de la
pintura i l'escultura de diferents èpoques, amb activitats plàstiques on nosaltres mateixos serem els
protagonistes.

Edats: segons activitat
Dia de realització: dissabte
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dissabtes a les 10.30 h, de febrer fins el 8 de maig de 2010.
Durada: 2 h.
Edat: de 3 a 12 anys.
Preu: 5,5 € / persona.
És necessari fer reserva prèvia al telèfon: 93 272 31 80

Més informació:
Web: www.fundacionfgodia.org
Telèfon: 932 723 181
A/e: info@fundacionfgodia.org

Organització: Fundació Francisco Godia
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Diputació, 250, pral  - 08007 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Exposicions

 2632-70   Món llibre

Aquesta és la gran festa del llibre infantil. Durant un cap de setmana els infants fins a 12 anys
poden gaudir d'un festival ple de contes, tallers, exposicions, gimcanes i laberints.

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bcn.cat/canalcultura
Telèfon: 933 161 000

Organització: Institut de Cultura de Barcellona
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: La Rambla, 99 - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Exposicions

 25872-71   Toca, toca!

Et proposem una singular manera de conèixer l'entorn, la natura i els animals amb un objectiu clar:
fomentar el respecte pels éssers vius a través d'una comprensió millor dels seus hàbitats. Un
conjunt d'activitats per a tots els públics basades en la relació directa amb tres espais naturals
emblemàtics del planeta: les selves, les mediterrànies i els deserts.
Tot un seguit d'experiències guiades per monitors especialitzats que, analitzades des del punt de
vista científic, et permetran observar aspectes sorprenents del món que t'envolta.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge, festius
Horari: segons activitat
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada al museu: tarifa reduïda: 2,00 €. Activitats: tarifa reduïda: 1,50 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dissabtes, diumenges i festius
Horaris: de 10 a 20 h.
Places limitades: tarifa normal: 2,00 €, 
Horaris "Toca, toca!": a les 11, les 13, les 14, les 15 i les 17 h. Visita al museu: 3,00 €.

Més informació:
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 932 126 050
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es

Organització: CosmoCaixa Barcelona
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de Teodor Roviralta, 47-51  - 08022 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Exposicions

 25922-534   Exposicions per a tota la família

És un espai de difusió, reflexió i debat dels temes socials a través de la fotografia i la documentació
social amb una programació sòlida i coherent, estructurada a partir d'eixos temàtics que formen el
nucli conceptual de referència de les activitats del centre. Compta amb dues sales d'exposicions,
una moderna biblioteca dotada d'equips amb connexió a Internet i un auditori amb una programació
molt completa. Es realitzen activitats per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: de dilluns a dissabtes de 10 a 21 h. Diumenges i festius de 10 a 14 h

Més informació:
Web: www.obrasocialcajamadrid.es
Telèfon: 933 014 494

Organització: Caja Madrid
Lloc de realització: sala polivalent
Adreça: pl. de Catalunya, 9  - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 176/659



Cultura, espectacles i tallers

Exposicions

 25822-66   Vine a descobrir Charlie Rivel

L´Exposició Permanent del Clown Charlie Rivel es va poder obrir gràcies al llegat que l´il·lustre
pallassos cubellenc va deixar en herència al seu poble. Aquest llegat està format, a part de per tots
els seus estris personals que feia servir en totes les seves actuacions (la cadira, la guitarra, el vestit
vermell o les seves sabatotes), per un incomptable arxiu fotogràfic, cartes, documents privats i
d´altres elements que el van convertir en tot un referent en el món del circ a nivell mundial.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.cubelles.cat
Telèfon: 938 952 500
A/e: cubelles@cubelles.org

Organització: Ajuntament de Cubelles
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. del Castell  - 08880 Cubelles, Garraf, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 177/659



Cultura, espectacles i tallers

Exposicions

 2602-67   Col·lecció de maquetes de vaixells al Museu del Mar

Gràcies a les noves tècniques de museització i a la incorporació d'elements didàctics i lúdics, el
visitant del Museu del Mar es veu inmers en un autèntic viatge per la història de Lloret i la seva
estreta vinculació amb el mar. 
El Museu del Mar es troba ubicat a l'antiga Casa Garriga. Aquest edifici pertanyent a la segona
meitat del segle XIX i situat al passeig Verdaguer és l'emblema d'un passat gloriós, quan alguns
lloretencs ho deixaren tot per anar a fer fortuna a les Amèriques. Aquesta casa, exemple pervivent
de la petjada dels indianos.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda 2,00 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de juny a setembre de dilluns a dissabtes de 10h a 13h de 16h a 20h. Diumenges
de 10h a 13h i de 16h a 19h.
D'octubre a novembre de dilluns a dissabte de 9 a 13h i de 16 a 19h. Diumenges de 10 a 13h de
16h a 19h. 
De desembre a febrer de dilluns a dissabte de 9 a 13:30h i de 15:30 a 18h. Diumenges de 10 a 13h.
De març a maig de dilluns a disssabte de 9 a 13h i de 16 a 19h. 
Última entrada 45 minuts abans de l'hora de tancament. 
Adults 4,00 €
Tancat: 25 de desembre, 1 i 6 de gener. 
Horaris excepcionals: 24, 26 i 31 de desembre i 5 de gener de 9 a 14h

Més informació:
Web: www.lloretdemar.org
Telèfon: 972 365 788
A/e: central-turisme@lloret.org

Organització: Museu del Mar
Lloc de realització: museu
Adreça: pg. Camprodón i Arrieta, 1- 2  - 17310 Lloret de Mar, La Selva, Girona
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 21982-226   Mostra d'entitats

El carrer Major acull la festa d'entitats montcadenques. Més de 20 associacions participen de la
festa, muntant una parada on donaran a conèixer la seva tasca i també fent activitats paral·leles al
llarg de tot el dia. Algunes propostes són un tallers de reciclatge, espectacles de flamenc, concerts,
xerrades, tallers de contes i la pintura del mural i una mostres de vestuari i fotografies d'altres
cultures.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: finals de maig

Més informació:
Web: www.montcada.cat
Telèfon: 935 726 474
A/e: juntament@montcada.org

Organització: Ajuntament de Montcada i Reixac
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Major - 08110 Montcada i Reixac, Vallès Occidental, Barcelona
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 2612-68   Mostra de pessebres

Cada any, a principis del mes de desembre i fins passat reis, Olot recupera una de les tradicions
més entranyables de la nostra cultura: el pessebre. Així, durant un mes la ciutat s'obre a tota mena
de manifestacions relacionades amb el Nadal, ocupant sales d'art, aparadors de botigues, escoles i
capelles.
Diversos artistes locals i forans col·laboren en la Mostra de Pessebres, a la qual assisteix una gran
quantitat de visitants interessats en contemplar les diferents versions que avui continuen donant
vida a aquest art mil·lenari.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: des de principis del mes de desembre fins passat reis

Més informació:
Web: www.olot.cat
Telèfon: 972 272 777
A/e: cultura@olot.org

Organització: Institut de Cultura d'Olot
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: c/ Sant Esteve, 29  - 17800 Olot, La Garrotxa, Girona
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 2552-62   Visita guiada al jaciment arqueològic de l'Esquerda

Recorregut per totes les èpoques del jaciment de l'Esquerda.Introducció al món del treball
arqueològic al Museu Arqueològic de l'Esquerda i visita al jaciment de l'Esquerda seguint una ruta
ben senyalitzada amb punts d'informació que inclouen restitucions de les principals estructures del
jaciment: fortificació, carrers i tallers d'època ibérica; església, cementiri, plaça, graner i ferreries
medievals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: excepte dilluns, tots els dies de la setmana. És preferible fer la visita durant el matí,
en cas que es faci a la tarda s'adpta l'horari. Durada de 2,5 h.
Preu: 3,5 €

Més informació:
Web: www.lesquerda.cat
Telèfon: 938 540 271
A/e: m.a.esquerda@rodadeter.cat

Organització: Museu Arqueològic de l'Esquerda
Lloc de realització: recinte a l'aire lliure
Adreça: c/ Bac de Roda, 6  - 08510 Roda de Ter, Osona, Barcelona
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 2622-69   Casa de Cultura Vila-Puig

El visitant podrà observar, a l'entrada de la casa, una petita mostra de les obres del pintor i alguns
dels seus objectes personals, la cuina, conservada amb molts estris originals, el celler amb les
seves botes, l'antiga comuna, el forn i el pou. Les plantes primera i segona han estat habilitades
com a sales d'exposició.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horaris: matins de dilluns a divendres, de 9,30 a 13,30. Tardes de dimarts a
divendres, de 18 a 20,30. Dissabtes de 12 a 14 i de 18 a 20. Diumenges tancat 

Més informació:
Web: www.sqvalles.cat
Telèfon: 937 219 219 
A/e: aj238.culturavilapuig@sqvalles.org

Organització: Casa de Cultura Vila-Puig
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Pintor Vila Puig, 45  - 08192 Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 2652-73   3 dies pel Medi Ambient

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, l'Ajuntament de Sentmenat ha organitzat un seguit
d'activitats de caire lúdic i didàctic. Xerrades, exposicions, conferències, tallers i projeccions es
donen cita a la nostra vila per tal de sensibilitzar els sentmenatencs i sentmenatenques dels
instruments que tenim a les nostres mans per tal d'anar construint un món cada vegada més
sostenible.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.ajsentmenat.cat
Telèfon: 937 153 030
A/e: sentmenat@ajsentmenat.es

Organització: Ajuntament de Sentmenat
Adreça: pl. Casa de la Vila, 1  - 08181 Sentmenat, Vallès Occidental, Barcelona
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 2542-61   Els diumenges al Museu

En el marc del cicle "Els diumenges del Museu" us oferim diverses activitats gratuïtes, per a nens i
nenes amb acompanyants; són temàtiques i estan vinculades al món dels teixits i la indumentària.
Algunes d'aquestes activitats combinen una sessió de contes amb una activitat plàstica. Els nens i
nenes realitzen un treball creatiu amb teixits, fils o fibres, que poden emportar-se a casa un cop
finalitzat el taller.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: diumenge de 12 a 13h

Més informació:
Web: www.cdmt.es
Telèfon: 937 315 202 - 937 856 170
A/e: info@cdmt.es

Organització: Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Adreça: c/ Salmeron, 25  - 08222 Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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 27482-83   Festival del Còmic

El festival és una iniciativa organitzada per l'Ajuntament i l'empresa multinacional Panini, que té la
seu central de l'Estat Espanyol a Torroella. Se celebra la segona quinzena del mes de maig i cada
any té un superheroi com a estrella convidada. Spiderman i Iron Man han estat els dos superherois
que han protagonitzat les dues anteriors edicions. Marvel-Còmics. 

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: segona quinzena del mes de maig

Més informació:
Web: www.festivaldelcomic.org
Telèfon: 972 751 910 
A/e: info@festivaldelcomic.org

Organització: Ajuntament de Torroella de Montgrí
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: passeig de mar - 17257 Torroella de Montgrí, El Baix Empordà, Girona
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 21642-74   Fira Gastronòmica

La indústria, el comerç, la pagesia, la ramaderia, l'automobilisme, la gastronomia i fins i tot l'art
pictòric hi seran presents. Cada branca hi aportarà interessants mostres de la seva activitat: plats
típics moianesos, concurs de truites fetes per escolars, desfilada de models, exhibició de bestiar de
tota mena, exposició d'automòbils de diferents marques, demostració de com es feia carbó al bosc,
exposició d'una típica barraca de carboners, l'estand de l'Ajuntament amb una àmplia mostra
d'activitats moianeses.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: consultar el web ja que no es fa cada any

Més informació:
Web: www.moia.cat
Telèfon: 938 300 000

Organització: Ajuntament de Moià
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Tortosa, 1  - 43560 Moià, Bages, Barcelona
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 2532-60   Exposicions a l'Institut d'Estudis Ilerdencs

Amb l'objectiu de promocionar i fer arribar la cultura a tots els públics, algunes de les exposicions
de l'Institut són adients per a tota la família.

Edats: segons activitat
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: horari d'estiu de les sales (juny-setembre): de dimarts a divendres: 10.00h a 14.00h
/ 18.00h a 21.00h. Dissabtes i festius: 11.00h a 14.00h / 19.00h a 21.00h. Diumenges: 11.00h a
14.00h. La Sala romandrà tancada diumenges tarda i dilluns matí i tarda.
Horari d'hivern de les sales (octubre-maig): de dimarts a divendres: 10.00h a 14.00h / 17.30h a
20.30h. Dissabtes i festius: 12.00h a 14.00h / 17.30h a 20.30h. Diumenges: 12.00h a 14.00h. La
Sala romandrà tancada diumenges tarda i dilluns matí i tarda

Més informació:
Web: www.fpiei.es
Telèfon: 973 271 500
A/e: fpiei@diputaciolleida.es

Organització: Institut d'Estudis Ilerdencs
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. de la Catedral, s/n  - 25002 Lleida, El Segrià, Lleida
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 24492-64   Art en família

Activitat autònoma en forma de joc de pistes, deixeu-vos guiar pel joc i divertiu-vos en família,
observant, superant els reptes i fent les activitats que s'hi proposen.

Edats: tota la família
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: de dilluns a divendres de 10.00 a 11.30h. Places limitades. Durada 1 hora

Més informació:
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 973 270 788
A/e: info.fundacio@lacaixa.es

Organització: Caixaforum Lleida
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Blondel, 3  - 25002 Lleida, El Segrià, Lleida
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 21842-210   Mostra gastronòmica del conill i fira de l'artesania

La nostra fira se celebra des del 1995. La Mostra gastronòmica es fonamenta en tastets de
diferents plats realitzats de conill a càrrec de restauradors de Vilafant i la comarca. A més, compte
amb activitats complemntaries.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: sempre serà el primer diumenge d'abril tret de quan aquest sigui el Diumenge Sant

Més informació:
Web: www.vilafant.com
Telèfon: 972 546 020
A/e: fira@vilafant.com

Organització: Ajuntament de Vilafant
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de l'Ajuntament, 1 - 17740 Vilafant, L'Alt Empordà, Girona
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 24482-585   Sala d'exposicions Caixa Tarragona

La sala és completament diàfana però divisible en diferents espais modulars. La seva disposició
flexible la converteix en una sala molt polivalent, amb capacitat d'adaptar-se a molts diferents
tamanys i formats expositius, així com als tallers pedagògics per a diferents col·lectius que es
realitzen al voltant de cada exposició.

Edats: segons activitat
Dia de realització: segons activitat
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: en algunes exposicions cal reserva prèvia al telèfon 977 224 763

Més informació:
Web: www.caixatarragona.cat
Telèfon: 977 224 763
A/e: obrasocial@caixatarragona.es

Organització: Fundació Caixa Tarragona
Adreça: c/ Higini Anglès, 5 - 43001 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 224611-284   La Festa del càntir

La Festa del Càntir se celebra sempre el dia de sant Domènec, al matí. Els actes de més tradició
són la renovació del "vot de poble" per part de l'alcalde de la vila, la benedicció de les aigües de la
font de Sant Domènec, la benedicció i venda del "càntir de l'any" i els jocs de força i enginy a
l'entorn de l'aigua i el càntir.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: 4 d'agost. Activitat anual

Més informació:
Web: www.museucantir.org/festa.htm
Telèfon: 937 972 152
A/e: correu@museucantir.org

Organització: Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa d'Argentona
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de l'Església, 4  - 08310 Argentona, Maresme, Barcelona
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 228811-331   Setmana cultural

Tots els anys Alcarràs organitza pels volts de Sant Jordi, la Setmana Cultural, uns dies dedicats a la
celebració de multitud d'activitats culturals. Entre aquestes activitats destaca la trobada literària de
la vila amb els premis "Narració Curta vila d'Alcarràs" i el "Concurs Literari Vila d'Alcarràs".

Edats: totes les edats
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes d'abril.
Per participar al Concurs de Narració curta cal tenir més de dotze anys i per al Concurs Literari més
de vint-i-cinc anys

Més informació:
Web: www.alcarras.ddl.net
Telèfon: 973 790 004
A/e: cultura@alcarras.ddl.net

Organització: Centre Cultural Municipal Lo Casino
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: c/ Major, 84-86 - 25180 Alcarràs, El Segrià, Lleida
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 268711-246   Festa de les Falles a Isil

Celebració de la nit de Sant Joan. Els fallaires baixen de la muntanya amb troncs encesos a coll fins
al poble, i a la plaça es fan danses tradicionals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: gratuït
Observacions: nit de Sant Joan

Més informació:
Web: www.firesifestes.com/Fires/F-Falles-Isil.htm
Telèfon: 973 626 189
A/e: consell@aneu.org

Organització: Associació de Fallaires
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: ctra. Bonaigua S/N - 25587 Alt Àneu, El Pallars Sobirà, Lleida
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 224511-283   Festa de la Carxofa a Amposta

Promoció Gastronòmica que tindrà lloc durant tot el mes de febrer que començarà amb les
Jornades Gastronòmiques de la Carxofa on diferents restaurants ofereixen menús amb carxofa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cap de setmana de mes de febrer

Més informació:
Web: www.festadelacarxofa.cat
A/e: info@turismeamposta.org

Organització: Ajuntament d'Amposta
Lloc de realització: pavelló
Adreça: Pavelló Firal d'Amposta - Sebastià Juan Arbó, s/n - 43870 Amposta, El Montsià, Tarragona
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 224511-399   Concurs Nacional de Vestits de Paper

El requisit més important del concurs és que els vestits, ornaments i complements (capes, abrics,
vels, barrets, joies...) han d'estar confeccionats, únicament i exclusiva, amb paper, cosit a mà o a
màquina (no està permès l'ús de cola).

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.amposta.cat
Telèfon: 977 700 057

Organització: Ajuntament d'Amposta
Lloc de realització: recinte de festes
Adreça: pl. Espanya, 2-4 - 43870 Amposta, El Montsià, Tarragona
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 273811-335   Les gales d'Anglès

És la festa per excel·lència de la vila. Es realitzen nombrosos actes lúdics, esportius, culturals,
passeigs de gegants, etc. S'elabora un programa de butxaca i un llibre explicatiu de tots els actes,
en el qual hi participen totes les entitats de la vila juntament amb la Comissió de Festes. Són
concorregudes en massa per tots els anglesencs i gent de les rodalies i d'altres comarques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: comença el divendres anterior al primer diumenge de setembre

Més informació:
Web: www.angles.cat
Telèfon: 972 420 058
A/e: info@angles.cat

Organització: Ajuntament d'Anglès
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 17160 Anglès, La Selva, Girona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 196/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 267811-247   Festa de les Enramades d'Arbúcies

Declarada festa tradicional d'interès nacional, aquesta autèntica exhibició d'obres d'art efímeres
fetes amb plantes i flors sobre l'asfalt, que té lloc durant la vuitada de Corpus i compta amb una
gran participació popular, és una de les festes populars més importants del cicle festiu a la vila.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: diumenge abans de Corpus

Més informació:
Web: www.arbucies.cat
Telèfon: 972 860 001
A/e: ajuntament@arbucies.cat

Organització: Ajuntament d'Arbúcies
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Major, 2 - 17401 Arbúcies, La Selva, Girona
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 229211-336   El Sarau

Festa d'homenatge al món sardanístic. Durant la jornada es desenvolupen diferents activitats:
concurs de colles sardanistes, audicions de sardanes, concerts... amb l'actuació de les millors
formacions orquestrals del moment.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: pels volts de la Puríssima. Activitat anual

Més informació:
Web: www.minorisa.es/sarauartesenc
Telèfon: 938 305 487

Organització: Amics de la Sardana d'Artés
Lloc de realització: pavelló
Adreça: pavelló d'esports  - 08271 Artés, Bages, Barcelona
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 222411-254   Els carrers de la Festa Major de Gràcia

El principal atractiu d'aquesta celebració és contemplar els carrers guarnits amb gran imaginació i
gaudir d'un programa d'actes tan extens com variat al llarg de tota una setmana.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: del 15 al 21 d'agost

Més informació:
Web: www.festamajordegracia.cat
Telèfon: 934 593 080
A/e: info@festamajordegracia.cat

Organització: Federació Festa Major de Gràcia
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Igualada, 10 - 08012 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 222911-259   Tamborinada

La Tamborinada és la Festa Major de totes les entitats que configuren La Roda. Es tracta de tot un
dia de festa per als infants i per a tota la família, amb més de 40 tallers fets per les entitats de La
Roda i més de 20 grups professionals que representen els seus espectacles d'animació, circ,
contes, màgia, música tradicional, pallassos, teatre i titelles.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: durant el mes de maig. Activitat anual

Més informació:
Web: www.fundaciolaroda.cat
Telèfon: 934 147 201
A/e: administracio@fundaciolaroda.cat

Organització: Fundació La Roda
Lloc de realització: parc
Adreça: c/ Sèquia, 9-11  - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 226111-263   Fira de Santa Llúcia

A la Fira de Santa Llúcia s'apleguen unes 300 parades de firaires on es poden comprar tot tipus
d'elements per preparar el guarnit nadalenc casolà.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de desembre

Més informació:
Web: www.bcn.es/ciutatvella
Telèfon: 932 916 100

Organització: Patronat de Turisme
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: av. de la Catedral - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 223411-266   L'Ou Com Balla

L'Ou Com Balla és un costum propi de la festivitat de Corpus Christi. Es tracta de fer ballar un ou
buit damunt un brollador d'aigua d'una font la peanya de la qual ha estat guarnida amb abundants
flors i plantes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: durant el mes de juny. Activitat anual.
Horari: matí de 8.30 a 12.30 i tarda de 17.15 a 19.00

Més informació:
Web: www.catedralbcn.org
Telèfon: 933 100 669

Organització: Catedral de Barcelona
Lloc de realització: claustre
Adreça: pla de la Seu, s/n - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 216311-271   La Mercè

La Mercè és la Festa Major de Barcelona, que porta a la ciutat espectacles pirotècnics, gegants i
capgrossos, dimonis i dracs, orquestres, etc. En els diversos espectacles programats també es
poden veure representacions familiars, en el marc de la Trobada d'Artistes de Carrer.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bcn.cat
Telèfon: 934 027 000

Organització: Ajuntament de Barcelona
Lloc de realització: diferents espais de la vila
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 216311-273   Carnaval a Barcelona

Celebració de la festa del Carnestoltes amb diferents activitats que, a més de la Gran Rua de la
ciutat, inclouen concursos i degustacions de truites, balls populars i concerts.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: 934 027 000
Telèfon: www.bcn.cat

Organització: Ajuntament de Barcelona
Lloc de realització: carrers de la vila
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 26311-274   Festes de Santa Eulàlia

Festes de la copatrona de Barcelona, amb activitats majoritàriament destinades al públic infantil.
Per Santa Eulàlia el programa d'activitats inclou, entre d'altres: actuacions de corals i esbarts,
trobades de gegantons, fires d'artesania, xocolatada, castellers i correfoc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: segons activitat
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana del mes de febrer. Activitat anual

Més informació:
Web: www.bcn.es/santaeulalia
Telèfon: 934 027 000

Organització: Institut de Cultura de Barcellona
Lloc de realització: diferents espais de la vila
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 216311-275   Cavalcada de Reis

Cavalcada amb esplèndides carrosses, acompanyades de patges, bandes de música, personatges
pintorescos i éssers fantàstics.

Edats: sense especificar
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: 5 de gener. Activitat anual

Més informació:
Web: www.bcn.cat
Telèfon: 934 027 000

Organització: Ajuntament de Barcelona
Lloc de realització: carrers de la vila
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 224311-279   Festa de Sant Medir

Celebració de la festa de Sant Medir que té com a acte principal la cercavila de les colles de
romeus pel carrer Gran de Gràcia i la llançada de caramels al públic des dels cavalls i els
carruatges.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: 3 de març. Activitat anual

Més informació:
Web: www.federaciodecollesdesantmedir.cat
Telèfon: 932 850 670
A/e: federacio@federaciodecollesdesantmedir.cat

Organització: Federació de Colles de Sant Medir
Lloc de realització: carrers de la vila
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 223511-267   Pessebre Vivent

El Pessebre de Bàscara pretén plasmar a mida natural i en un entorn adient un dels pessebres que
tradicionalment fem a les nostres llars amb figures de fang.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: mesos de desembre i gener. Activitat anual

Més informació:
Web: www.elpessebre.com
Telèfon: 972 560 007
A/e: info@elpessebre.com

Organització: Pessebre Vivent de Bàscara
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: 17483 Bàscara, L'Alt Empordà, Girona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 208/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 229311-403   Festes de Sant Jordi

Per celebrar la festivitat de Sant Jordi, l'ajuntament organitza diferents actes. Entre d'altres el
"concurs de manga" amb importants premis.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: mes d'abril

Més informació:
Web: www.biguesiriells.cat
Telèfon: 938 656 225 
A/e: ajuntament@biguesiriells.cat

Organització: Ajuntament de Bigues i Riells 
Lloc de realització: instal·lacions esportives
Adreça: av. Prat de la Riba s/n - 08415 Bigues i Riells, Vallès Oriental, Barcelona
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 224811-286   Concurs Internacional de Focs d'Artifici Costa Brava

La gran afluència de públic que gaudeix en directe de l'espectacle pirotècnic a Blanes converteix
aquest concurs de focs artificials en un dels actes puntuals amb més públic de Catalunya, fet que
l'apropa a les festes d'altres comunitats autònomes com els Sant Fermins o les Falles de València.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: gratuït
Observacions: última setmana de juliol.
Dos quarts d'onze de la nit

Més informació:
Web: www.blanes.cat/focs/index.html
Telèfon: 972 379 300
A/e: amic@blanes.cat

Organització: Ajuntament de Blanes
Lloc de realització: platja
Adreça: platges de la Vila de Blanes - 17300 Blanes, La Selva, Girona
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 229411-338   Aplec de Sant Maurici

És l'aplec més important de Caldes. Tota la població es desplaça a l'ermita per retre homenatge a
Sant Maurici i celebrar-hi un dinar popular. Després de la missa, quatre sardanes i, entremig, el
tradicional Ball de l'Hereu Riera, una dansa antiga recuperada i ballada pels joves de la vila. Dinar
popular, sobretaula i, a la tarda, més sardanes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: 22 de setembre

Més informació:
Web: www.caldesdemalavella.com
Telèfon: 972 470 005
A/e: caldes@ddgi.es

Organització: Ajuntament de Caldes de Malavella
Lloc de realització: ermita
Adreça: Ermita de Sant Maurici - 17455 Caldes de Malavella, La Selva, Girona
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 229511-339   Festes del carrer

Les Festes del Carrer  compten ja amb més de dos-cents anys d'història: el seu inici es remunta al
segle XVIII  "1780-1785" i, llevat de dos dels anys de guerra civil, s'ha celebrat ininterrompudament
fins als nostres dies. La festa es desenvolupa amb una sèrie d'actes que es porten a terme de
manera repetida a cadascun dels diferents barris, fet pel qual la participació és molt nombrosa i el
seu caràcter eminentment popular. Consisteixen en la cercavila, la benedicció, el repartiment de
tortells i el treure ball.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de juny. Primer dissabte després de Corpus

Més informació:
Web: www.capellades.cat
Telèfon: 938 011 001
A/e: capellades@diba.cat

Organització: Ajuntament de Capellades 
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08786 Capellades, Anoia, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 212/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 222211-252   Dansa de Castellterçol

De les festes de Castellterçol en destaquen especialment la Dansa de Castellterçol i el Ball del Ciri,
dues danses solemnes d'alt valor coreogràfic.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.castelltersol.cat

Organització: Ajuntament de Castellterçol
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. Vella, 3 - 08183 Castellterçol, Vallès Oriental, Barcelona
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 216611-313   La Passió de Cervera

Declarada d'interès turístic nacional, amb una tradició de més de cinc segles. L'inici històric
d'aquestes representacions es remunta al s.XV. Segons estudis realitzats per la Universitat de la
Soborna de París, són les més antigues d'Europa de les que es continuen representant.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: durant el temps de Quaresma

Més informació:
Web: www.cerverapaeria.cat
Telèfon: 973 530 025
A/e: ajuntament@cerverapaeria.cat

Organització: Teatre Casal Cultural
Lloc de realització: teatre
Adreça: pg. Balmes, 2 - 4  - 25200 Cervera, La Segarra, Lleida
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 229811-342   Aquelarre de Cervera

Cervera tornarà a omplir els carrers centenaris del seu casc antic de correfocs, espectacles,
música, màgia i esoterisme, per tal que les desenes de milers de visitants que cada any aplega
l'Aquelarre puguin gaudir de tres dies, amb les seves nits, plens de misteri i de propostes lúdiques
per a grans i petits, veïns i forans. 
Tampoc hi falten la Fira del Gran Boc, el "Ball de la Polla", la cercavila i la festa particular dels més
petits, l'Aquelarret.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: últim cap de setmana d'agost

Més informació:
Web: www.cerverapaeria.cat
Telèfon:  973 530 025
A/e: ajuntament@cerverapaeria.cat

Organització: Comissió Organitzadora i de Funcionament de l'Aquelarre
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: esplanada del castell i plaça de Cal Racó - 25200 Cervera, La Segarra, Lleida
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 224911-287   Pessebre vivent a Corbera de Llobregat

L'escenari natural de la Penya del Corb és el marc incomparable on cada any es fa realitat el vell
somni de poder passejar-se pel pessebre de molsa, entre boscos i rius, envoltats de penya-segats i
de fogueres amb pastors i rabadans que dormen al ras. S'hi escenifica el Pessebre Vivent de
Corbera de Llobregat, un dels pessebres pioners en aquest tipus de teatre religiós.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: infants fins a 6 anys, gratuït. De 7 a 13 anys i més de 65 anys, 7.00 €. Corberencs, cal
portar el DNI acreditant que viu a Corbera, gratuït. Carnet Jove 7.00 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: des del primer cap de setmana de desembre fins al segon de gener. Consulteu
l'horari.
Dissabtes i vigílies de festa: A les 18, 19 i 20 h. Diumenges i festius: A les 18 i 19 h.
Adults 10.00 €

Més informació:
Web: www.amicsdecorbera.org
Telèfon: 936 500 211

Organització: Associació Cultural Amics de Corbera
Lloc de realització: recinte a l'aire lliure
Adreça: La Penya del Corb - 08757 Corbera de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 224111-277   Festa de l'Arbre i Ball del Cornut

Festa en què tenen lloc dos esdeveniments: la recollida i la plantada d'un arbre al mig de la plaça i
la ballada de la dansa del cornut.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: abril. Activitat anual

Més informació:
Web: www.cornelladelterri.org
Telèfon: 972 594 001
A/e: cultura@cornelladelterri.cat

Organització: Comissió de Festes de l'Ajuntament de Cornellà de Terri
Lloc de realització: plaça
Adreça: c/ Mn. Jacint Verdaguer, 4 - 17844 Cornellà del Terri, El Pla de l'Estany, Girona
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 225011-289   Festa de l'arròs, la sega

La falç, la corbella, el collado i el sorrac, totes son eines que s'utilitzaven per segar, una de les
feines més laborioses de les que es realitzaven als arrossars. I totes les podràs veure durant la
Festa de la sega.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: mes de setembre/octubre

Més informació:
Web: www.deltebre.org
Telèfon: 977 489 309

Organització: Ajuntament de Deltebre
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: Barraques de Salvador - 43580 Deltebre, El Baix Ebre, Tarragona
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 227011-311   La Fira de la Girella

La girella és una espècie d'embotit elaborat amb arròs i carn de corder, tradicional de la zona
pirinenca, tant de la de Lleida com de la de la franja d'Aragó, els orígens de la qual es remunten a
temps immemorials.
Durant la fira es du a terme una demostració en directe del procés d'elaboració d'aquest producte i,
posteriorment, s'ofereix una degustació gratuïta al públic visitant.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: tercer o quart diumenge del mes d'octubre

Més informació:
Web: www.elpontdesuert.com
Telèfon: 973 690 005
A/e: turisme@elpontdesuert.com

Organització: Ajuntament de Pont de Suert
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 25520 El Pont de Suert, L'Alta Ribagorça, Lleida
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 228111-324   La Festa del Most

Actualment la Festa del Most de la Ràpita està organitzada per un col·lectiu de joves del mateix
poble, tot i que al darrera d'aquesta festa hi ha un poble que hi dedica esforços i il·lusions a
preparar-ne cadascun dels diferents actes que la configuren i a mantenir-la com la festa del most
més típica de la nostra comarca.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: primer cap de setmana de novembre

Més informació:
Web: www.santamargaridaielsmonjos.org
Telèfon: 938 980 211

Organització: Grup de Joves de la Ràpita
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08730 Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès, Barcelona
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 225211-291   Festes de la Santa Creu

Un dels actes que origina les festes de la Santa Creu és el concurs de les Creus de Maig i se
celebra el dia central de la festa, amb l'ofici solemne i el tradicional pilar caminat dels Castellers de
Figueres. A més a més, música i balls de diferents gèneres i procedències, teatre, concursos
d'índole diversa, fires de tot tipus, un bon grapat d'exposicions i centenars d'activitats esportives
conviuran amb el conegut festival de música Embarraca't.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.figueres.cat
Telèfon: 972 032 200

Organització: Ajuntament de Figueres
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17600 Figueres, L'Alt Empordà, Girona
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 226811-309   Festa del vi

Al voltant de la Cooperativa de Gandesa s'instal·len els estands de diferents cooperatives de la
comarca i cellers particulars on es poden degustar de manera gratuïta els diferents vins que
elaboren. Durant la fira s'organitzen diferents actes relacionats amb el món del vi, com ara diferents
conferències per tractar els problemes agraris i cursos de tast de vins. Cada any hi ha també el
concert de música amb l'orquestra simfònica, així com altres manifestacions de caire més folklòric
com els gegants i el ball i el dinar popular amb la tradicional "clotxa", dinar típic dels veremadors.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: primer cap de setmana del mes de novembre

Més informació:
Web: www.gandesa.altanet.org
Telèfon: 977 420 017

Organització: Cooperativa de Gandesa 
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 43780 Gandesa, La Terra Alta, Tarragona
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 27111-169   Fires de Sant Narcís

És el moment en què Girona obre les portes a tothom per mostrar la vivacitat i el dinamisme dels
seus barris, la cohesió i el civisme de la seva gent, l'alegria, les festes i la cultura de les Fires de
Sant Narcís.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.girona.cat
Telèfon:  972 419 000
A/e: ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Organització: Ajuntament de Girona
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 17001 Girona, El Gironès, Girona
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 222011-249   Diada castellera

Actuació de castellers de les diferents colles participants que se celebra en ocasió de la Festa Major
del municipi. En aquest cas us proposem la Diada de la Bisbal del Penedès però en molts altres
municipis de Catalunya també se'n programen: Valls, Vilafranca del Penedès, Tiana, Tarragona,
Barcelona...

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana del mes d'agost. Activitat anual

Més informació:
Web: www.bisbalpenedes.com
Telèfon: 977 688 476

Organització: Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Lloc de realització: plaça
Adreça: c/ Major, 21 - 43717 La Bisbal del Penedès, El Baix Penedès, Tarragona
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 222611-256   Festa des Raiers a la Pobla de Segur

Cada any, el primer dissabte de juliol, es munten els rais riu amunt seguint les tècniques antigues;
el diumenge els rais baixen pel riu fins arribar a la Pobla de Segur.
Aquest mateix dia coincideix la diada dels raiers amb la Trobada de Música Tradicional al Pallars.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: durant el mes de juliol

Més informació:
Web: www.pobladesegur.cat
Telèfon: 973 680 038 
A/e: ajuntament@pobladesegur.org

Organització: Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa
Lloc de realització: espai natural
Adreça: Ap. de Correus 34 - 25500 La Pobla de Segur, El Pallars Jussà, Lleida
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 230311-347   Aplec de Malanyanes

Amb el bon temps arriba a la Roca la festa del comerç que comptarà amb un espai firal per als
comerciants, una exposició de concessionaris, la terrassa de bars, tallers infantils, inflables i moltes
coses més al Centre Cívic de Sta. Agnès de Malanyanes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: mes de maig

Més informació:
Web: www.laroca.cat
Telèfon: 938 422 574
A/e: ajuntament@laroca.cat

Organització: Ajuntament de la Roca del Vallès
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ Jaume Cuyas, s/n - 08430 La Roca del Vallès, Vallès Oriental, Barcelona
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 226311-302   Fira de Sant Ermengol

La Fira de Sant Ermengol és el marc de celebració de quatre espais monogràfics: Fira de formatges
artesans del pirineu, Fira dels productes turístics del pirineu i de l'esquí nòrdic, la mostra de
productes alimentaris tradicionals "Fet i pastat a La Seu" i un espai delimitat pel carrer dels
Canonges on se situen els artesans -alimentaris i no alimentaris del Pirineu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: penúltim cap de setmana del mes d'octubre

Més informació:
Web: www.laseu.cat
Telèfon: 973 350 010
A/e: webcontacte@aj-laseu.net

Organització: Ajuntament de La Seu d'Urgell
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: nucli històric de La Seu - 25700 La Seu d'Urgell, L'Alt Urgell, Lleida
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 229011-334   Festes de Sant Pere Pescador

Organitzades per la Confraria de Pescadors que porta el seu nom, commemoren la seva festivitat.
El dia 29 i 30 de juny, i l'1 de juliol són molts els actes que se celebren: revetlles populars per la nit,
activitats esportives al port, curses de bots, "la barra del cos" (pal ensabonat), però destaca de
manera especial la processó marítima en honor al Patró Sant Pere.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: dia 29 de juny. Activitat anual

Més informació:
Web: www.ametllademar.cat
Telèfon: 977 456 000
A/e:  ajuntament@ametllamar.cat

Organització: Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar
Adreça: Moll Pesquer, s/n - 43860 L' Ametlla de Mar, El Baix Ebre, Tarragona
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 229711-341   La festa de la sal 

La festa de la Sal és una festa d'arrel tradicional basada en la recordació d'un antic ofici: el transport
de sal per via marítima, acompanyat d'una mostra d'oficis mariners. És una recreació d'un dia de la
vida quotidiana a l'antic port de l'Escala feta per la mateixa gent del poble, amb més de dos-cents
participants, en la majoria famílies de pescadores, i amb l'assistència d'unes tres mil persones de
públic.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: dissabte del mes de setembre

Més informació:
Web: www.lescala-empuries.com
Telèfon: 972 774 848
A/e: web@lescala.cat

Organització: Ajuntament de l'Escala
Lloc de realització: platja
Adreça: platja de les Barques de l'Escala - 17130 L' Escala, L'Alt Empordà, Girona
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 229911-343   Fira del Segar i el Batre

Llagostera celebra la Festa d'Estiu amb la Fira de Segar i el Batre. Aquesta és una iniciativa dels
col·lectius de pagesos, agricultors i caçadors de Llagostera amb la finalitat de mostrar quina és la
seva tasca i de quina tradició procedeixen.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: darrer cap de setmana de juliol

Més informació:
Web: www.llagostera.cat
Telèfon: 972 830 375
A/e: ajuntament@llagostera.cat

Organització: Ajuntament de Llagostera
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 17240 Llagostera, El Gironès, Girona
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 225311-292   Festa del Porc i la Cervesa de Manlleu

La fira compta amb un programa d'actes i espectacles per a tots els públics: es comenta la matança
i rostida del porc, es fan un parell de tasts de cerveses guiats, i també hi ha diferents concerts de
música. Es realitza també un concurs de bulls i botifarres i una degustació dels productes
presentats a la carpa menjador.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: finals de setembre

Més informació:
Web: www.manlleu.cat
Telèfon: 938 506 666
A/e: ajuntament@manlleu.cat

Organització: Oficina de promoció econòmica - Ajuntament de Manlleu
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. Fra Bernadí s/n - 08560 Manlleu, Osona, Barcelona
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 268411-237   Mediterrània. Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional

La fira presenta una sèrie d'espectacles per al públic familiar. Durant un cap de setmana es pot
gaudir de rondalles, concerts, representacions teatrals, dansa, contes cantats, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cap de setmana de novembre. 
La majoria d'espectacles són gratuïts

Més informació:
Web: www.firamediterrania.cat
Telèfon: 938 753 588
A/e: info@firamediterrania.cat

Organització: Fundació Fira d'espectacles d'arrel tradicional, Mediterrània
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: c/ Àngel Guimerà, 5, 5è pis - 08241 Manresa, Bages, Barcelona
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 225411-293   Festa de la llum

És una festa que rememora el miracle segons el qual, ara fa uns 500 anys, una Ilum provinent de
Montserrat va entrar a l'església del Carme.
L'aigua i Ilum són els símbols d'aquesta festa que, els darrers anys, s'ha renovat de manera
impressionant amb l'organització de la Fira de l'Aixada (mercat medieval), que ompIe els carrers
amb desenes de milers de visitants. La festa culmina amb la projecció d'un raig láser que fa reviure
un deIs mites que identifiquen la ciutat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: pels voltants del 21 de febrer

Més informació:
Web: www.ajmanresa.cat
Telèfon: 938 782 300

Organització: Ajuntament de Manresa
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08241 Manresa, Bages, Barcelona
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 221511-243   Fira de la Candelera

La Fira presenta, a més de mostres de productes, manifestacions socials, lúdiques i culturals.
Aquesta és una de las mostres agrícoles, industrials, comercials i culturals més importants del Baix
Llobregat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: se celebra el febrer

Més informació:
Web: www.molinsderei.net
Telèfon: 936 800 370

Organització: Ajuntament de Molins de Rei
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Catalunya, 1 - 08750 Molins de Rei, Baix Llobregat, Barcelona
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 223211-264   Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi

A Montblanc, la festa de Sant Jordi es perllonga durant diversos dies i inclou una
macrorepresentació de la llegenda de Sant Jordi, un mercat medieval amb paradetes amb tota
mena d'articles tradicionals, exhibició de bestiar, una mostra d'oficis i altres activitats lúdiques com
ara representacions de titelles, de joglars, malabaristes i recreacions de la venda d'esclaus i la
cremada de bruixes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: segons activitat
Descompte famílies monoparentals: segons activitat
Observacions: mes d'abril.

Més informació:
Web: www.setmanamedieval.org
Telèfon: 977 862 956
A/e: info@setmanamedieval.org

Organització: Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Poblet i Teixidor, 10 . - 43400 Montblanc, La Conca de Barberà, Tarragona
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 26111-250   Festes del Tura d'Olot

Nans, cavallins i gegants, acompanyats del Lligamosques, protagonitzen amb les seves danses els
actes centrals de les festes del Tura. Concurs de carrosses, braus, danses i Tornaboda defineixen
un model de festa del segle XIX.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: durant el mes de setembre. Activitat anual

Més informació:
Web: www.olot.org/cultura
Telèfon: 972 272 777

Organització: Institut de Cultura d'Olot
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Sant Esteve, 29  - 17800 Olot, La Garrotxa, Girona
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 225511-294   El carnaval de Pallejà

El carnaval s'ha convertit en una de les activitats que es fan a Pallejà en la que hi ha més gent que
hi participa. Els carrers s'omplen a vessar, d'aquí que la seva rua s'hagi convertit en una de les més
nombroses del Baix Llobregat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana de carnaval

Més informació:
Web: www.palleja.cat
Telèfon: 936 630 000 
A/e: palleja@palleja.cat

Organització: Karnestoltes Comissió - Ajuntament de Pallejà
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08780 Pallejà, Baix Llobregat, Barcelona
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 230111-345   L'Aplec de la Cisa i Fira d'artesans

Les sardanes, l'arrossada del migdia, la botifarrada i les havaneres del vespre s'han convertit ja en
un "clàssic" de la tradició premianenca.

Edats: totes les edats
Dia de realització: festius
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es celebra el dia 1 de maig. Comença a les 11.30 h amb la celebració de la Missa
solemne

Més informació:
Web: www.premiadedalt.org
Telèfon: 937 510 942
A/e: cultura@premiadedalt.org

Organització: Ajuntament de Premià de Dalt
Lloc de realització: santuari
Adreça: Santuari de la Mare de Déu de la Cisa i voltants - 08338 Premià de Dalt, Maresme,
Barcelona
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 221311-241   Rebombori

El Rebombori de Premià de Mar és una festa amb dos protagonistes clars: la cultura popular
tradicional en tots els seus àmbits, i la música folc dels Països Catalans.
Així doncs, hi podem trobar totes les colles de cultura popular de Premià de Mar (gegants,
capgrossos, bastoners, grallers, diables, gafarró i tabalers), més moltes d'altres de convidades que
enriqueixen els cercaviles, i altres elements de les nostres tradicions: jocs, espectacles de foc,
danses, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: la festa s'acostuma a celebrar a finals de maig o principis de juny

Més informació:
Web: www.rebombori.cat
Telèfon: 615 551 340
A/e: debolitpremia@gmail.com

Organització: De Bòlit! Coordinadora de colles de cultura popular
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: c/ Sant Pau, 13 - 08330 Premià de Mar, Maresme, Barcelona
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 270911-244   Els Pastorets

Els Pastorets són les representacions nadalenques per excel·lència, dramatitzacions divertides i
entranyables que combinen magistralment els continguts més argumentals del misteri cristià del
naixement de Jesús, com la lluita del bé contra el mal o el naixement del Messies.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: aquesta activitat se celebra a moltes poblacions de Catalunya, entra d'altres a:
Igualada, Esplugues de Llobregat, Súria, Calaf, Figueres, Pineda de Mar, Girona, El Vendrell, Sant
Pere de Ribes, Balsareny, Cervera, Guissona, Sant Quirze de Besora, Anglès, Arenys de Munt,
Ulldecona, Terrassa o Granollers

Més informació:
Web: www.festes.org
A/e: info@festes.org

Organització: Associació Cultural Rebombori Digital
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
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 221911-248   Festa Major de Reus

La Festa Major de Sant Pere segueix el model de les festes del Camp i del Penedès, on els actes
principals giren al voltant de la processó amb la imatge del patró i de la sortida al carrer dels
diferents elements i grups festius.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït
Observacions: pels voltants del 29 de juny. Activitat anual

Més informació:
Web: www.reus.cat
Telèfon: 977 010 650
A/e: cultura@reus.cat

Organització: Institut Municipal d'Acció Cultural de Reus
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: c/. Sant Joan, 27 - 43201 Reus, El Baix Camp, Tarragona
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 228711-330   Rodafolk

Festival de música tradicional que presenta diverses activitats com ara concerts, balls, espectacles
de carrer i animació infantil. També inclou actuacions de grups internacionals que participen al
Festival de Música de Cantonigròs allotjats a Roda.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: segon cap de setmana de juliol

Més informació:
Web: www.rodadeter.cat
Telèfon: 938 500 075
A/e: rodadeter@rodadeter.cat

Organització: Ajuntament de Roda de Ter 
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 08510 Roda de Ter, Osona, Barcelona
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 224411-282   Festa de les Enramades de Sallent

Les Enramades de Sallent, directament vinculades a la festivitat del Corpus Christi, presenten com
a principal atractiu l'engalanament dels carrers de la població com a continuació d'una tradició
heredada dels Corpus medievals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana del mes de juny

Més informació:
Web: www.sallent.cat
Telèfon: 938 370 200

Organització: Amics de les Enramades
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08650 Sallent, Bages, Barcelona
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 225911-298   Festa del cistell

Aquesta és la fira més significativa del poble i, com a tal, s'hi fan gran qüantitat d'actes i molt
diversos: un concurs de fotografia, tallers de cistelleria, visita teatralitzada de la vila, tast de plats de
la cuina saltenca, castellers...

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: primer cap de setmana del mes d'octubre

Més informació:
Web: www.firadelcistell.cat
Telèfon: 972 405 062

Organització: Ajuntament de Salt
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17190 Salt, El Gironès, Girona
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 228611-329   Festa del Pèsol

Un dels productes més coneguts de la nostra cuina són els pèsols de Llavaneres que us convidem
a degustar a la Mostra Gastronòmica i Festa del Pèsol que se celebra cada any durant el mes
d'abril.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: mes d'abril

Més informació:
Web: www.santandreudellavaneres.cat
Telèfon: 937 023 600
A/e: ajuntament@llavaneres.es

Organització: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 08392 Sant Andreu de Llavaneres, Maresme, Barcelona
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 222811-258   Festa de la cirera a Sant Climent de Llobregat

Exposició de reconegut prestigi, en la qual es pot, entre altres coses, degustar els magnífics fruits.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.santclimentdellobregat.cat
Telèfon: 936 580 791
A/e: st.climent@diba.es

Organització: Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de la Vila, 1 - 08849 Sant Climent de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 228511-328   Trobada de puntaires

Cada any se celebra en aquesta localitat la trobada de puntaires a les places del poble.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: últim cap de setmana de juny

Més informació:
Web: www.santfeliudecodines.org
Telèfon: 938 662 768
A/e: st.feliuc@diba.cat

Organització: Puntaires de Sant Feliu de Codines 
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. Josep Umbert i Ventura, 2 - 08182 Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental, Barcelona
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 226011-299   Actes de carnaval a Sant Feliu

El Carnaval és una de les festes més divertides que hi ha durant l'any. I el carnaval de Sant Feliu,
amb els espectacles infantils, la desfilada presidida pel Rei Carnestoltes, les carrosses, les
comparses i el ball de disfresses és un dels més prestigiosos de Catalunya.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: setmana de carnaval

Més informació:
Web: www.guixols.cat
Telèfon: 972 820 051
A/e: turisme@guixols.cat

Organització: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17220 Sant Feliu de Guíxols, El Baix Empordà, Girona
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 224011-276   La Mata-degolla a la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols

Festa Major en què té lloc la popular Mata-degolla. En aquesta dansa una mulassa, una parella de
gegants i vuit cavallets ballen plegats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït

Més informació:
Web:  www.ddgi.es/sfp
Telèfon: 972 444 011
A/e: sfp@ddgi.cat

Organització: Comissió de Manteniment de Cavallets, els Gegants i la Mulassa 
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17174 Sant Feliu de Pallerols, La Garrotxa, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 221011-238   La Festa dels Súpers

Concerts, espectacles de màgia, circ, gegants, exhibicions, gimcanes, espectacles d'animació,
pallassos, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.super3.cat
Telèfon: 902 010 933
A/e: super3@super3.cat

Organització: Televisió de Catalunya - TV3
Lloc de realització: instal·lacions esportives
Adreça: c/ de la TV3, s/n  - 08970 Sant Joan Despí, Baix Llobregat, Barcelona
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 226111-300   Cavatast, la mostra de caves i gastronomia

Es distingeix per ser l'única mostra exclusiva de cava, que a més té lloc en un marc idoni com és la
capital del cava. És un punt de trobada per a empresaris de caves, professionals del sector de
l'elaboració, de l'hosteleria, i amants del cava en general, on es poden conèixer els millors
productes i les principals novetats del mercat.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cap de setmana del mes d'octubre. L'horari és a partir de les 12.00 h

Més informació:
Web: www.cavatast.cat
Telèfon: 938 913 188
A/e: info@cavatast.cat

Organització: Patronat de Turisme
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: rambla de la Generalitat - 08770 Sant Sadurní d'Anoia, Alt Penedès, Barcelona
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Festes populars

 228411-327   Ball de gitanes 

Una de les festes tradicionals més característiques de Sant Vicenç de Castellet. Es tracta d'una
tradició que van introduir a Sant Vicenç un grup de picapedrers de Caldes de Montbui que a
principis del segle XX van venir a treballar al poble. És un dels balls més lluïts del repertori de
l'Esbart Dansaire Santvicentí, que compta també amb una versió popular oberta a tothom i que es
balla per la Pasqua Granada a la Plaça de l'Ajuntament.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dilluns
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de maig, Pasqua Granada 

Més informació:
Web: www.santvi.cat
Telèfon: 936 930 611
A/e: svcastellet@santvi.cat 

Organització: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet, Bages, Barcelona
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 226211-301   Festa concurs de la ratafia

Teatre, música en directe, carrilet turístic, mercat d'artesania i productes naturals i d'alimentació,
degustació d'aigües de les diverses fonts de Santa Coloma... Tot això i molt més per celebrar la
Festa concurs de la ratafia.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana del mes de novembre

Més informació:
Web: www.scf.cat
Telèfon: 972 840 808
A/e: ajuntament@scf.cat

Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17430 Santa Coloma de Farners, La Selva, Girona
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 228311-326   Trinxada

Festa dels Bastoners de Santa Eulàlia en la que es realitzen activitats, balls, sopar popular i, per
acabar, una Festa Trinxaire.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Observacions: mes de març

Més informació:
Web: http://santaeulaliaroncana.iquadrat.com/default.php
Telèfon: 938 448 025
A/e: st.eulaliaron@diba.cat

Organització: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08187 Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 254/659



Cultura, espectacles i tallers
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 273711-325   Festa grossa al Barri del Pi

Un dels barris més emblemàtics de Montbui, el barri del Pi, celebra el primer cap de setmana de
juny la seva Festa Major. Des de l'entitat organitzadora, s'ha treballat per organitzar un seguit
d'activitats per a tothom.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: últim cap de setmana de maig

Més informació:
Web: www.montbui.cat
Telèfon: 938 034 735 - 619 43 73 61
A/e: ajuntament@montbui.net

Organització: Ateneu del Pi 
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08710 Santa Margarida de Montbui, Anoia, Barcelona
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 242011-516   Fira del Bou

El cap de setmana de l'1 de maig se celebra a Montbui la fira del seu animal emblemàtic, el Bou. És
una festa multicultural, on destaca la cercavila i correfoc del bou, la Boutifarrada i la Trobada de
Cultura Popular i Tradicional de l'Anoia. Un cap de setmana ple de comerç tradicional, oficis antics i
la sortida al carrer del comerç de Montbui.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana de l'1 de maig

Més informació:
Web: http://montbuicomerc.cat
Telèfon: 938 034 735
A/e: ajuntament@montbui.cat

Organització: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: Boulevard (al carrer) - 08710 Santa Margarida de Montbui, Anoia, Barcelona
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Festes populars

 26711-76   Fira artesania

Oportunitat per gaudir dels productes i oficis, tradicionals i catalans; organitzada per la Unió de
Botiguers i Comerciants (UBIC).

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: primer dissabte de juliol

Més informació:
Web: www.santamariapalautordera.cat
Telèfon: 938 479 620 
A/e: ajuntament@smpalautordera.cat

Organització: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Empordà, 30 - Masia Can Rahull  - 08460 Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental,
Barcelona
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 228011-322   Festa de Sant Antoni

La festa, antigament, consistia en unes passades dels genets amb els  cavalls, podríem dir "els tres
tombs". Aquestes passades eren conegudes con "les Riambaldes" i el recorregut passava pels
carrers del voltant de l'església de Sant Pere. Al s. XX arriba al seu màxim esplendor, amb la
benedicció dels animals, les curses d'ases i someres i el ball de nit.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït
Observacions: a principis de gener

Més informació:
Web: www.santpedor.cat
Telèfon: 938 272 828
A/e: santpedor@santpedor.cat

Organització: Ajuntament de Santpedor
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08251 Santpedor, Bages, Barcelona
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 228011-323   Pessebre  Vivent

Acte tradicional nadalenc amb més de 25 anys d'antiguitat. Les diverses escenes que combinen la
història i la vida quotidiana segueixen un itinerari ambientat dins l'entorn medieval del barri antic de
la vila, i els nens i nenes de Santpedor en són els principals protagonistes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: voltants de Nadal

Més informació:
Web: www.santpedor.cat
Telèfon: 938 272 828
A/e: santpedor@santpedor.cat

Organització: Ajuntament de Santpedor
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08251 Santpedor, Bages, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 259/659



Cultura, espectacles i tallers
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 256011-337   Festa Major de Sant Miquel

Té el seu inici a l'ermita de Sant Miquel amb la missa i la ballada de sardanes, després el ball, les
exposicions, la festa i els actes populars són els principals protagonistes d'aquests dies.

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: primer cap de setmana de maig

Més informació:
Web: http://soses.ddl.net
Telèfon: 973 797 806
A/e: ajuntament@soses.ddl.net

Organització: Ajuntament de Soses
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 21181 Soses, El Segrià, Lleida
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Festes populars

 227711-319   Caramelles de Súria

Diumenge de Pasqua, al matí, pels carrers de la vila.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.suria.cat
Telèfon: 938 695 685
A/e: turisme@suria.cat

Organització: Ajuntament de Súria
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08260 Súria, Bages, Barcelona
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Festes populars

 24111-280   Festes de Sant Antoni

Les festes de Sant Antoni de Taradell inclouen fogueres de Sant Antoni Abat, el tast de porc, les
curses d'ases i un Passant format per més de cinquanta cavalleries patrimoni de la vila i que cada
any s'engalanen amb motius diferents.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de gener. Activitat anual

Més informació:
Web: www.tonistaradell.com
Telèfon: 620 739 067
A/e: info@tonistaradell.com

Organització: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat 
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08552 Taradell, Osona, Barcelona
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 227611-318   Festa d'en Toca-sons, el bandoler de Taradell

Una festa popular, instaurada per la Festa Major d'estiu del 1993, ha intentat reviure el record del
vell bandolerisme i l'ha fet girar entorn de la figura d'en Toca-son o Toca-sons, al qui s'atribueixen
gestes i malifetes d'altres bandolers, en especial d'en Rocaguinarda. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes d'agost

Més informació:
Web: www.toca-sons.cat
Telèfon: 699 518 016 
A/e: toca-sons@toca-sons.cat

Organització: Ajuntament de Taradell
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08552 Taradell, Osona, Barcelona
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Festes populars

 221111-239   Festes Populars a la Biblioteca

Tallers i activitats entorn de les nostres festes populars (Carnaval, Castanyada, Nadal, etc.)

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Telèfon: 977 555 074 - 977 550 229

Organització: Biblioteca Torreforta
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: pl. Tarragonès, s/n - 43006 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 222111-251   Concurs de Castells

Concurs bianual en el qual les colles castelleres competeixen per aixecar els castells més alts i
complets.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana d'octubre. Activitat bianual

Més informació:
Web: www.concursdecastells.cat
Telèfon: 977 296 100

Organització: Patronat Municipal de Castells
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. de la Font, 1 - 43001 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 223011-260   Festes de Santa Tecla de Tarragona

La Festa té un seguici popular ben ric, amb balls, bestiari, entremesos, balls parlats, moixiganga i
sonadors, i amb els pilars que els castellers fan pujant i baixant les escales de la seu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.ajtarragona.es
Telèfon: 977 250 923
A/e: ajuntament@tarragona.cat

Organització: Ajuntament de Tarragona
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. de la Font, 1 - 43003 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 226511-306   Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals

La Fira d'Artistes i Activitats Tradicionals es basa en l'exposició, promoció i venda de productes
artesans i artístics, especialment els realitzats a les terres de Lleida. Hi tenen cabuda tant els
artesans del sector alimentari (torronaires, formatgers, vinaters, productors d'oli...) com artistes de
disciplines ben variades (pintors, escultors, ceramistes, joiers, vitrallers, ebanistes, fusters, artesans
de la forja, del tèxtil...).

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de desembre

Més informació:
Web: www.ajtarrega.es/firartistes.html
Telèfon: 973 311 608 
A/e: acastella@tarrega.cat

Organització: Ajuntament de Tàrrega
Lloc de realització: carpa
Adreça: Espai Fassina - 25300 Tàrrega, L'Urgell, Lleida
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 227511-317   Festa d'Estiu

El mes de juny el municipi celebra la seva Festa d'Estiu. El ball, el cinema a la fresca, la festa i els
actes populars són els principals protagonistes d'aquest dies. La festa acaba amb una gran revetlla
la nit de Sant Joan.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de juny

Més informació:
Web: www.teia.cat
Telèfon: 935 409 350
A/e: ajuntament@teia.cat

Organització: Ajuntament de Teià
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08329 Teià, Maresme, Barcelona
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 223911-272   Diada dels Minyons de Terrassa

Actuació de castellers de les diverses colles convidades. S'hi poden veure castells de 9 i de 10 i és
una de les diades que clou la temporada.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: tercer diumenge de novembre. Activitat anual

Més informació:
Web: www.minyons.org
Telèfon: 937 842 856
A/e: minyons.terrassa@telefonica.net

Organització: Colla Castellera Minyons de Terrassa
Lloc de realització: plaça
Adreça: raval de Montserrat - Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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 223111-262   Aixecada del Ninot

Celebració del Dia dels Sants Innocents amb tot un seguit d'activitats al voltant d'una gran llufa de
paper que es construeix amb la participació dels més petits. La llufa es penja del campanar de
l'església.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: 28 de desembre

Més informació:
Web: www.ajuntamentdetremp.cat
Telèfon: 973 650 005
A/e: culturaifestes@ajuntamentdetremp.cat

Organització: Associació La Casa del Sol Naixent
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. la Creu, 1 - 25260 Tremp, El Pallars Jussà, Lleida

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 270/659



Cultura, espectacles i tallers
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 227411-316   Fira Primavera

A més de les parades i els expositors de diferents sectors, se celebren concursos d'embotits (tipus
secallona i tipus xolís), mostra de cuina pallaresa, recreació de llegendes i altres actes. La tarda de
dissabte tindrà un caràcter més festiu, amb el pregó de la Fira i actuacions per a petits i grans,
animació de carrer, sardanes, teatre i diferents actes festius.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: maig, consulteu la programació

Més informació:
Web: www.ajuntamentdetremp.cat
Telèfon: 973 650 005

Organització: Ajuntament de Tremp
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 25620 Tremp, El Pallars Jussà, Lleida
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 227311-315   Festes Majors Barri Castell

El mes d'agost el municipi celebra la seva Festa Major del Barri Castell. El ball, la festa i els actes
populars són els principals protagonistes de la festa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de juliol

Més informació:
Web: www.ulldecona.cat
Telèfon: 977 573 034

Organització: Ajuntament d'Ulldecona
Lloc de realització: ermita
Adreça: Ermita de la Pietat - 43550 Ulldecona, El Montsià, Tarragona
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 226911-310   Fira de Vielha

La Fira està dividida en dues parts: per una banda la part comercial i per l'altra la del bestiar, amb
un concurs en què hi ha premis al millor cavall, la millor euga, el millor ramat de bens...

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: mes d'octubre

Més informació:
Web: www.vielha-mijaran.org
Telèfon: 973 640 018
A/e: info@vielha-mijaran.org

Organització: Ajuntament de Vielha e Mijaran
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 25530 Vielha e Mijaran, La Vall d'Aran, Lleida
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 225111-290   Festa de Sant Martí

L'11 de novembre, festivitat de Sant Martí, és la segona festa local de Viladecavalls i el municipi
celebra la seva Festa Major d'Hivern.
El ball, la festa i els actes populars són els principals protagonistes del cap de setmana, uns dies on
l'esport també es protagonista amb la celebració de la Duatló de Muntanya.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de novembre

Més informació:
Web: www.viladecavalls.cat
Telèfon:  937 887 141
A/e: ajuntament@viladecavalls.cat

Organització: Ajuntament de Viladecavalls
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Antoni Soler i Hospital, 7-9  - 08232 Viladecavalls, Vallès Occidental, Barcelona
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 221211-240   Festa Major de Vilafranca del Penedès

Processons amb gran repertori de figures festives i de balls populars. Destaca la diada castellera
del dia 30 amb les millors colles i al vespre l'espectacular Entrada de Sant Fèlix.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: la festa major se celebra a finals d'agost

Més informació:
Web: www.vilafranca.cat
Telèfon: 938 920 358
A/e: comunicacio@vilafranca.org

Organització: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: c/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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 224211-278   Diada Castellera

Actuació de castellers de les diferents colles participants. Aquesta actuació castellera tanca la
temporada al municipi de Vilafranca del Penedès.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: novembre. Activitat anual

Més informació:
Web: www.castellersdevilafranca.com
Telèfon: 938 170 542 
A/e: info[@]castellersdevilafranca.cat 

Organització: Castellers de Vilafranca
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça de la Vila - Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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 226611-307   La fira del Camí Ral

El Camí Ral també conegut per camí Molinant o Moliner. És un camí públic que comunicava Ribes
amb Cubelles. Aquest, també dóna nom, avui en dia, a una mostra d'artesania, antics oficis i
activitats populars.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de gener

Més informació:
Web: www.vilanovadelcami.net
Telèfon: 938 054 422
A/e: vilanovac@vilanovac.diba.es

Organització: Ajuntament de Vilanova del Camí
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08788 Vilanova del Camí, Anoia, Barcelona
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 221411-242   El Carnaval de Vilanova i la Geltrú

Celebració del Carnestoltes que inclou àpats, batalles, danses, disfresses, comparses, cors satírics,
etc., i tot amb una participació popular massiva.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït
Observacions: comença Dijous Gras

Més informació:
Web: www.carnavaldevilanova.cat
Telèfon: 938 930 101
A/e: carnaval.vilanova@vilanova.cat

Organització: Federació d'Associacions pel Carnaval (FAC)
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: c/ de Sant Sebastià, 11 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 239811-540   Festa del pi

És una festa amb intenses reminiscències ancestrals i paganes, segurament lligades amb el solstici
d'hivern, amb el renaixement del dia i amb la fecunditat de la terra. Tot comença el dia de Sant
Esteve, quan els veïns de Centelles van al bosc a triar un pi, el que té la capçada més espessa i
més frondosa. Una vegada triat, el marquen. El poble espera amb ànsia la festivitat de Santa
Coloma.

Edats: tota la família
Dia de realització: segons activitat
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.centelles.cat/festadelpi/default.htm
Telèfon: 938 125 712
A/e: centelles@diba.cat

Organització: Ajuntament de Centelles
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Sant Joan, 2 - 08540 Centelles, Osona, Barcelona
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 210711-288   Nit de reis: una Història Interminable

La recuperació d'aquesta tradició de la festa en cap moment es va fer amb objectius folkloristes.
Era una voluntat de respecte al passat i un mitjà de construcció del futur cultural d'uns nous
ciutadans que començaven a arrelar-se en una nova ciutat i que necessitàvem, sobretot, ser els
joves protagonistes d'aquest futur.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.cornellaweb.com
Telèfon: 933 770 212

Organització: Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: pl. d'Europa - 08940 Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 280/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 272511-269   Cavalcada de Reis

La cavalcada de reis d´Igualada és una de les més antigues de l´Estat Espanyol. Hi ha referències
del seu inici l´any 1895. Es caracteritza per l´espectacular desfilada de la comitiva el dia 5 de gener
a la tarda, formada per les carrosses dels tres Reis d´Orient i més de 500 patges al darrera
curosament vestits, els quals utilitzen escales de fusta per pujar als balcons dels domicilis i
reparteixen els regals per tota la ciutat, lliurant-los directament als nens i nenes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: 5 de gener. Activitat anual

Més informació:
Web: www.igualada.cat
Telèfon: 938 053 604

Organització: Ajuntament d'Igualada
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08700 Igualada, Anoia, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 281/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 268911-257   Trobada Nacional de Capgrossos

Acte festiu que reuneix colles de capgrossos d'arreu de Catalunya. L'acte s'inicia amb una
plantada-exposició de capgrossos i una passejada pels llocs més emblemàtics de la ciutat.
Es pot gaudir d'una mostra de Balls de Capgrossos i s'organitza un espectacle infantil per als més
menuts.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: cada edició es realitza en un municipi diferent de Catalunya

Més informació:
Web: www.gegants.cat
Telèfon: 933 172 855
A/e: agrupacio@gegants.cat

Organització: Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: c/ Verge de l'Alba, 7 - 08241 Manresa, Bages, Barcelona
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 273311-295   Festa Major (Desembarcament pirata, concerts de platja)

El desembarcament dels pirates a les nostres platges i la seva posterior ocupació de la vila
marcaran l'inici de la festa, durant la qual els premianencs faran tot i més per expulsar els invasors.
Mentre això no sigui possible, entre lluita i lluita, la festa omplirà els nostres carrers i la gresca es
convertirà en la gran protagonista d'aquests dies destinats a passar-ho bé i a retrobar amics i veïns,
amb qui de ben segur compartirem molts bons moments i gaudirem plegats de la nostra festa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de juliol. Activitat anual

Més informació:
Web: www.premiademar.cat
Telèfon: 937 417 400 
A/e: premiam@premiademar.cat

Organització: Ajuntament de Premià de Mar
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08330 Premià de Mar, Maresme, Barcelona
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 273911-346   Fira de Sant Llorenç i Fira de l'Avellana

Podreu gaudir de la festa amb un ambient sa i distès, coneixent millor el terme, les tradicions, els
costums, i la gastronomia amb l'avellana com a ingredient principal.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: segon cap de setmana del mes d'agost. Activitat anual

Més informació:
Web: www.avellana.cat
Telèfon: 977 850 350
A/e: avellana@riudoms.cat

Organització: Ajuntament de Riudoms
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: zona escolar i plaça de la Palmera - 43330 Riudoms, El Baix Camp, Tarragona
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 222311-253   La Festa Major de Sitges

Els balls de la Moixiganga són els elements protagonistes de la Festa Major de Sant Bartomeu,
però també hi ha cercaviles, diables, castellers i focs d'artifici.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.sitges.cat
Telèfon: 938 117 600
A/e: ajuntament@sitges.cat

Organització: Ajuntament de Sitges
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de l'Ajuntament, s/n - 08870 Sitges, Garraf, Barcelona
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 273511-303   El carnaval sitgetà

La festa s'inicia el Dijous Gras amb l'Arribo, espectacular arribada del rei Carnestoltes. Des de
l'aparició d'aquest personatge i fins a l'enterrament de la sardina, el capvespre del Dimecres de
Cendra, la vida sitgetana pren un nou ritme.
Els més petits també compten amb el seu espai de protagonisme, una rua infantil les tardes de
diumenge i dimarts.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: setmana de carnaval

Més informació:
Web: www.sitges.cat
Telèfon: 938 117 600

Organització: Ajuntament de Sitges
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08870 Sitges, Garraf, Barcelona
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 222311-304   Ral·li Internacional de cotxes d'època

El ral·li de cotxes d'època de Barcelona-Sitges és una concentració turística de vehicles fabricats
abans del 1924. Els guanyadors del certamen no són els més ràpids sinó els que tenen els
automòbils més originals i també els que vesteixen amb més consonància amb l'època del cotxe
amb què participen.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana del mes de març

Més informació:
Web: www.sitges.cat
Telèfon: 938 117 600

Organització: Ajuntament de Sitges
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08870 Sitges, Garraf, Barcelona
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 268211-199   Festa major

Coincidint amb la tradicional celebració de l'arribada del solstici d'estiu, comuna a gran part dels
indrets de la nostra geografia, Valls viu també la seva festivitat anual més emblemàtica: la Festa
Major de Sant Joan, dedicada al patró de la ciutat. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: finals de juny

Més informació:
Web: www.valls.cat
Telèfon: 977 636 010
A/e: ajuntament@valls.cat

Organització: Ajuntament de Valls
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 43800 Valls, L'Alt Camp, Tarragona
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 227211-314   Mercat Medieval

Un mercat medieval amb paradetes amb tota mena d'articles tradicionals, exhibició de bestiar, una
mostra d'oficis i altres activitats lúdiques com ara representacions de titelles, de joglars,
malabaristes i recreacions de la venda d'esclaus i la cremada de bruixes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana de setembre

Més informació:
Web: www.vandellos-hospitalet.cat
Telèfon: 977 824 037
A/e: info@vandellos-hospitalet.cat

Organització: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça:   - 43891 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, El Baix Camp, Tarragona
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 234211-566   Fira Balaguer

Fira Balaguer aposta per la seva especialització i es centra bàsicament en una Fira comercial i de
serveis, motor econòmic de Balaguer, amb la construcció i l'habitatge, el comerç en general, la
moda i els complements, l'alimentació natural i artesana, i les empreses de maquinària industrial i
per a la construcció, concentrant-ho en el Nou Pavelló, ubicat ens els antics terrenys d'Inpacsa, i el
recinte exterior.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.balaguer.cat
Telèfon: 973 445 200
A/e: Ajuntament@balaguer.net

Organització: Ajuntament de Balaguer
Lloc de realització: nou pavelló
Adreça: plaça Mercadal, 1 - Balaguer, La Noguera, Lleida
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 264111-642   Aplec de Flix

De totes les activitats que organitza l'Agrupació Sardanista de Flix la més important és la celebració
de l'Aplec del Remei. Aquest se celebra cada any a l'ermita del Remei, tot coincidint amb la festivitat
de la Mare de Déu del Remei.
Amb els anys ha esdevingut un dels aplecs més coneguts de les comarques meridionals de
Catalunya i també el tercer en antiguitat, així com el més antic de les Terres de l'Ebre.
L'aplec inclou, a més de la dansa, esmorzar amb clotxa, concurs de colles improvisades i berenar
amb coca i vi dolç.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: segon diumenge d'octubre 

Més informació:
Web: www.flix.altanet.org
Telèfon: 977 410 153

Organització: Agrupació sardanista de Flix
Lloc de realització: ermita
Adreça: Ermita del Remei - 43750  Flix, La Ribera d'Ebre, Tarragona
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 258411-577   Fira del tastet

És una de les noves festes que ha quallat amb empenta. Se celebra a la Sala Polivalent "Can
Plantada" i hi poden participar tant professionals com particulars. El preu d'entrada inclou un tiquet
que permet fer la valoració dels tastets degustats. Un cop acabat el tiquet,  es retorna a fi de
recomptar-ne els vots i fer el repartiment de premis als guanyadors.

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte
Horari: nits
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.aiguafreda.cat
Telèfon: 938 442 253 (Ajuntament)

Organització: Comissió de Festes d'Aiguafreda
Lloc de realització: sala polivalent
Adreça: plaça de l' Ajuntament, 1 - 08591 Aiguafreda, Vallès Oriental, Barcelona
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 258611-580    Fira de Bandolers

El bandolerisme té els seus orígens als segles XVI-XVII i a Alcover hi té una especial incidència.
Per aquest motiu la vila l'hi dedica un cap de setmana: la fira, entremesos teatrals, conta contes, el
tast de bandolers (sopar), la mostra d'oficis tradicionals, castells, concerts, conferències,
exposicions...

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es realitza el segon cap de setmana d'octubre

Més informació:
Web: www.alcover.oasi.org
Telèfon: 977 760 441
A/e: ajuntament@alcover.cat

Organització: Ajuntament d'Alcover
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça Nova, 3 - 43460 Alcover, L'Alt Camp, Tarragona
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 26611-582   Fira Gastronòmica

La Fira Gastronòmica i Artesana compta amb estands on es presenten tot tipus d'aliments, es
mostren antics oficis artesans i, a més, es realitzen actes lúdics sorprenents que complementen
l'exposició, com per exemple, els musicals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: primer cap de setmana de maig

Més informació:
Web: www.lasenia.cat
Telèfon: 977 713 000
A/e: turisme@lasenia.cat

Organització: Ajuntament de la Sènia
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Tortosa, 1 - 43560  La Sénia, El Montsià, Tarragona
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 259011-586   Jornades Gastronòmiques Alpalplat

Aquestes Jornades tenen la intenció de promocionar els plats típics de la cuina d'Alp i de la
Cerdanya. Tots els restauradors que participen en les Jornades han d'elaborar un plat que contingui
obligatòriament algun dels cinc ingredients considerats propis del territori: la col d'hivern, el nap de
Cerdanya, el bolet, la carn de caça o bé el tiró. 
Durant les setmanes que dura el certamen, cada restaurant inclou aquest plat a la carta o bé
l'ofereix com a tast.  

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.alpalplat.com
Telèfon: 972 890 017 (Ajuntament)
A/e: ajuntament@alp2500.cat

Organització: Ajuntament d'Alp
Lloc de realització: restaurants de la vila
Adreça: avinguda Tossa d'Alp, 6  - 17538  Alp, La Baixa Cerdanya, Girona
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 259311-587   Festa de l'Olla

Els inicis d'aquesta festa es remunten al mandat de l'alcalde Joan Pijoan. Aquest i la seva familia
cuinaven l'Olla al Parc del Comunidó, on també es menjava. Un any, excepcionalment, la Festa es
va celebrar a la Urbanització Brises del Mar. Anys més tard, arran de la mort del senyor Pijoan i
havent-se organitzat un curs de cuina per a les Dones d'Altafulla, aquestes van assumir la
responsabilitat de continuar elaborant l'Olla fins al dia d'avui.
Durant un matí i comptant amb la benignitat del començament de la primavera es ballen sardanes i
després de dinar s'acostuma a fer ball popular amenitzat per un conjunt musical.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: finals de març començaments d'abril

Més informació:
Web: www.altafulla.cat
Telèfon: 977 650 008

Organització: Ajuntament d'Altafulla
Lloc de realització: parc
Adreça: Parc del Comunidó - 43893 Altafulla, El Tarragonès, Tarragona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 296/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 259311-589   Nit de bruixes

L'últim cap de setmana de juny la Vila Closa s'omple de foc, màgia, beuratges, mercat esotèric,
jocs, tallers, contes, xerrades, exposicions i encanteris: és la nit de les bruixes!	 
 

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte
Horari: nits
Preus: gratuït
Observacions: últim cap de setmana de juny

Més informació:
Web: www.altafulla.cat
Telèfon: 977 650 008

Organització: Ajuntament d'Altafulla
Lloc de realització: nucli antic de la població
Adreça: plaça del Pou, 1 (Ajuntament) - 43893  Altafulla, El Tarragonès, Tarragona
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 259411-590   La Sardana de l'Alcalde

Un dels actes principals i més destacats de la Festa Major d'Amer és la Sardana de l'Alcalde. 
En aquesta rotllana hi participa tot el poble en senyal de germanor i convivència i és encapçalada
per l'alcalde. Es balla oberta, la rotllana no queda tancada tal i com és habitual.
La sardana que s'interpreta és 'Mil·lenària' des de l'any 1949 i s'afegeix al tiratge normal una tirada
de curts i una de llargs. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: gratuït
Observacions: se celebra el dia 16 d'agost a les onze del vespre

Més informació:
Web: http://webspobles.ddgi.cat/sites/amer/default.aspx
Telèfon: 972 431 112
A/e: pamer@ddgi.cat

Organització: Ajuntament d'Amer
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça de la Vila, 30 - 17170 Amer, La Selva, Girona
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 259611-592   Diada de l'ostra del Delta

Degustació de 2.500 kg d'ostres del Delta. Hi haurà una mostra de diferents formes de cuinar l'ostra
i demostració de com obrir les ostres, música en viu i animació al carrer.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: a principis de maig

Més informació:
Web: www.ampolla.org
Telèfon: 977 593 011
A/e: info@ampolla.org

Organització: Associació d'Empresaris de l'Ampolla
Lloc de realització: port
Adreça: port de l'Ampolla - 43895 L' Ampolla, El Baix Ebre, Tarragona
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 259811-594   Festa del Segar i el Batre

La Festa del Segar i el Batre d'Avià se celebra a l'esplanada que hi ha a prop de Santa Maria
d'Avià, una església romànica del segle XII situada a 1 km del nucli urbà. Organitzada per la Colla
de Segadors, en col·laboració amb l'Ateneu i l'Ajuntament d'Avià, la festa se celebra amb un
programa d'actes protagonitzat per les demostracions pràctiques de les feines de segar i batre, tal i
com es feien antigament, amb animals i les eines que s'empraven per a realitzar les tasques al
camp. 

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: es celebra cada segon diumenge de juliol 

Més informació:
Web: www.avia.cat
Telèfon: 938 230 000
A/e: avia@diba.cat

Organització: Ajuntament d'Avià
Lloc de realització: esplanada
Adreça: ainguda Pau Casals, 22 - 08610  Avià, Berguedà, Barcelona
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 260311-600   Fira - Festa

Es celebra el segon diumenge de maig. El principal interès és promocionar el comerç del municipi
amb diferents parades dels comerços i botigues del municipi.
A la primera fira-festa es va escollir el producte típic del municipi, el Joanet, un bull que es va
elaborar al comerç de Can Tori-Sec.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.avinyo.cat
Telèfon: 938 387 700
A/e: infoavinyo@diba.cat

Organització: Ajuntament d'Avinyó
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça Major, 11 - 08279 Avinyó, Bages, Barcelona
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 260111-601   La Festa del Renaixement de Tortosa

La segona quinzena de juliol Tortosa celebra aquesta festa. Amb el subtítol l'Esplendor d'una Ciutat
al Segle XVI, la festa rememora, a través d'una àmplia oferta d'activitats de caire lúdic i cultural, el
període històric del segle XVI, un dels moments més interessants en l'existència de la nostra ciutat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dijous, divendres, dissabte, diumenge, consulteu
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: segons activitat
Descompte famílies monoparentals: segons activitat
Observacions: informació: botiga del renaixement, pl. de la Cinta, 3

Més informació:
Web: www.festadelrenaixement.org
Telèfon: 977 440 901 
A/e: info@festadelrenaixement.org

Organització: Ajuntament de Tortosa
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de la Cinta, 3 - 43500 Tortosa, El Baix Ebre, Tarragona
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 260511-603   Pessebre vivent parlat de les Gunyoles

Una de les activitats culturals de més importància que es celebra al poble de forma ininterrompuda
des de fa 30 anys és el Pessebre Vivent Parlat. Si alguna cosa el distingeix de la resta de
representacions nadalenques de pessebre vivents a Catalunya és el fet de ser una esceneificació
parlada: seria allò més proper a la representació d'uns pastorets a l'aire lliure.
Els visitants es desplacen fins a l'espai on té lloc la representació acompanyats per un torn de
guies, que els porten pels carrers de la població, on cada habitant té cura d'ornamentar la seva
façana amb motius i enllumenats nadalencs.
Al llarg del circuit el públic es va trobant amb diferents escenes dialogades, amb els textos de Folch
i Torres i Francesc d'Assís de Picas, que fan somriure i entretenir a la gent de totes les edats.
Finalment, després d'assistir al Naixement de Jesús, els guies tornen el públic al lloc de partida.

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte, diumenge, festius
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es realitza durant els festius dels volts de Nadal

Més informació:
Web: www.pessebre.net
Telèfon: 938 970 198 / 938 970 189
A/e: pessebregunyoles@pessebre.net

Organització: Pessebre Vivent de les Gunyoles
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça:  plaça de la Vila, 1 - 08793 Avinyonet del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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 260611-604   Festa de l'arròs

Denominada antigament "Àpat dels pobres", aquesta festa es celebrava el diumenge de Carnaval.
Durant el matí, en la històrica plaça porxada de Bagà, els cuiners conjuminen ingredients dins d'una
enorme paella de 2'80 metres de diàmetre. Mentrestant la gent es comença a congregar a la plaça
atrets per la flaire del sofregit i la curiositat que desperta en els forans veure el procés de
confeccionar una paella per a més de 2000 persones. 
Punt remarcable de la festa es la ballada del Ball Cerdà, costum que perdura des dels inicis de la
festa. Actualment són els components de l'Esbart Cadí de Bagà els encarregats de trenar la dansa i
trencar el ball, una vegada acomplert aquest primer pas, tothom del poble qui vol o pot, s'hi afegeix
assegurant d'aquesta manera la supervivència i continuïtat d'aquest antic ball de plaça.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: avui en dia s'ha fixat la festa pel segon diumenge de febrer.

Més informació:
Web: www.viladebaga.org
Telèfon: 938 244 013 (Ajuntament)
A/e: baga@diba.cat

Organització: Ajuntament de Bagà
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça Catalunya, 7 bis - 08695 Bagà, Berguedà, Barcelona
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 260811-605   Mercat medieval

Batea és un municipi de reminiscències medievals. El principal atractiu n'és, sens dubte, l'entramat
de porxos dels carrers Major, del Centre i dels Cavallers, mostres de l'antic clos medieval, construït
entre els segles XIII i XIV.
El primer Mercat Medieval es va celebrar l'any 1998, quan la junta directiva de l'Associació de
Dones La Templada d'aquell moment va veure en el nucli antic l'oportunitat de recrear l'època
medieval mitjançant un mercat. Així, parades d'artesans, espectacles de l'època i menjars
tradicionals omplen els carrers del nucli antic de Batea durant el primer cap de setmana de juliol.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.batea.altanet.org
Telèfon: 696 660 999
A/e: latempladabatea@hotmail.com

Organització: Associació de dones La Templada
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça d'Espanya, 8 baixos - 43786 Batea, La Terra Alta, Tarragona
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 261011-607   Fira dels indians

La Fira d'Indians celebra la intensa relació entre Cuba i Begur, que té el seu origen en l'emigració
de molts begurencs a l'illa al llarg el segle XIX. En retornar al poble, aquells que havien prosperat
en els seus negocis, construïen ostentoses cases que encara avui decoren els carrers de Begur.
Eren els populars "americanos", que pretenien recrear l'estil de vida de Cuba i que van deixar-nos
un divers llegat cultural.
El primer cap de setmana de setembre, Begur es transforma per reviure aquell període històric que
ha deixat una profunda petjada a Begur i en la seva identitat. 

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.firaindians.com
A/e: info@firaindians.com

Organització: Ajuntament de Begur
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 17255 Begur, El Baix Empordà, Girona
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 27111-608   Girona, temps de flors

És un esdeveniment lúdic i cultural que convida els visitants a una relaxada i plaent passejada pel
conjunt monumental que acull el Barri Vell de la nostra ciutat i a gaudir de la bellesa floral que
elegantment l'ornamenta i l'embolcalla.
La potència de 'Girona, temps de flors' és possible gràcies a l'esforç de moltes i moltes persones
que amb generositat regalen el seu temps personal a una manifestació creativa i artística que any
rere any guanya mercès a la seva il·lusió i a l'estimable i estimulant acollida dels visitants.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es realitza cada any durant el mes de maig 

Més informació:
Web: www.gironatempsdeflors.net
Telèfon: 972 419 010

Organització: Ajuntament de Girona
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça del Vi, 1 - 17004  Girona, El Gironès, Girona
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 261911-616   Besalú medieval

Durant el primer cap de semana de setembre Besalú recorda una época medieval d'esplendor. La
població retrocedeix mil anys enrere i el centre de la vila es transforma en l'antic comtat oferint
espectacle i record històric. Els carrers s'omplen de personatges que fan gaudir als visitants amb
les seves històries i actuacions de trobadors, músics, malabars, personatges de la cort, artesans,
etc. 

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.besalu.cat/medieval/
Telèfon: 972 591 240 
A/e: medieval@besalu.cat

Organització: Ajuntament de la Comtal Vila de Besalú
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça de la Llibertat, 1 - 17850 Besalú, La Garrotxa, Girona
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 262211-620   La Dormida

És una festa o petit festival que és realitza a la platja de Caldes d´Estrac l´últim cap de setmana
d´agost. Els seus inicis és remontan a l´any 1993 quan un grup de joves organitzen una dormida a
la platja per reivindicar la manca d´oferta cultural a la població. La sorpresa per els organitzadors i
els assistents va ser que de dormir res de res, tot el contrari, guitarres, djambés, tabals i
instruments varis sonaren tota la nit fins que va sortir el sol. Després d´aquella nit, ja res va ser
igual, any rere any, els joves i no tant joves del poble baixen a la platja per gaudir de concerts, dj´s,
teatre, paradetes , diables, jocs de foc, figures de sorra... amb els anys s'ha convertit en una de les
millors festes populars de la comarca.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: nits
Preus: gratuït
Observacions: últim cap de setmana d'agost

Més informació:
Web: www.caldetes.cat
Telèfon: 937 910 005

Organització: Colla de Diables de Caldes d'Estrac i Col·lectiu pseudo Dormida
Lloc de realització: platja
Adreça: platja de Caldes d´Estrac - 08393  Caldes d'Estrac, Maresme, Barcelona
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 262411-623   La Gala de Campdevànol

La Festa Major de Campdevànol també és coneguda popularment com "La Gala" i com "El Roser"
de Campdevànol. El cert és que les primeres dates que existeixen sobre aquesta festa, que se
celebrava el tercer diumenge de setembre i arribava fins a dimarts, són de l'any 1887.
El pregó, la Ruta dels bandolers, el cercavila, els concerts... Però diumenge i dilluns a la tarda, la
plaça de la Dansa, s'omple de bat a bat per a veure l'esdeveniment més esperat de l'any, el ball de
La Dansa, ballat per gent de Campdevànol.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tardes
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.campdevanol.org
Telèfon: 972 730 019
A/e: ajuntament@campdevanol.org

Organització: Ajuntament de Campdevànol
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça Anselm Clavé, 1 - 17530 Campdevànol, El Ripollès, Girona
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 262511-624   Festa del segar i el batre de Celrà

La Festa del Segar i el Batre és un esdeveniment que vol recopilar aquelles tradicions oblidades
que es vivien entorn les feines del camp. 
Els visitants de la festa podran conèixer com es segava anys enrera a les nostres contrades, quines
eines s'utilitzaven, i un munt de coses sobre aquesta manera de treballar la terra i el cereal.
Aprofitant aquest esdeveniment, els Amics de la Torre Desvern volen donar a conèixer aquest
edifici patrimoni de la comarca del Gironès i, per aquest motiu, durant el cap de setmana es podrà
visitar l'interior de l'edifici de la Torre Desvern.
També es podrà fer una degustació de productes artesanals.  

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.celra.cat
Telèfon: 609 871 891
A/e: navergen@yahoo.es

Organització: Amics de la Torre Desvern
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: 17460 Celrà, El Gironès, Girona
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 263211-630    La Festa del Bandoler

El segon diumenge de maig, la vila recorda els temps en que els bandolers saquejaren i s'establiren
a Castellserà.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://castellsera.ddl.net
Telèfon: 973 610 005
A/e: ajuntament@castellsera.cat

Organització: Ajuntament de Castellserà
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: avinguda Catalunya, 4 - 25334 Castellserà, L'Urgell, Lleida
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 263311-632   La Festa de l'Escudella

La Festa de l'Escudella se celebra el dimarts de Carnestoltes i es remunta a mitjans del segle XVI.
És una de les tradicions més ancestrals que té la vila i s'ha conservat gelosament segle rere segle.
Antigament era cuinada pels vilatans amb els mitjans econòmics i materials que recollien amb
almoines i espècies dels veïns del poble. Es feia amb uns cinc o sis perols plens de «tall» per tal
que la gent pogués agafar energies per passar la quaresma i a la vegada convidar els forasters. 
Cada any se n'han fet més perols i s'ha millorat l'Escudella. Actualment ja no es recullen almoines, i
la festa és costejada i potenciada per l'Ajuntament per tal de conservar aquesta tradició tan arrelada
a la nostra vila. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.castelltersol.cat
Telèfon: 938 666 188

Organització: Ajuntament de Castellterçol
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça Vella, 3 - 08183 Castellterçol, Vallès Oriental, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 313/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 263711-637   Carquitast  L'Espluga de Francolí

Fira Mostra del Carquinyoli i altres productes dolços i de postres. La festa comença amb un
esmorzar gratuït a la plaça de l´esglèsia.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: es celebra l'últim cap de setmana del mes de maig.

Més informació:
Web: www.espluga.altanet.org/
Telèfon: 977 870 005
A/e: espluga@altanet.org

Organització: Ajuntament de l'Espluga de Francolí
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça de la Vila, 1 - 43440 Espluga de Francolí, La Conca de Barberà, Tarragona
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 263811-638   Fira del vi

La fira del vi té els seus inicis a l'any 1996 gràcies a l'esforç  de les DO's del Priorat, arraconant
l'escepticisme i deixant pas a una nova il·lusió. La Fira del Vi ha superat amb escreix la fase de
consolidació, i ara es marca noves fites i nous reptes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: es celebra durant el primer cap de setmana de maig

Més informació:
Web: www.falset.org
Telèfon: 977 830 057

Organització: DO de la comarca del priorat
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: plaça Quartera, 41 - 43730 Falset, El Priorat, Tarragona
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 263911-640   Festa de l'oli

Festa plenament consolidada i que compta amb la participació de totes les empreses i entitats
locals. Els actes més destacats són: l'esmorzar a base de clotxa (pa de pagès, botifarra, sardina de
casco, tomàquets i alls) i coca d'avellana; la demostració d'elaboració d'allioli; la demostració de la
tècnica tradicional de plegar olives; els jocs tradicionals i el taller pedagògic i creatiu per als més
petits; la sortida BTT; la Mostra de Productes Artesanals i Tradicionals (amb artesans del vidre, de
la forja, de la fusta, de la palma, pastes i embotits de la Fatarella, oli d'oliva... i molt més); i les
Jornades Gastronòmiques, que permetran als visitants degustar als restaurants de la localitat els
principals plats típics. 

Edats: tota la família
Dia de realització: festius
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: la festa es realitza durant el Pont de la Puríssima

Més informació:
Web: www.lafatarella.cat
Telèfon: 977 413 609
A/e: aj.lafatarella@altanet.org

Organització: Ajuntament de la Fatarella
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça Major, 7 - 43781  La Fatarella, La Terra Alta, Tarragona
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 264911-648   Fira de les herbes

El món de les herbes està estretament lligat amb la història, la naturalesa i les tradicions, aspectes
que encaixen a la perfecció amb el tipus d'imatge que es vol projectar de Peratallada i de Forallac.
A través d'aquesta fira es pretén donar a conèixer la gran varietat d'herbes que existeixen i el seu
ampli ventall d'aplicacions, per la qual cosa la mostra té un marcat caràcter didàctic i pedagògic.
És una mostra única al Baix Empordà. 

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es celebra durant el mes d'abril

Més informació:
Web: www.forallac.com
Telèfon: 972 645 522
A/e: ajuntament@forallac.com

Organització: Ajuntament de Forallac
Lloc de realització: plaça
Adreça: Plaça del Castell - 17111 Forallac, El Baix Empordà, Girona
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 265011-649   Festa de segar i batre

En aquestes festes es recull la tradició de segar i batre com s'havia fet sempre; amb animals, els
estris i els arreus usats fins que va arribar la mecanització de les feines del camp. Se segueixen
estrictament tots els passos des de la sega del blat fins que s'ensaca el gra.
Aquestes festes donen l'oportunitat de reviure l'esdeveniment més esperat de la vida de pagès, la
collita.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: la  festa de la Sega és l'últim cap de setmana de juny i la festa del Batre se celebra
quinze dies després

Més informació:
Web: www.segaribatre.cat
Telèfon: 973 570 180
A/e: info@segaribatre.cat

Organització: Associació les festes del segar i del batre
Lloc de realització: era del poble
Adreça: Àngel Guimerà, 54 - 25332 La Fuliola, L'Urgell, Lleida
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 265311-651   Festa de la cassola

La cassola és un plat molt típic de les terres de Lleida i, Golmés, ja fa anys va decidir dedicar-li una
jornada.
El plat consta de tot tipus de carns, verdures i un element imprescindible: els cargols.
Els participants a la festa poden preparar-se ells mateixos la cassola o bé menjar-ne de la que
ofereix l'organització.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: se celebra l'últim diumenge d'abril

Més informació:
Web: http://golmes.ddl.net
Telèfon: 973 601 501
A/e: ajuntament@golmes.ddl.net

Organització: Ajuntament de Golmés
Lloc de realització: poliesportiu municipal
Adreça: carrrer Portal, 1 - 25241 Golmés, El Pla d'Urgell, Lleida
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 265711-655   Mercat modernista

L'11 de setembre, els Hostalets acull dins la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, un
Mercat Modernista. Durant tot el dia els carrers del centre del poble es vesteixen de festa amb
parades d'artesania i alimentació, exhibició d'oficis d'època i un seguit d'activitats que amenitzen la
jornada.
Amb més de 40 parades, 7 oficis i diverses representacions teatrals, el mercat modernista s'ha
consolidat com una cita anual de referència.

Edats: tota la família
Dia de realització: festius
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: 11 de setemebre

Més informació:
Web: www.elshostaletsdepierola.cat
Telèfon: 937 712 112

Organització: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça Cal Figueres, 1 - 08781 Els Hostalets de Pierola, Anoia, Barcelona
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 265911-657   Gastroart

Gastroart recull l'herència de la Fira de Sant Miquel, que evoluciona cap a una fira gatronòmica i
artesanal, per fomentar els productes de qualitat que aporten una identitat al territori.
Maridatges musicals  i cinematogràfics, productes innovadors de la terra, la millor artesania de
Catalunya vinculada a la gastronomia, denominacions d'origen, productes ecològics, l'horta de la
Selva, el comerç de proximitat, els restaurants de la comarca, tallers participatius d'artesania per
adults i infants  i molt més.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: se celebra el darrer cap de setmana de setembre

Més informació:
Web: www.hostalric.cat
Telèfon: 972 864 011
A/e: promociolocal@hostalric.cat

Organització: Ajuntament d'Hostalric
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Raval, 45  - 17450 Hostalric, La Selva, Girona
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 268511-689   Els Pastorets

Les claus de l'èxit dels Pastorets de l'Ametlla de Merola són una música i una lletra pròpies, fruit
d'una llarga tradició teatral, una escenografia artesanal i la participació entusiasta de tots els veïns.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrada 20.00 €, venda anticipada 15.00 €

Més informació:
Web: www.ametllademerola.cat
Telèfon: 686 278 836
A/e: pastorets@ametllademerola.com

Organització: Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola
Lloc de realització: teatre
Adreça: l'Ametlla de Merola - 
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 268611-690   Festa dels Traginers de Balsareny

Celebració vinculada a les tradicionals benediccions d'animals que arreu del país tenen lloc
coincidint amb la festivitat de Sant Antoni, amb mostres d'oficis relacionats amb animals, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: la festa se celebra a finals de febrer

Més informació:
Web: www.balsareny.net
Telèfon: 938 396 100

Organització: Comissió de la Festa dels Traginers
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de l´Ajuntament, 2 - 08660 Balsareny, Bages, Barcelona
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 268811-693   Fira del caçador

Exhibicions, cuina, comerç... tot el que té relació amb la caça!

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es realitza un cap de setmana del mes d'octubre

Més informació:
Web: www.masdenverge.altanet.org
Telèfon: 977 718 257
A/e: aj.masdenverge@altanet.org

Organització: Ajuntament de  Masdenverge
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça de l'Església, 1 - 43878 Masdenverge, El Montsià, Tarragona
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 222511-694   Rubifolk

Un dels espectacles més importants del Rubifolk és l'espai anomenat "Rubifolk dels Infants",
consistent en un seguit d'activitats que volen apropar els més petits a la diversitat cultural d'arreu
del món.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: durant el mes de juliol.
Els preus varien segons l'espectacle

Més informació:
Web: www.esbartderubi.cat
Telèfon: 936 992 620

Organització: Esbart Dansaire de Rubí
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 08191 Rubí, Vallès Occidental, Barcelona
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 269211-697   La Fira de la Coca i el Mató

Aquesta fira és la principal mostra gastronòmica de Montserrat. Hi trobareu productes gastronòmics
artesanals propis de la zona de Montserrat: el mató de Marganell, els tomàquets de rosa i aromes
de Montserrat, l'embotit del Bruc, els dolços de Collbató. 

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: se celebra cada tardor, pels volts de Tots Sants

Més informació:
Web: www.monistroldemontserrat.cat
Telèfon: 938 350 011

Organització: Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça de la Font Gran, 2 - 08691 Monistrol de Montserrat, Bages, Barcelona
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 269411-699   Jornades dels Refugis Càtars a l'Alt Urgell

Des de l'any 1996 se celebren aquestes Jornades a principis d'agost a Castellbò i a Josa del Cadí.
Els actes inclouen conferències i taules rodones, però també rutes, animació, concerts i teatre, amb
la representació de l'obra Cercamon de Lluís Racionero, a les ruïnes de Costoja.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://montferrercastellbo.ddl.net
Telèfon: 973 351 343
A/e: ajuntament@montferrercastellbo.ddl.net

Organització: Ajuntament de Montferrer i Castellbò
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: plaça de la Trobada, s/n - 25711 Montferrer i Castellbò, L'Alt Urgell, Lleida
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 269511-701   Tàrraco Viva

Les Jornades Internacionals de Divulgació Històrica Romana se celebren a la ciutat de Tarragona la
segona quinzena del mes de maig. Es tracta d'unes jornades per gaudir de la història i del conjunt
monumental romà de Tarragona, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Durant la celebració
de les jornades, la ciutat retrocedeix a l'època romana gràcies a la participació de diversos grups de
reconstrucció històrica i a la col·laboració d'alguns restauradors de la ciutat que, amb els anys, han
anat recuperant receptes romanes amb gran rigor històric.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: segona quinzena del mes de maig.
L'accés a les activitats de Tarraco Viva es pot realitzar de diverses formes depenent del tipus
d'activitat i de l'aforament de l'espai on es realitza.
Entrades de pagament: activitats que per les seves característiques requereixen l'adquisició d'una
entrada. Invitacions gratuïtes: activitats que tenen un aforament limitat pel tipus d'activitat o per
l'espai on es realitza. Inscripcions gratuïtes: tallers i algunes visites. Lliure accés: activitats d'accés
gratuït per a les quals no és necessari obtenir cap mena d'invitació o entrada. En cas de superar
l'aforament aconsellable d'aquests espais, l'accés es limitaria per motius de seguretat.
Entrades de pagament i invitacions gratuïtes.
Per Internet al web del festival: www.tarracoviva.com.
Presencialment: a l'oficina del festival (Casa Sefus, plaça del Pallol), de 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h.
A l'estand d'Atenció al Visitant (jardins del Camp de Mart)

Més informació:
Web: www.tarracoviva.com
Telèfon: 977 242 220
A/e: oficina@tarracoviva.com

Organització: Oficina Tarraco Viva
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: Casa Sefus (pl. del Pallol) - 43003 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 223311-703   Festa del Corpus

La Garriga celebra la Diada de Aquesta localitat vallesana celebra la Festa de Corpus
confeccionant diferents catifes de clavells esteses al llarg dels seus carrers més cèntrics, fent una
processó religiosa i una gran batalla festiva amb els clavells que posa punt i final a les celebracions.
La festa, però, comença la setmana abans amb diverses activitats organitzades per les entitats
culturals del municipi, com ara la Trobada de Gegants.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: mes de maig o juny

Més informació:
Web: www.lagarriga.es
Telèfon: 938 605 050 

Organització: Comissió del Corpus de La Garriga
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de l'església, 2 - 08530 la Garriga, Vallès Oriental, Barcelona
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 222311-705   Festa de Corpus

Estesos a terra formant part d'una catifa, en un balcó engalanant una façana o cultivats dins de
testos, els clavells formen part de la idiosincràcia de les Festes de Corpus de Sitges, una diada en
què els sitgetans i sitgetanes barregen el culte religiós amb la passió que senten per aquesta flor.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.sitges.cat
Telèfon: 938 117 600

Organització: Ajuntament de Sitges
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. Ajuntament, sn - 08870 Sitges, Garraf, Barcelona
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 269811-706   Festa de Corpus

Darrerament ha arrelat una de les tradicions més antigues de la festa religiosa de Corpus, com són
les catifes pels carrers per on ha de passar la processó. Durant tot el matí hi ha un moviment
constant per aquests carrers.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.aiguafreda.cat
Telèfon: 938 442 253

Organització: Agrupació de Corpus
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. Ajuntament, 1 - 08591 Aiguafreda, Vallès Oriental, Barcelona
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 269911-707   Diada de la flor i fira d'Artesans

A partir del 1947 es comença a encatifar alguns carrers i places del poble amb serradures tenyides
de colors. Als anys 70 la festa entra en crisi i no es reprèn la tradició fins l'any 1990 amb un caire
menys religiós i més popular gràcies als Amics de les Tradicions.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: primer diumenge de juny

Més informació:
Web: www.argentona.com
Telèfon: 937 974 900
A/e: argentona@argentona.com

Organització: Amics de les Tradicions d'Argentona
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Ramon Par, 1 - 08310 Argentona, Maresme, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 332/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 270011-708   Festa de les flors

Festa popular en la que els veïns de la població confeccionen 1 Km de catifes amb flors i altres
productes. Els dissenys són molts i variats. L'espectacularitat de les formes i els colors, així com la
imaginació dels dibuixos, han fet que aquesta activitat sigui visitada per multitud de persones
d'arreu de les comarques veines.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es celebra per Corpus, el mes de juny

Més informació:
Web: www.ametllademar.cat
Telèfon: 977 456 000 
A/e: ajuntament@ametllamar.cat

Organització: Ajuntament de l'Ametlla de Mar
Adreça: c/ Sant Joan, 55 - 43860 L' Ametlla de Mar, El Baix Ebre, Tarragona
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 270111-709   Festa de Corpus

Els carres de la vila s'omplen de catifes de flors en aquest dia.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es celebra durant la celebració religiosa del Corpus, el mes de juny

Més informació:
Web: www.flix.altanet.org
Telèfon: 977 410 153

Organització: Ajuntament de Flix
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de l'Esglesia - 43750 Flix, La Ribera d'Ebre, Tarragona
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 270211-710   Catifes de flors

En l'actualitat, aquesta tradició, es conserva parcialment, ja que els veïns i veïnes de Tivissa, tot i
que no engalanen tot el recorregut, si que fan catifes als punts on s'atura la processó. Us
recomanem que vingueu a veure les catifes, i el treball al carrer dels veïns i veïnes de Tivissa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es celebra durant la festa del Corpus, el mes de juny

Més informació:
Web: www.tivissa.cat
Telèfon: 977 417 551
A/e: info@tivissa.cat 

Organització: Ajuntament de Tivissa
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ de la Foig, 5 - 43746 Tivissa, La Ribera d'Ebre, Tarragona
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 270311-711   Setmana cultural

Tota una setmana d'actes culturals a la vila per a tots els públics: exposicions, xerrades, excursions,
teatre... 

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es celebra cada any durant el mes de maig

Més informació:
Web: www.palausaverdera.cat
Telèfon: 972 552 337
A/e: ajuntament@palausaverdera.cat

Organització: Ajuntament de Palau Saverdera
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: c/ Nou, 15 - 17495 Palau-saverdera, L'Alt Empordà, Girona
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 270411-713   Catifes de Corpus

Els carrers del poble, per on passa la processó del Corpus, s'omplen de flors i colors amb les
catifes que realitzen laboriosament els veïns del Perelló. Les catifes estan confeccionades amb
elements de la natura típica del paisatge, amb sal tintada amb diferents colors i amb closca d'arròs
igualment tintada.

Edats: sense especificar
Dia de realització: diumenge
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es realitzen durant el mes de juny, per celebrar la festivitat de Corpus

Més informació:
Web: www.perello.altanet.org
Telèfon: 977 491 021

Organització: Ajuntament de El Perelló
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Lluís Companys, 2 - 43519 El Perelló, El Baix Ebre, Tarragona
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 270511-714   Fira del Mineral i de la Pedra

La fira aposta per descobrir i conèixer els minerals, per l'artesania, la manipulació i la història de la
pedra, representada pels picapedrers.
Pels carrers del poble trobareu mostres, tallers, exposicions i els picapedrers, així com alguns
comerços del municipi i de la vall de Rafamans amb tots tipus d'articles.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: aquesta fira es realitza cada dos anys 

Més informació:
Web: www.lapalma.diba.es
Telèfon: 936 720 202

Organització: Ajuntament de La Palma de Cervelló
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Sant Cristòfol, s/n - 08756 La Palma de Cervelló, Baix Llobregat, Barcelona
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 270611-715   Corpus a Vilaplana

El Corpus és una celebració molt arrelada a Vilaplana i sempre hi ha hagut molta participació
popular. Es treuen les plantes al carrer, es fan les tradicionals catifes de flors i es guarneixen els
altars improvisats. Un cop engalanats els carrers, tal i com marca el protocol, la processó
acompanyada dels nens de la primera comunió recorre tot el poble.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: es celebra el mes de juny

Més informació:
Web: www.vilaplana.oasi.org
Telèfon: 977 815 012
A/e: aj.vilaplana@altanet.org

Organització: Ajuntament de Vilaplana
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de la Vila, 4 - 43380 Vilaplana, El Baix Camp, Tarragona
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 270811-717   Mostra Floral

Cada any, muntatges de jardineria i composicions florals omplen el centre històric de Peralada.
Carrers i places, patis i jardins, claustres i esglésies es converteixen en un escenari diferent per on
passen milers de persones, que tenen l'oportunitat de visitar espais habitualment tancats o poc
coneguts, com el claustre de Sant Bartomeu o alguns indrets dels jardins del Castell.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es celebra durant el primer cap de setmana de juny

Més informació:
Web: www.peralada.org
Telèfon: 972 538 006
A/e: ajuntament@peralada.org

Organització: Ajuntament de Peralada
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça Gran, 7 - 17491 Peralada, L'Alt Empordà, Girona
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 271111-719   Els Pastorets de Berga

Els Pastorets de Berga, una tradició centenària sense la qual no s'entendria el Nadal berguedà, es
caracteritzen per ser dels pocs que mantenen la representació d'en Serafí Soler "Pitarra" i per
incloure les garrofes, un conjunt de quaranta-quatre versos que fan un repàs satíric a la vida social i
política de la ciutat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: amb la presentació del Carnet Jove o del Carnet de Jubilat corresponent es tindrà dret al
descompte d'un euro. Preus especials per a grups de més de 15 persones
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: durada: 2 hores i 30 minuts (amb mitja part inclosa).
Preus: butaca platea 11.00 €, butaca amfiteatre 9.00 €

Més informació:
Web: http://elspastoretsdeberga.blogspot.com
Telèfon: 938 213 871

Organització: Agrupació Teatral La Farsa
Lloc de realització: teatre
Adreça: ronda Queralt 15 (Teatre Municipal) - 08600 Berga, Berguedà, Barcelona
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 268511-720   La Flor de Nadal

Una música i una lletra pròpies, fruit d'una llarga tradició teatral, una escenografia artesanal i la
participació entusiasta de tots els veïns són les claus de l'èxit dels Pastorets de l'Ametlla de Merola.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada gratuïta als socis del Club Super3 (acompanyants d´un adult)
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es representen cada diumenge de gener al teatre d'aquesta antiga colònia tèxtil del
riu Llobregat. Preu entrades: 20.00 € el mateix dia de la representació i 15.00 € venda anticipada

Més informació:
Web: www.ametllademerola.cat
Telèfon: 686 278 836

Organització: Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola
Lloc de realització: teatre
Adreça: Cine - Teatre de l'Ametlla de Merola - 08672 Puig-reig, Berguedà, Barcelona
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 271211-721   L'Estel de Natzaret

Els Pastorets de Mataró impliquen fins a cinc generacions d'actors i actrius, que posen el seu talent
a disposició d'aquest gran muntatge en què s'hi mescla la música en directe, balls, canvis
espectaculars d'escenografia videoprojeccions i efectes especials de foc, llum i so. Entre la multitud
d'innovacions, però, als pastorets mataronins sempre hi acaba despuntant la característica lluna
somrient que fa ganyotes, un entranyable 'efecte especial' de temps passats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es celebren durant els dies festius pels volts de Nadal

Més informació:
Web: www.elspastoretsdemataro.cat
Telèfon: 937 901 213

Organització: Secció teatral del Centre Catòlic
Lloc de realització: teatre
Adreça: la Riera, 110-120 - 08301 Mataró, Maresme, Barcelona
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 271311-722   Els Pastorets de Vilanova i la Geltrú

A Vilanova i la Geltrú representen els clàssics Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Una història
especialment pensada per celebrar el Nadal amb la família, i els personatges més entranyables de
la història com el Rovelló, en Getsè i fins i tot el Satanàs!

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es celebren durant els vols de Nadal

Més informació:
Web: www.circolcatolic.com
Telèfon: 938 937 900
A/e: circolcatolic@hotmail.com

Organització: Teatre Círcol Catòlic
Lloc de realització: teatre
Adreça: c / de Sant Gervasi, 41 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 271411-723   Firabril, la fira de la mel i l'oli

La fira gira al voltant de l'oli i la mel del Perelló, on es presenten les diferents varietats i els seus
productes derivats. Els actes més importants i exitosos d'aquesta fira son: 
El concurs de la mel, amb quatre categories per participar-hi: la mel de taronger, la mel de romaní,
la mel de mil flors i la mel d'alta muntanya. S'atorguen tres premis per categoria. El guardó més
desitjat és l'Abella d'or, que s'entrega a la mel que destaca per les seves qualitats per sobre de
totes les altres.
El sorteig del seu pes en mel. Entre tots els assistents que han comprat mel durant la fira, es fa un
sorteig. El premi consisteix en la quantitat de mel equivalent al pes del guanyador. Per tal realitzar
el pes adequadament s'instal·la una balança de fusta on el guanyador s'ha d'asseure en un costat,
mentre que a l'altre es van posant pots de mel de tots els apicultors locals fins que s'iguala el pes. 
El sorteig de l'olivera d'oli. Es sorteja el consum anual d'oli d'oliva entre tots aquells que hagin
comprat oli durant la fira. El guanyador s'emportarà 100 litres d'oli d'oliva.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es realitza durant el mes d'abril

Més informació:
Web: www.perello.altanet.org
Telèfon: 977 491 021

Organització: Ajuntament del Perelló
Lloc de realització: recinte firal
Adreça: c/ Lluís Companys, 2 - 43519 El Perelló, El Baix Ebre, Tarragona
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 270911-724   Pessebres vivents

Els Pessebres Vivents són les dramatitzacions rituals o recreacions del naixement de Crist, el
Messies, que tenen lloc en dates nadalenques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: desembre i gener.
Aquesta activitat se celebra a moltes poblacions de Catalunya, entra d'altres a: a Can Baró,
Barcelona, Vilavenut, Fontcoberta, Amer, Bàscara, Brunyola, Camarasa, La Pobla de Lillet, Les
Torres de Fals, Martorelles, Pals, Rocafort de Vallbona, ant Martí de Maldà, Santa Pau, Tona, Llers,
Les Gunyoles d'Avinyonet, Sant Guim de la Plana, Campdevànol, Òrrius, Ardèvol-Pinós, La
Llacuna, Sudanell, Torre del Suro de Barcelona, Sant Pere de Ribes o Peralada

Més informació:
Web: www.festes.org
A/e: info@festes.org

Organització: Associació Cultural Rebombori Digital
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
Adreça: diferents poblacions de Catalunya - 
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 271511-725   Pessebre Vivent de Penelles

La participació en exclusiva dels nens i nenes del poble, la música en viu a la cova del Naixement i
l'entrada lliure són els principals ingredients del Pessebre Vivent de Penelles (la Noguera), que es
desenvolupa pels carrers de la part antiga de la vila. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es celebra durant els mesos de desembre i gener

Més informació:
Web: www.ccnoguera.cat/penelles
Telèfon: 973 610 246
A/e: ajuntament@penelles.ddl.net

Organització: Ajuntament de Penelles
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Major, 1 - 25335 Penelles, La Noguera, Lleida
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 271611-726   Un pessebre vivent amb música pròpia

Una escenificació parlada, la interpretació de danses populars, l'ús de decorats monumentals i,
sobretot, l'ambientació de les escenes a través d'una música especialment composada per a
l'ocasió, són les característiques diferenciadores del Pessebre d'Els Prats de Rei. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es pot visitar del 24 de desembre al 14 de gener.

Més informació:
Web: www.pessebreprats.org
A/e: jaumecv@email.com

Organització: Agrupació Cultural Recreativa Sigarra
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: 08281 Els Prats de Rei, Anoia, Barcelona
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 271711-727    PinellArt

Aquesta fira d'artesania va nèixer amb el desig de donar a conèixer cada any un treball artesà
vigent i un dels que s'han perdut amb el temps.
Es conviden un seguit d'artesans i mestres artesans d'arreu del territori català i també de Pinell, que
donen a conèixer la manera de treballar i d'elaborar tota mena de productes.
D'altra banda, la fira també té la finalitat de donar a conèixer el poble i els seus punts turístics,
destacant la Catedral del Vi com a parador, la qual afavorirà i donarà un atractiu a PinellArt. 

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: es realiza el segon cap de setmana del mes de juny

Més informació:
Web: www.pinelldebrai.altanet.org
Telèfon: 977 426 231
A/e: aj.pinelldebrai@altanet.org

Organització: Ajuntament de Pinell de Brai
Lloc de realització: cooperativa
Adreça: plaça Catalunya, 1 - 43594 El Pinell de Brai, La Terra Alta, Tarragona
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 271811-728   Pessebre vivent modern

Per ser el primer dels realitzats durant el segle XX, el Pessebre Vivent de Castell d'Aro és el degà
de la seva modalitat a Catalunya.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es representa els mesos de desembre i gener sempre en una única funció a les
19.00 h. 
Preu adult 5.00 €, infants 3.00 €

Més informació:
Web: www.pessebrevivent.com
A/e: info@pessebrevivent.com

Organització: Associació del Pessebre Vivent de Castell d'Aro
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: 17249 Castell-Platja d'Aro, El Baix Empordà, Girona
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 272011-730   El pessebre dels estels

Els racons de les cases mig enrunades i sense sostre de l'antic poble de la Masia de Castelló
reneixen cada any per Nadal amb un dels Pessebres Vivents més atípics de Catalunya. Un
recorregut lliure, sense temps ni presses, que permet la interacció amb uns actors que transmeten
els coneixement associats als oficis tradicionals que s'havien fet al poble en són els principals
atractius.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es representa en dies festius pels volts de Nadal

Més informació:
Web: www.masiacastello.cat
A/e: masiacastello@masiacastello.cat

Organització: Associació Masia de Castelló
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: Masia de Castelló - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, El Baix Camp, Tarragona
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 272111-731   Pessebre vivent de La Pobla de Montornès

Una estructura clàssica, amb un recorregut guiat per un "vell pastor" que va comentant els quinze
quadres que conformen aquesta representació, i la presència de diàlegs i ambientació musical,
juntament amb alguns detalls espectaculars són els components bàsics d'aquest Pessebre Vivent.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: festius durant els volts de Nadal

Més informació:
Web: www.tinet.cat/~amicsm/
Telèfon: 977 648 050
A/e: pessebre@tinet.fut.es

Organització: Amics de Montornès
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: La Pobla de Montornès - 43761 La Pobla de Montornès, El Tarragonès, Tarragona
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 272211-732   Benvingut al món, nadó!

Cada any bona part dels habitants de Perafort recreen el naixement de Jesucrist dins una part de
l'espai urbà del poble. Una escenificació casolana, amb poques referències bíbliques, i amb la
presència d'animals vius i la representació d'oficis tradicionals, són els ingredients d'aquest
pessebre vivent tarragoní.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: durant els volts de Nadal

Més informació:
Web: www.perafort.com
Telèfon: 977 625 006
A/e: ajuntament@perafort.com

Organització: Ajuntament de Perafort i Puigdelfí
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: 43152 Perafort, El Tarragonès, Tarragona
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 272311-733   La festa de les torrades

Arreu hi ha celebracions amb una existència que es perd en la memòria del temps, i donen lloc a
tota mena de llegendes que d'una forma idealitzada teixeixen la història no escrita dels pobles. Al
Pla la tradició més arrelada, sens dubte, és la festa de les Torrades. La festa es fa al voltant d'una
foguera, on es torra una llesca de pa de pagès (dels de 2 kg), que la tradició mana que es punxi a
l'extrem d'una canya verda per acostar-la al caliu i es demana la col·laboració de la persona que fa
el mateix a l'altra banda de la foguera per informar de quan la torrada és al punt, o bé s'aguanta la
llesca amb atenció. Mentrestant, vas saludant aquells amb qui et retrobes. És un autèntic
esdeveniment social. En l'actualitat té una participació multitudinària, però, tot i això, encara no s'ha
perdut l'esperit de convivència i germanor dels seus orígens.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: se celebra el diumenge de Carnestoltes.

Més informació:
Web: www.elpladelpenedes.cat
Telèfon: 938 988 003

Organització: Ajuntament del Pla del Penedès
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça de Pau Fontanals, 1 - 08733 El Pla del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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 272411-734   Pessebre vivent de Joanetes

Joanetes, reviu la il·lusió de nadal des del nucli del poble a tots els racons del seu privilegiat entorn.
Un element especialment simbòlic i molt bonic per aquestes dates, és el muntatge de l'estrella
il·luminada més gran del món. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://webspobles.ddgi.cat/sites/vall_den_bas
Telèfon: 972 690 225 
A/e: ajuntament@vallbas.cat

Organització: Ajuntament de La Vall d'en Bas
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: 17176 La Vall d'en Bas, La Garrotxa, Girona
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 223611-735   La Patum de Berga

Els gegants, els nans i altres elements de bestiari festiu popular omplen els carrers i les places de la
ciutat amb un clar protagonisme del foc i dels elements pirotècnics.

Edats: segons activitat
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: es celebra el mes de juny

Més informació:
Web: www.lapatum.cat
Telèfon: 938 214 333

Organització: Patronat Municipal de la Patum
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08600 Berga, Berguedà, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 356/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 223811-736   Aplec del Cargol de Lleida

L'Aplec reuneix milers de persones al voltant de la taula per degustar els plats més tradicionals de
la cuina lleidatana, entre els quals els cargols en són els principals protagonistes. La jornada
s'acompanya de nombrosos actes festius paral·lels.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: durant el mes de maig.
Tiquet per dinar al Palau de Vidre

Més informació:
Web: www.aplec.org
Telèfon: 973 281 473
A/e: aplec@aplec.org

Organització: Federació de Colles de l'Aplec del Cargol de Lleida
Lloc de realització: parc
Adreça: Parc dels Camps Elisis - Lleida, El Segrià, Lleida
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 270911-741   La festa de Sant Antoni Abat

El ritus principal que conté la Festa de Sant Antoni Abat consisteix en donar 3 voltes amb els
cavalls i altres animals de feina a un espai sagrat per a la comunitat que la celebra i en una direcció
especial: el sentit contrari de les agulles del rellotge. Per això, aquest ritus s'anomena Tres Tombs o
també Passades, Beneïdes, Passant, etc. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: aquesta activitat se celebra a moltes poblacions de Catalunya, entra d'altres a:
Ripollet, La Bisbal del Penedès, Cambrils, Centelles, Montblanc, Esplugues, Anglesola, Moià,
Linyola, Amposta, Tàrrega, Castellterçol, Sabadell, Les Borges Blanques, Torrelles de Llobregat

Més informació:
Web: www.festes.org
A/e: info@festes.org

Organització: Associació Cultural Rebombori Digital
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
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 227111-742   L'Encamisada

L'Encamisada de Falset, que combina la commemoració històrica amb la celebració local dels Tres
Tombs és possiblement la festa popular de més anomenada de les comarques del Priorat en
aquestes dates i l'expressió col·lectiva de la força de tot un poble.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana més proper a Sant Antoni Abat

Més informació:
Web: www.falset.org
Telèfon: 977 830 057
A/e: artesana@falset.org

Organització: Ajuntament de Falset
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 43730 Falset, El Priorat, Tarragona
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 272511-743   Festa dels Tres Tombs

La festa dels Tres Tombs a Igualada és una mostra viva de la importància de les celebracions de
Sant Antoni en el conjunt del territori català. La transcendència històrica dels traginers de la zona de
l'Anoia han convertit aquesta celebració igualadina en una diada molt especial.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: mes de gener. Activitat anual

Més informació:
Web: www.igualada.cat
Telèfon: 938 031 950 

Organització: Ajuntament d'Igualada
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08700 Igualada, Anoia, Barcelona
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 272911-744   Cavalcada dels Tres Tombs

La presència dels Disset Genets de Sant Antoni, una tradició genuïnament barcelonina, és un dels
aspectes d'aquesta celebració que té lloc en el marc de la festa major del barri i que és
protagonitzada pels carros i carruatges que, abans de l'arribada dels cotxes, havien recorregut tots
els carrers de la ciutat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: primer dissabte després del 17 de gener

Més informació:
Web: www.barrisantantoni.info
Telèfon: 934 027 000

Organització: Associació  de veïns del barri de Sant Antoni
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08015 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 219011-745   Festa Major d'Hivern i Tres Tombs

Celebrada en honor a Sant Antoni Abat, co-patró de la ciutat, Vilanova i la Geltrú celebra cada any
el 17 de gener l'acte principal de la Festa dels Tres Tombs, una jornada d'exhibició etnogràfica de
l'univers traginer que per la qualitat, quantitat i diversitat dels participants s'ha convertit en una de
les més importants del nostre país.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cada any el 17 de gener

Més informació:
Web: www.vilanova.cat
Telèfon: 938 140 000
A/e: cultura@vilanova.cat

Organització: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 267411-746   Festa dels Tres Tombs

Emmarcada dins les Festes de Sant Antoni Abat, i en ple fred hivernal, Valls celebra un dels Tres
Tombs més matiners del calendari català: té lloc el cap de setmana abans del 16 de gener i compta
amb una de les col·leccions més interessants de carruatges i carros de traginers.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana abans del 16 de gener

Més informació:
Web: www.valls.cat
Telèfon: 977 636 010
A/e: ajuntament@valls.cat

Organització: Ajuntament de Valls
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 43800 Valls, L'Alt Camp, Tarragona
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 273011-747   Festa de Sant Antoni

Un mes i mig després de la diada de Sant Antoni Abat, Sant Vicenç de Castellet celebra la Festa
dels Carreters, una de les festes populars i tradicionals més importants del poble. Organitzada pel
gremi dels carreters i cansaladers locals, la festa s'estructura al voltant de la passada o beneïda
dels animals i carruatges.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: es celebra el mes de març

Més informació:
Web: www.santvi.cat
Telèfon: 936 930 611
A/e: svcastellet@santvi.cat

Organització: Gremi dels carreters i cansaladers
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08295 Sant Vicenç de Castellet, Bages, Barcelona
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 273111-748   Festes dels Tonis

Una de les característiques principals de la festa actual és que celebra dos passants, el Passant de
la Vigília, una animada cercavila gastronòmica en què només participen persones, i el Passant dels
Tres Tombs, amb carros i carruatges tirats per cavalleries. Ambdúes comitives efectuen els tombs
per la vila aturant-se a les cases de persones directament relacionades amb la festa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de gener. Activitat anual

Més informació:
Web: www.tonismanlleu.galeon.com
Telèfon: 938 506 666 
A/e: tonisdemanlleu@gmail.com

Organització: Ajuntament de Manlleu
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08560 Manlleu, Osona, Barcelona
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Festes populars

 273211-749   Diada Castellera

Actuació de castellers de les diferents colles participants al llarg de la temporada. Són molts els dies
en què es poden contemplar castells al llarg de l'any, però la temporada comença amb força el mes
de juny i declina a partir de mitjans de novembre.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: primer diumenge després del 21 d'octubre

Més informació:
Web: www.collavella.com      www.jovesxiquetsdevalls.com     
Telèfon: 977 636 010
A/e: ajuntament@valls.cat

Organització: Colles castelleres de Valls
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça del Blat - 43800 Valls, L'Alt Camp, Tarragona
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Festes populars

 224711-750   Mostra de tardor, Berga Bolet

Cada any, a la capital del Berguedà, coincidint amb el primer cap de setmana d'octubre, se celebra
la tradicional Festa dels Bolets amb el Concurs de Bolets a Puigventós.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: primer cap de setmana d'octubre.
Es poden adquirir tiquets per fer el tast de la mostra de productes

Més informació:
Web: www.ajberga.cat
Telèfon: 938 214 333 
A/e: berga@ajberga.cat 

Organització: Associació Boletaire de Berga
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: Passeig de la Indústria i Pla de Puigventós - Berga, Berguedà, Barcelona
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Festes populars

 225711-751   Carbassada

El símbol que la festa ha començat és la col·locació d'una gran carbassa feta amb fibra de vidre i
il·luminada per dins a la rotonda d'entrada al poble: activitats infantils, una xocolatada amb coca de
carbasses, un taller per aprendre a dibuixar carbasses, el sopar de la Carbassada...

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana abans de Tots Sants i dia de Tots Sants

Més informació:
Web: www.ripoll.cat
Telèfon: 972 714 142

Organització: Associació de veïns del nucli antic de Ripoll
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17500 Ripoll, El Ripollès, Girona
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Festes populars

 27611-752   Festa Nacional de la Llana i Casament a Pagès

Organitzada pel Centre d'Iniciatives i Turisme (CIT), es celebra a mitjans de maig, i pretén reviure
els costums ancestrals de la tosa dels xais i d'un casament tradicional de pagès. 
El principal atractiu de la festa, a més de la mostra folklòrica, rau en el fet que l'enllaç sol ser verídic
i compta amb la presència de destacades personalitats del país que actuen com a padrins de
noces. La festa es complementa amb un mercat de productes artesanals i una trobada de
brocanters i antiquaris.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mitjans de maig. Activitat anual

Més informació:
Web: www.ripoll.cat
Telèfon: 972 714 142 

Organització: Ajuntament de Ripoll
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17500 Ripoll, El Ripollès, Girona
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Festes populars

 27611-753   Festa Major de Sant Eudald

L'any 1004 el Sant era aclamat com a patró de la vila i s'instituí la Festa Major durant aquesta
celebració. La festa, en una època, es caracteritzà per les curses de braus, el bou amb corda, les
sardanes amb la cobla que tocava des de dalt del campanar de l'església de Sant Eudald, les
processons i solemnitats religioses. Avui la festa s'ha modernitzat i segueix les característiques
pròpies del temps; té un caire popular i gratuït.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: es celebra l'onze de maig

Més informació:
Web: www.ripoll.cat
Telèfon: 972 714 142 

Organització: Ajuntament de Ripoll
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 17500 Ripoll, El Ripollès, Girona
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Festes populars

 27611-755   Fira Catalana de l'Ovella

Com molt bé indica el seu nom, aquesta fira té lloc el 15 d'octubre, coincidint amb l'onomàstica.
L'any 1853 l'ajuntament acordà la seva institució. En un principi tenia com a fi la transacció de
bestiar; ara només se celebra la fira de l'ovella ripollesa, que juntament amb la venda de tota mena
d'objectes quotidians li donen color i vida.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: 15 d'octubre. Activitat anual

Més informació:
Web: www.ripoll.cat
Telèfon: 972 714 142

Organització: Ajuntament de Ripoll
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 17500 Ripoll, El Ripollès, Girona
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Festes populars

 225811-758   Festa del calamar, la festa marinera

Consisteix en una festa-homenatge als homes de la mar i un concurs de pesca del calamar. La
festa vol recordar i homenatjar les arrels marineres de Salou, reunint totes aquelles persones que
han viscut una època o hi han estat relacionades, tot commemorant la història marinera de la vila.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: entre els mesos de novembre i desembre

Més informació:
Web: www.salou.cat
Telèfon: 977 309 200

Organització: Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Salou
Lloc de realització: port
Adreça: 43840 Salou, El Tarragonès, Tarragona
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Festes populars

 226411-759   El Carnaval de Terra Endins

No és només una rua de carrosses. El carnaval de la gent gran, el pullassu, les senyoretes, la rua i
el ball del dissabte, el carnaval infantil, la guerra de boles de neu en cas que nevi i l'enterrament de
la sardina. Són dies de molta gresca i xerinola en els quals Torelló venera el seu únic rei: el Rei
Carnestoltes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: setmana de carnaval

Més informació:
Web: www.carnavaltorello.cat
Telèfon: 618 589 458
A/e: info@carnavaltorello.cat

Organització: Ajuntament de Torelló
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 08570 Torelló, Osona, Barcelona
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Festes populars

 226711-760   El Carnaval de Solsona

Com tots els Carnavals, al de Solsona també hi ha balls, xarangues... I, a més, també s'organitzen
dos fantàstics concursos: el Concurs de Cartells o el de la Bata arreu del Món.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: setmana de carnaval

Més informació:
Web: www.carnavalsolsona.com

Organització: Junta del Carnaval
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 25280 Solsona, El Solsonès, Lleida
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Festes populars

 227911-763   Festa Major de Solsona

La Festa Major de Solsona és una de les més antigues i alhora amb més tradició de totes les festes
majors que actualment se celebren arreu del país. Aquest ric i secular patrimoni festiu recula en la
llunyania dels temps, almenys des del segle XIV.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït
Observacions: durant el mes de setembre. Activitat anual

Més informació:
Web: www.solsonalafesta.net
Telèfon: 973 480 050
A/e: comunicacio@solsonalafesta.net

Organització: Ajuntament de Solsona
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 25280 Solsona, El Solsonès, Lleida
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Festes populars

 228911-764   Aplec de l'arròs

Les sardanes i un espectacle infantil amenitzen el ja tradicional Aplec de l'arròs. Els organitzadors
faciliten el lloc per fer foc, la llenya i l'aigua. La cassola i els ingredients els han de dur els
concursants. El jurat puntua el gust i la presentació dels arrossos.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: mes de juny. Activitat anual

Més informació:
Web: www.ajalella.org
Telèfon: 935 552 339
A/e: ajalella@alella.cat

Organització: Ajuntament d'Alella
Lloc de realització: bosc
Adreça: El bosquet (prop de l'IES d'Alella) - 08328 Alella, Maresme, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 376/659



Cultura, espectacles i tallers

Festes populars

 228911-765   Festa de la verema

Alella està intensament arrelada a la vinya i al vi, com ho estan els seus ceps plantats en els
costers amb vistes al mar. Per celebrar l'inici de la collita anual, ens preparen la Festa de la Verema
amb activitats com la trepitjada del raïm i la benedicció del primer most, la Fira d'artesans, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: mes de setembre

Més informació:
Web: www.ajalella.org
Telèfon: 935 552 339
A/e: ajalella@alella.cat

Organització: Ajuntament d'Alella
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. de la Vila - 08328 Alella, Maresme, Barcelona
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Festes populars

 230011-766   La Móra, Morisca, Creu i Mitja Lluna

Un cap de setmana en el que la població viatja en el temps i es converteix en la Móra de l'edat
mitjana amb diversos espectacles, mercadal medieval

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cap de setmana de la primera quinzena de juliol

Més informació:
Web: www.moradebre.cat
Telèfon: 977 400 012
A/e: informacio@moradebre.cat

Organització: Ajuntament de Móra d'Ebre
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: 43740 Móra d'Ebre, La Ribera d'Ebre, Tarragona
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Itineraris, rutes i passejades

 265825-656   E-Rutes a Hostalric

Rutes electròniques de descoberta del patrimoni. Les e-rutes són itineraris multimèdia guiats per
GPS que us permetran descobrir i interpretar els secrets de la fortalesa a través d'una experiència
interactiva.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://www.turismehostalric.cat
Telèfon: 972 86 45 65
A/e: turisme@hostalric.cat

Organització: Oficina de Turisme d'Hostalric
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: c/ Raval, 45 - 17450 Hostalric, La Selva, Girona
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Jocs de sala

 232921-383   Centre cultural i lleure La Vagoneta

Tres espais lúdics on trobaràs jocs i material divers adaptat a diferents franges d'edat: una sala per
a nens i nenes d'1 a 5 anys, una altra per a nens i nenes de 6 a 8 anys i una altra per a nens i
nenes de 9 a 12 anys.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: els germans d'un mateix grup familiar gaudeixen de les següents bonificacions: un 5% de
bonificació per al segon germà, un 10% de bonificació per al tercer germà, un 15% de bonificació
per al quart i successius germans
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: els germans d'un mateix grup familiar gaudeixen de les següents bonificacions: un 5% de
bonificació per al segon germà, un 10% de bonificació per al tercer germà, un 15% de bonificació
per al quart i successius germans
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: els germans d'un mateix grup familiar gaudeixen de les següents bonificacions: un 5% de
bonificació per al segon germà, un 10% de bonificació per al tercer germà, un 15% de bonificació
per al quart i successius germans
Observacions: quotes: soci familiar anual 25,00 €, 50% de descompte si es conjunt amb la
inscripció anual de ludoteca 
Servei de ludoteca: general, diària 3,50 € (soci 3,00 €). Abonament 10 dies 22,00 € (soci 18,70 €).
Anual 75,00 € (soci 63,75 €)

Més informació:
Web: www.santjust.cat
Telèfon: 934 705 006
A/e: lavagoneta@santjust.cat

Organització: Centre de cultura i lleure La Vagoneta
Adreça: pl. de la Pau, s/n - 08960 Sant Just Desvern, Baix Llobregat, Barcelona
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Màgia

 21948-221   Espectacles de màgia

Espectacles teatrals que utilitzen l'il·lusionisme com a mitjà d'expressió.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari dels dissabtes és a les 18.00 h i diumenges a les 12.00 h.
Entrada general 8.00 €

Més informació:
Web: www.elreydelamagia.com
Telèfon: 933 197 393
A/e: info@elreydelamagia.com

Organització: Museu del Rei de la Màgia
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de l'Oli, 6 - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Màgia

 21958-223   Fira Màgica i Festival Internacional de Màgia de Santa Susanna

Fira dedicada a la màgia i l'il·lusionisme, que compta amb diverses activitats musicals, artístiques, i
amb zones d'artesans de l'alimentació, productes màgics, una ludoteca ètnica, oracles, telescopis,
etc. 
En el festival s'hi representen diversos espectacles de màgia.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: gratuït: els menors de 6 anys. Descomptes: socis del TR3SC, carnet jove 3 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: activitat bianual durant el mes de juny

Més informació:
Web: www.firamagica.com
Telèfon: 937 678 361

Organització: Ajuntament de Santa Susanna
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Catalunya, s/n - 08398 Santa Susanna, Maresme, Barcelona
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Màgia

 26338-691   Cicle de Màgia i il·lusionisme. Memorial Wenceslao Ciuró

La màgia il·lusionista del pare Ciuró és la protagonista a la nostra vila durant els mesos d'estiu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.castelltersol.cat
Telèfon: 938 666 188 
A/e: castelltersol@diba.es

Organització: Ajuntament de Castellterçol
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Vella, 3 - 08183 Castellterçol, Vallès Oriental, Barcelona
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Museus

 2311-36   L'art de la punta al Museu Marés

El Museu d'Arenys de Mar té el seu origen en l'antic Museu Fidel Fita. Una mostra de la història i el
patrimoni d'Arenys que es remunta a l'any 1917, quan un grup de persones de la vila preocupades
pel patrimoni del poble decideix reunir objectes de valor històric i donar-los a conèixer. La voluntat
per desenvolupar un museu, però, té moltes dificultats, fet que porta a la crisi d'aquesta iniciativa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda: 1,50 € per a grups, jubilats, joves amb carnet jove i estudiants amb carnet
d'estudiant. Entrada gratuïta per a membres de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, escolars
acompanyats per tutor i menors de 12 anys i primer diumenge del mes
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de l'1 de gener al 30 de març i de l'1 d'octubre al 31 de desembre de dimarts a
dissabte d'11 a 13 h i de 16 a 18h
de l'1 d'abril al 30 de setembre de dimarts a dissabte d'11 a 13 h i de de 18 a 20 h
Diumenges i festius tot l'any d'11 a 13.
Entrada normal: 3 €

Més informació:
Web: http://museu.arenysdemar.org
Telèfon: 937 924 444 
A/e: museu@arenysdemar.cat

Organització: Museu d'Arenys de Mar
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de l'Església, 43  - 08835 Arenys de Mar, Maresme, Barcelona
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Museus

 2291-34   Fons arqueològic al Museu de Badalona

La col·lecció de materials arqueològics del Museu està format per les peces que han proporcionat
les excavacions realitzades al llarg de més de setanta anys al jaciment romà de la ciutat de Baetulo
i en alguns punts del seu territori.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dimarts a dissabte de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h. Diumenges de 10 h a 14 h

Més informació:
Web: www.museubdn.es
Telèfon: 933 841 750
A/e: info@museubdn.es

Organització: Museu de Badalona
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. de l'Assemblea de Catalunya, 1  - 08911 Badalona, Barcelonès, Barcelona
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Museus

 2331-38   El Museu Darder de Banyoles

Sabies que Francesc Darder va ser el primer director del Parc Zoològic de Barcelona? Saps com
funciona l'Estany de Banyoles? Això i moltes més coses les podràs aprendre visitant aquest
fantàstic museu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduIda 1,50 € per a majors de 65 anys, Carnet Jove i Carnet d'estudiant. Entrada
gratuïta: Carnet de docent, menors de 16 anys, grups escolars, socis de l'AMC (Associació de
Museòlegs de Catalunya), de l'ICOM (Internacional Council of Museums), dels Amics dels Museus
de Banyoles, i de l'associació de Professionals de la Gestió Cultural
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'entrada és conjunta i permet visitar els dos museus de Banyoles.
Tarifes, individuals: 3 € persona.
Grups (a partir de 10 persones): 1 € persona.
Tiquet Multi entrada: entrada que us permet visitar diferents museus i parcs arqueològic a preus
reduïts. Consulteu-ne les opcions.
Horari d'hivern (setembre a juny), de dimarts a dissabte, de 2/4 d'11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 7 de
la tarda. Diumenge, de 2/4 d'11 a 2.
Horari d'estiu (juliol i agost), de dimarts a dissabte, de 2/4 d'11 a 2/4 de 2 i de 4 a 2/4 de 8 del
vespre. Diumenge, de 2/4 d'11 a 2

Més informació:
Web: www.museusdebanyoles.cat
Telèfon: 972 574 467 
A/e: museudarder@ajbanyoles.org

Organització: Museu Darder d'Història Natural
Lloc de realització: museu
Adreça: plaça dels Estudis, 2 - 17820 Banyoles, El Pla de l'Estany, Girona
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Museus

 211-1   Testimonis de la nostra història

Visita d'una selecció de peces dels mons romà, jueu, musulmà i cristià i recorregut pels voltants del
museu, a fi de conèixer alguns testimonis d'aquestes cultures a la ciutat de Barcelona.

Edats: consulteu
Dia de realització: diumenge, festius
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: estem d'obres, visita el nostre pati. De desembre de 2009 a la primavera de 2011.
Mentre durin les obres, unes pantalles interactives instal·lades al pati, permeten visitar d'una
manera diferent el Museu: fer un tomb per les sales, conèixer les col·leccions més destacades o
seguir l'evolució de les obres de millora

Més informació:
Web: www.museumares.bcn.es/index.htm
Telèfon: 933 105 800
A/e: museumares@mail.bcn.es

Organització: Museu Frederic Marès
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Sant Iu, 5-6 - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 241-5   Visita al Museu Textil i d'Indumentària

El Museu presenta un recorregut cronològic a través de l'art i la tècnica del teixit, de la
indumentària, del brodat, de la punta i del tapís dins la cultura europea occidental.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda: 3.00 € (estudiants menors de 25 anys, Carnet Jove, persones a l'atur, targeta rosa
reduïda i persones jubilades)
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: reduïda: 3.00 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dilluns tancat (festius inclosos).
De dimarts a diumenge de 10 a 18 h.
Festius de 10 a 15 h.
Dies de tancament anual: 1 de gener, 24 de juny, 25 i 26 de desembre.
Entrada gratuïta: els diumenges a la tarda de 15.00 a 18.00 h l'accés a les dues seus del DHUB
cada primer diumenge de mes.
Entrada gratuïta també per a menors de 16 anys, membres de l'ICOM i targeta rosa gratuïta

Més informació:
Web: www.dhub-bcn.cat/ca
Telèfon: 932 563 465
A/e: dhub@bcn.cat

Organització: Museu Tèxtil i d'Indumentària
Lloc de realització: museu
Adreça: av. Diagonal, 686  - 08034 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 261-7   Visites comentades i tallers

Al voltant d'un tema monogràfic de les col·leccions o de les exposicions temporals, el MNAC
organitza una visita comentada que va acompanyada d'una activitat o taller.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: 30% descompte, aturats, grups i bus turístic.
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: 30% descompte.
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dimarts a dissabte: obert de 10 a 19 h.
Diumenges i festius: obert de 10 a 14.30 h.
Dilluns: tancat, tret dels festius.
Tancament anual: 1 de gener, 1 de maig i 25 de desembre.
Dia gratuït: primer diumenge de mes

Més informació:
Web: www.mnac.es
Telèfon: 936 220 376
A/e: mnac@mnac.es

Organització: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: Palau Nacional - Parc de Montjuïc  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 27551-9   Museu Diocesà de La Seu D'urgell

Visita al conjunt catedralici: el claustre, el museu, l'església de Sant Miquel i la catedral.
Servei gratuït d'audioguia disponible, previ dipòsit d'un document d'identitat. També hi ha guia
escrita.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: per als grups de 10 o més persones l'entrada és de 2,5 €. Grups de col·legis: 1 €. Menors de
14 anys, entrada gratuïta
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: De juny a setembre obert de dilluns a dissabte de 10 a 13.00 h  i de 16 a 19.00 h. 
Els diumenges i festius obert de 10 a 13 h
D'octubre a maig obert els feiners de 10 a 13.00 h i de 16 a 18.00 h. Diumenges i festius de 10 a
13.00 h
El preu de l'entreda és de 3 €

Més informació:
Web: www.museudiocesaurgell.org
Telèfon: 973 353 242
A/e: museudiocesa@bisbaturgell.org

Organització: Museu Diocesà de La Seu d'Urgell
Lloc de realització: museu
Adreça: Museu Diocesà de La Seu d'urgell - 25700 La Seu d'Urgell, L'Alt Urgell, Lleida
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 27601-10   Visita el Monestir de Poblet i el seus Museus

El contingut dels dos museus del monestir, el Museu de la Restauració i el Museu del Palau del Rei
Martí, explica el que ha estat el monestir en les diverses èpoques, i com és avui, fruit del passat
més llunyà i més proper. Hom hi pot trobar, també, una gran quantitat de peces recuperades, i
llegats de notable valor històric i artístic. Les estances que acullen els museus són espais integrats
en el mateix recinte del monestir: edificacions dels segles XIV i XV, que constitueixen un marc idoni
i excepcional.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda de 3,50 €per a jubilats majors de 65 anys, joves entre 7 i 18 anys,
estudiants amb carnet. Grups de més de 25 persones 5,00 €. Entrada conjunta de la Ruta del Cister
Poblet, Santes Creus i Vallbona 9,00 € 
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: 3,50 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: les visites són sempre guiades

Més informació:
Web: www.poblet.cat
Telèfon: 977 870 254 / 977 870 089
A/e: info@poblet.cat

Organització: Monestir de Poblet
Lloc de realització: museu
Adreça: Abadia de Poblet - 43448 Vimbodí i Poblet, La Conca de Barberà, Tarragona
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 27531-11   Museu de les Papallones de Catalunya

El contingut del museu està encaminat a mostrar la relació de les papallones, com a insectes que
són, amb la resta d'éssers vius. Això arriba al seu màxim potencial en les visites guiades. En una
hora de visita es dóna una idea del que representen les papallones dins de la natura. La vida al
planeta esta fermament lligada a l'existència dels insectes. Sense ells no és possible la vida, però
ells sí que poden viure sense la resta d'animals, fins i tot sense l'home.
Una visita que és una experiència única per descobrir un món, petit i proper, que moltes vegades és
tan desconegut com important per a la conservació de la biodiversitat.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: per als nens menors de 6 anys l'entrada és gratuïta
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: per realitzar una visita en grup és recomanable trucar al 973 620 743

Més informació:
Web: www.papallones.net
Telèfon: 973 620 743 / 655 475 661
A/e: museu@papallones.net

Organització: Museu de les Papallones de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: Pujalt - 25560 Sort, El Pallars Sobirà, Lleida
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 2101-12   Històries del Monestir

Visita autoguiada amb un joc per conèixer el Monestir de Pedralbes i com hi ha viscut des dels 9
anys l'abadessa sor Isabel March.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda de 5 € per a menors de 25 anys, majors de 65 anys i persones amb discapacitat
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de l'1 d'octubre al 31 de març, de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h.
De l'1 d'abril al 31 de març, de dimarts a dissabte de 10 a 17 h.
Durant tot l'any, diumenges de 10 a 20 h (a partir de les 15 h entrada gratuïta), festius de 10 a 15 h.
Dilluns tancat. 
Dies de tancament anual: 1 de gener, 1 de maig, Divendres Sant, 24 de juny i 25 de desembre.
Entrada combinada per tots els centres del MUHBA. Entrada normal: 7 €. Entrada reduÏda: 5 €,
menors de 25 anys, majors de 65 anys, persones amb discapacitat. Entrada gratuïta: menors de 16
anys, tarjeta rosa, membres de l'ICOM, Barcelona Card

Més informació:
Web: www.museuhistoria.bcn.es
Telèfon: 932 563 434
A/e: monestirpedralbes@bcn.cat

Organització: Museu-Monestir de Pedralbes 
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de la Baixada del Monestir, 9  - 08034 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 24151-13   Audioguies familiars

Les audioguies familiars estan disponibles en català i castellà. Els membres d'una família o infants
acompanyats d'adults poden compartir l'experiència de la visita utilitzant plegats la modalitat
d'audiogia familiar.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dilluns a dissabtes  de 10:00 h a 20:00 h.  Audioguia familiar gratuïta per a nens
i nenes.
Diumenges i festius  de 10:00 h a 15:00 h.

Més informació:
Web: www.museuhistoria.bcn.es
Telèfon: 932 562 122
A/e: museuhistoria@bcn.cat

Organització: Museu Marítim de Barcelona
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: pl. del Rei, s/n - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2121-14   Arts de carrer. I si plou, també!

Espectacles i activitats per a families de titelles, pallassos o cinema.

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: segons activitat
Descompte famílies monoparentals: segons activitat
Observacions: consulteu horaris

Més informació:
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 934 768 600
A/e: info.fundacio@lacaixa.es

Organització: CaixaForum
Lloc de realització: museu
Adreça: av. del Marquès de Comillas, 6-8  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 281-18   Fem un matí de museu

Visita d'aventura pel Museu a través de contes i llegendes, així com de jocs i de tallers de
descoberta.

Edats: segons activitat
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: diversitat de preus segons les activitats contractades.
Per a grups concertats. Esmorzar inclòs

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 932 254 700
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Pau Vila, 3  - 08039 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2251-29   Taller de ceràmica

Descobreix un món màgic de formes i colors a través del fang. Fes volar la teva imaginació creant
la teva pròpia peça.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: Primer diumenge de mes de 12 a 13h. Preu 3,50 €

Més informació:
Web: www.museuceramica.bcn.es
Telèfon: 932 563 465
A/e: museuceramica@bcn.cat

Organització: Museu de Ceràmica
Lloc de realització: museu
Adreça: av. Diagonal, 686  - 08034 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 281-42   Històries de farcells, maletes i baguls

Històries de farcells, maletes i baguls és una activitat adreçada al públic familiar amb nens i nenes
de 6 a 12 anys que es desenvolupa en els diferents àmbits del Museu. Un personatge un pèl
estrany ha aparegut al Museu d'Història de Catalunya. És una dona que no recorda gairebé res, tan
sols petits retalls de la seva vida. La seva identitat és un misteri que ha d'esbrinar amb l'ajut de les
mares, pares, avis, àvies, nens i nenes... 
Es tracta d'una proposta perquè les famílies, a través d'un recorregut lúdic i participatiu pels espais
del museu, transitin per les més diverses èpoques històriques, a la descoberta de les variades
maneres d'organitzar la vida familiar al llarg dels temps.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda: pensionistes; nois i noies de 7 a 18 anys; titulars del carnet d'estudiant;
titulars del carnet jove; grups de 20 persones o més. Tenen dret a gratuïtat: majors de 65 anys,
nens i nenes fins a 6 anys, membres de l'ICOM, grups escolars acompanyats de professor,
personal docent, discapacitats, aturats, Amics del Museu, i per a tothom tots els primers diumenges
de mes i els dies 23 d'abril, 18 de maig i 11 i 24 de setembre
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: gratuït
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: tarifa reduïda
Observacions: per a les famílies amb nens i nenes de 6 a 12 anys
Durada de l'activitat: 1.30 h

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 932 254 700
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Pau Vila, 3  - 08039 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 23471-415   Museu etnològic

El Departament d'Exposicions i Difusió promou el Programa d'activitats i també du a terme els
serveis educatius. Proposa diverses formes de coneixement sobre els materials etnogràfics del
Museu: objectes, imatges etnogràfiques i patrimoni intangible (música, narració oral, etc.) i de la
seva tasca científica. Es basa en propostes de participació del visitant, en una experimentació que
mira de promoure la implicació, l'emoció.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.museuetnologic.bcn.es
Telèfon: 934 246 807
A/e: museuetnologic@mail.bcn.es

Organització: Museu Etnològic
Lloc de realització: museu
Adreça: pg. de Santa Madrona, s/n - Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 24151-547   Detectius per un dia

Aquesta nit ha desaparegut un objecte del museu. Veniu a ajudar els investigadors a interpretar les
pistes, descobrir el culpable del robatori i trobar la peça perduda.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: entrada gratuïta: dia Internacional dels Museus, festivitat de la Mercè i d'altres jornades de
portes obertes que s'aprovin. Diumenges a partir de les 15.00h. Membres de l'Associació d'Amics
del Museu Marítim de Barcelona (AAMMB). Membres degudament acreditats de l'ICOM, l'ICMM i
l'Associació de Museòlegs de Catalunya. Menors de 7 anys.Socis del Club Súper 3. 
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cada diumenge de 12h a 13h.
Preu: 4.00 € infants, 6,50 € adults.
Reserves al 933 429 929

Més informació:
Web: www.mmb.cat
Telèfon: 933 429 929

Organització: Museu Marítim de Barcelona
Lloc de realització: museu
Adreça: av. de les Drassanes, s/n - 08001 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2181-21   Els picassos de la Fundació Palau

Visita guiada per tota la fundació fent especial èmfasi en la Sala Picasso i en la cinquantena d'obres
que la integren.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: estiu (juny - setembre), de dimarts a dissabte:  d'11 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
Diumenges i festius:  d'11 a 14 h.  
Hivern (octubre - maig), de dimarts a dissabte:  de 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h.
Diumenges i festius:  de 10.30 a 14 h.
Dilluns no festius tancat

Més informació:
Web: www.fundaciopalau.cat
Telèfon: 937 913 593
A/e: fundaciopalau@fundaciopalau.cat

Organització: Fundació Palau
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de la Riera, 54 - 08393 Caldes d'Estrac, Maresme, Barcelona
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 22781-320   Museu Arxiu Tomàs Balvey

El Museu organitza diverses activitats artístiques com la creació d'un mosaic, d'un conte il·lustrat o
d'espelmes.

Edats: totes les edats
Dia de realització: segons activitat
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: informació i reserves: de dimarts a divendres, de 9 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h.
Dilluns tancat

Més informació:
Web: www.cardedeu.cat/museu/
Telèfon: 934 831 149
A/e: museu@museudecardedeu.cat

Organització: Museu Arxiu Tomàs Balvey
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ del Doctor Daurella, 1 - 08440 Cardedeu, Vallès Oriental, Barcelona
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 2581-65   Museu de la pagesia. Entendre el present a través del passat

Exposició permanent que dóna una visió prou àmplia dels més de 900 anys de tradició agrícola,
una mirada als treballs del camp i a l'estructura social del món agrícola.

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: horaris: divendres de 17 a 20 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i
festius de 10 a 14 h

Més informació:
Web: www.castellbisbal.cat
Telèfon: 937 722 622
A/e: museu@castellbisbal.cat

Organització: Museu de la pagesia
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Pi i Margall, 13  - 08755 Castellbisbal, Vallès Occidental, Barcelona
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 2271-32   Museu de les Mines de Cercs

Recorregut guiat pels diferents àmbits del Museu, on s'explica l'origen, les característiques i
l'evolució de les colònies mineres, les característiques del carbó i els seus usos i aplicacions i
l'evolució tècnica dels sistemes d'explotació des del 1851 fins a la fi del segle XX.
També ofereix visites guiades al jaciment paleontològic de Fumanya, la central tèrmica de Cercs i
l'embassament de la Baells.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari en dies laborables del 7 de gener al 31 de maig, és de 10 a 14 h. De l'1
d'octubre al 21 de desembre, és de 10 a 14 h. De l'1 de juny al 30 de setembre, és de 10 a 14 h i de
16 a 19 h
Caps de setmana i festius: 7 gener - 31 maig / 1 octubre - 21 desembre, de 10 a 15.
Visites guiades amb reserva prèvia

Més informació:
Web: www.mmcercs.cat
Telèfon: 938 248 187 - 938 249 025
A/e: m.cercs@diba.es

Organització: Museu de les Mines de Cercs
Lloc de realització: depèn de l'activitat
Adreça: pl. de Sant Romà, s/n  - 08698 Cercs, Berguedà, Barcelona
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 2351-40   Visites guiades al Museu de Can Tinturé

Es tracta d'una visita basada en l'autodescoberta, gràcies a la manipulació d'objectes representatius
del Museu,  i a partir de la conversa i la participació dels visitants. Activitats amb possibilitat
d'adaptació segons necessitats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda 1,50 €, estudiants i jubilats. Tarifa combinada reduïda 2,25 €, amb Carnet
descompte 
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a diumenge de 10 a 14 hores, i dimecres i dissabte de 16:30 a 20
hores. Dilluns tancat (excepte festius). Tancat el mes d'agost i els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de
desembre.
Horari de visites combinades: 1er torn: Diumenges 11 h (Pujol i Bausis) i 12 h (Museu Can Tinturé). 
2on Torn: Diumenges 12h (Museu Can Tinturé) i 13h (Pujol i Bausis). El recorregut és lliure, encara
que hi ha possiblilitat de concretar visites de grup.
Tarifa normal 2,50 €. Tarifa combinada 3,00 € a Can Tinturé i Pujol i Bausis

Més informació:
Web: www.esplugues.cat
Telèfon: 934 700 218
A/e: museucantinture@ajesplugues.es

Organització: Museu Can Tinturé
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de l'Església, 36  - 08950 Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 24231-551   El modernisme ceràmic a les teves mans

La fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, "La Rajoleta" constitueix un obligat punt de referència en la
producció de la ceràmica industrial catalana, especialment durant el període d'esplendor del
Modernisme.
El seu fons documental i l'ampli repertori tipològic de forns i estructures li confereixen una gran
singularitat i excepcionalitat a tot el projecte.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: diumenges, de 10.30 a 14 hores. Visites concertades

Més informació:
Web: http://www.mnactec.cat
Telèfon: 934 700 218 
A/e: museucantinture@esplugues.cat

Organització: Museu de Ceràmica La Rajoleta
Lloc de realització: museu
Adreça: ptge. Puig d'Ossa, s/n  - 08950 Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 271-8   Teatre Museu-Dalí

El Teatre-Museu Dalí, l'objecte surrealista més gran del món, ocupa l'edifici de l'antic Teatre
Municipal, construcció del segle XIX destruït a la fi de la Guerra Civil. Sobre aquestes ruïnes, Dalí
va decidir crear el seu museu.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda (8 €) per a estudiants, pensionistes, jubilats i aturats que presentin
l'acreditació corresponent. També per a grups de més de 25 persones i per a titulars del Carnet
Jove
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de l'1 de novembre al 28 de de febrer, obert de 10:30 a 18 hores.
De l'1 de març al 30 de juny, obert de 09:30 a 18 hores.
De l'1 de juliol al 30 de setembre, obert de 9 a 20 hores.
De l'1 d'octubre al 30 d'octubre, obert de 09:30 a 18 hores.
Dies de tancament: l'1 de gener i el 25 de desembre.
Tots els dilluns entre l'1 d'octubre i el 31 de maig, excepte festius, vigílies de festius i el 24 de
desembre. 
De l'1 de juny al 30 de setembre, obert tots els dies

Més informació:
Web: www.salvador-dali.org/
Telèfon: 972 677 500

Organització: Fundació Gala - Salvador Dalí
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Gala i Salvador Dalí, 5 - 17600 Figueres, L'Alt Empordà, Girona
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 2201-24   Col·lecció de joguines

El Museu compta amb més de 4.000 joguines entre mecanos, teatrins, cavalls de cartró i nines.

Edats: tota la família
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: gratuïta amb el carnet del Super 3
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: juny, juliol, agost i setembre, de dilluns a dissabte de 10 a 19 h i diumenges de 10 a
18 h.
D'octubre a maig, de dilluns a dissabte de 10 a 18 h i diumenges i festius de 10 a 14 h

Més informació:
Web: http://www.mjc.cat/
Telèfon: 972 504 585
A/e: correu@mjc.cat

Organització: Museu del Joguet de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de Sant Pere, 1  - 17600 Figueres, L'Alt Empordà, Girona
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 271-43   Anem a descobrir el castell de la Gala i en Dalí

El Castell Gala Dalí de Púbol, obert al públic des del 1996, permet descobrir un edifici medieval on
Salvador Dalí va materialitzar un desbordant esforç creatiu pensant en una persona: Gala.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda i grups (+ 30 persones): 5 €, per a estudiants, pensionistes, jubilats i aturats que
presentin l'acreditació corresponent. També per a grups de més de 30 persones i per a titulars del
Carnet Jove
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horaris: del 15 de març al 14 de juny, obert de 10:00 a 18 hores. Accés fins a les
17:15.
Del 15 de juny al 15 de setembre, obert de 10:00 a 20 hores. Accés fins a les 19:15.
del 16 de setembre a l'1 de novembre, obert de 10:00 a 18 hores. Accés fins a les 17:15.
Del 2 de novembre al 31 de desembre, obert de 10:00 a 17 hores. Accés fins a les 16:15.
Les sales tanquen 15 minuts abans de l'hora establerta. 
Dies d'obertura: del 15 de març al 31 de desembre.
Tots els dies entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
Dies de tancament: 1 de gener i 25 de desembre. Tots els dilluns entre el 14 de març i el 14 de juny
i entre el 16 de setembre i el 31 de desembre, excepte festius i vigílies de festius.
La Casa-Museu està tancada al públic de l'1 de gener al 14 de març.
Individual: 7.00 €

Més informació:
Web: www.dali-estate.org
Telèfon: 972 488 655
A/e: pbgrups@fundaciodali.org

Organització: Fundació Gala - Salvador Dalí
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Gala i Salvador Dalí, 5 - 17600 La Pera, El Baix Empordà, Girona
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 2521-59   Visita al Museu de l'Empordà

El Museu de l'Empordà, que conté una de les col·leccions més importants de pintura catalana,
organitza visites dinamitzades i gratuïtes a les exposicions temporals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: dissabtes a les 17h i diumenges a les 12h

Més informació:
Web: www.museuemporda.org
Telèfon: 972 502 305

Organització: Museu de l'Empordà
Lloc de realització: museu
Adreça: Rambla, 2  - 17600 Figueres, L'Alt Empordà, Girona
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 27571-3   Visita al Museu de Miniatures i Microminiatures

Visitar el museu és endinsar-se en una realitat a una altra escala. És descobrir una de les
col·leccions més completes i variades d'Europa, i la primera a Catalunya. És conèixer un conjunt de
magnífiques obres que ens faran entrar en diversos mons en miniatura: una farmàcia del s. XIX,
una perruqueria dels anys 20...

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Tipus: entrada reduïda de 2,90 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: està obert de dilluns a diumenge de 10.30 h a 18.30 h els mesos d'hivern. I de
10.00 h  a 19.00 h els mesos d'estiu 

Més informació:
Web: http://www.museuminiaturesbesalu.com
Telèfon: 972 591 842
A/e: info@museuminiaturesbesalu.com

Organització: Museu de Miniatures i Microminiatures
Lloc de realització: museu
Adreça: plaça Prat de Sant Pere, 15 - 17850 Besalú, La Garrotxa, Girona
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 231-4   La defensa passiva a Girona durant la Guerra Civil

Descobrirem nous refugis que es van habilitar i construir durant la Guerra Civil, repartits pel subsòl
de la ciutat, barricades i trinxeres.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: gratuït menors de 16 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal sol·licitar la reserva a l'activitat.
Diumenge 2 de maig de 2010, a les 11.00 h. 
Diumenge 20 de juny de 2010, a les 11.00 h.
Dijous 22 de juliol de 2010, a les 18.00 h.
Dijous 26 de agost de 2010, a les 18.00 h.
Diumenge 26 de setembre de 2010, a les 11.00 h.
Diumenge 31 d'octubre de 2010, a les 11.00 h 

Més informació:
Web: www.girona.cat/museuciutat
Telèfon: 972 222 229
A/e: museuciutat@ajgirona.cat

Organització: Museu d'Història de la Ciutat
Lloc de realització: carrer
Adreça: c/ de la Força, 28 - 17004 Girona, El Gironès, Girona
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 231-22   Una altra mirada sobre Girona

Passejada pels racons més emblemàtics i suggerents, tot redescobrint la història de la ciutat des de
la prehistòria fins a l'actualitat, o bé adaptada a una època concreta.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal inscripció prèvia al 972 222 229

Més informació:
Web: www.ajuntament.gi/museuciutat
Telèfon: 972 222 229
A/e: museuciutat@ajgirona.org

Organització: Museu d'Història de la Ciutat
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: c/ de la Força, 28 - 17004 Girona, El Gironès, Girona
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 2191-23   Antiga adoberia de Cal Granotes

Cal Boyer és una antiga fábrica tèxtil cotonera de finals del segle XIX. Conserva dues naus i una
xemeneia; cal destacar les columnes de ferro colat a la planta baixa i les encavallades de fusta a
les quadres superiors. En aquest espai hi podem visitar el Museu de la Pell, on dos àmbits
configuren el recorregut expositiu pel món de la pell: la pell en la història, la producció, la utilitat i la
significació cultural de la pell en la nostra civilització mediterrània, i un univers de pell que ens
acosta a la diversitat dels seus usos i utilitats. També hi ha oberta al públic la secció L'Home i
l'Aigua que pretén donar una visió de diferents aspectes del món de l'aigua relacionats amb la
nostra societat. Cal Granotes és una construcció industrial del segle XVIII on s'explica l'antic
sistema d'adobar vegetalment les pells utilitzat abans de la industrialització. Conserva les dues
plantes típiques d'una adoberia: la ribera i l'estenedor.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda 2,50 €: pensionistes, nois/noies entre 7 i 18 anys, titulars del carnet
d'estudiant, titulars carnet jove o del carnet + 25, persones amb discapacitats, membres
d'associacions, entitats i institucions. Entrada gratuïta: el primer diumenge de mes, menors de 7
anys, majors de 65 anys, acompanyants de grups, aturats, membres AMC, membres
d'associacions, entitats i institucions, segons conveni,  membres de l'ICOM, Club Súper 3,
estudiants acreditats, passi permanent del mNACTEC, personal docent de Catalunya, personal
Generalitat de Catalunya
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: tarifa reduïda
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: tarifa reduïda
Observacions: juliol i agost: de dimarts a divendres de 10 a 14 hores. De dimarts a divendres de
10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:30 hores. Dissabtes, diumenge i festius d'11:00 a 14:00 hores. Dilluns
tancat. Visites concertades per a grups de 9:00 a 18:00 hores, prèvia concertació.

Més informació:
Web: www.mnactec.cat/informacio.php
Telèfon: 937 368 966
A/e: info.mnactec@gencat.cat

Organització: Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de la Baixada de la Unió, s/n - 08700 Igualada, Anoia, Barcelona
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 2301-35   Museu del Traginer d'Igualada

El Museu del Traginer - Col·lecció Antoni Ros, explica l'evolució del transport tant de mercaderies
com de persones, emprant energies de sang i, alhora, mostra les relacions entre els diferents oficis
que feien possible el desenvolupament del fet traginer a casa nostra.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dimarts a dissabte de 10 a 13h i de 15 a 17h.
Diumenges i festius de 10 a 14h.
Entrada adults 4 €, entrada pensionistes 3 €, entrada Infantil 2 €. Suplement visita guiada (menys
de 15 persones) 15 €. 
Visites en grup, sempre en hores convingudes al 938 048 852

Més informació:
Web: www.museudeltraginer.com
Telèfon: 938 048 852
A/e: RACO.TRAGINER@terra.es

Organització: Museu del Traginer
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Traginer, 5  - 08700 Igualada, Anoia, Barcelona
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 251-6   Visita al Museu Conca Dellà

Aquest centre museístic ofereix la possibilitat de descobrir la Conca Dellà, una zona que temps
enrere va ser ocupada per la cultura romana i, molt abans, habitada per alguns dels últims
dinosaures.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari d'hivern (16 setembre - 30 juny), de dimarts a dissabte: d'11 a 14h i de 17 a
19h. Diumenges: de 11 a 14h. Dilluns festius: obert.
Horari d'estiu (1 juliol - 15 setembre), de dilluns a diumenge: de 11 a 14h i de 17 a 19h.
Setmana Santa: de dilluns a diumenge: de 11 a 14h i de 17 a 19h. Dilluns de pasqua d'11h a 14h

Més informació:
Web: www.parc-cretaci.com
Telèfon: 973 665 062

Organització: Museu Conca Dellà
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ del Museu, 4 - 25650 Isona i Conca Dellà, El Pallars Jussà, Lleida

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 416/659



Cultura, espectacles i tallers

Museus

 2461-53   Museu de puntes de coixí

Es desconeix la data exacta en què es van començar a confeccionar puntes al coixí a l'Arboç, però
sí que podem estar segurs que aquesta activitat ja es realitzava al segle XVIII. L'època de més
esplendor va des de la segona meitat del segle XIX fins al primer terç del XX. En aquests anys
l'artesania de les puntes donava feina a la gran majoria de les noies i dones arbocenques. La finor i
delicadesa de les peces feia que les randes de l'Arboç tinguessin un gran renom entre les cases de
comerç de Barcelona.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: nens gratuït; jubilats i estudiants, 1 €; grups de més de 20 persones, 1 € per persona
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: adults: 2 €

Més informació:
Web: www.arbocenc.org
Telèfon: 977 670 621

Organització: Fundació Privada Museu Puntes al Coixí de L'Arboç
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Major, 37  - 43720 L' Arboç, El Baix Penedès, Tarragona
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 25811-559   Visita al museu

S'hi exposen eines agrícoles i d'oficis artesans, propis d'una ruralia catalana que, amb el seu treball,
bastí aquest país i ens llegà una llengua pròpia, unes tradicions i unes formes de vida peculiars.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: estudiants i descomptes (Carnet Jove, Més 25, etc.): 4€. Grups: 4.50 € per visitant. Grups de
Tercera Edat: 4 € per visitant. Nens (de 9 a 16 anys): 3€. Gratuïta, menors de 9 anys i Club Súper 3
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: el museu obre tots el dies de l'any excepte els dilluns i l'1 i el 6 de gener, el dilluns
de pasqua, i el 25 i el 26 de desembre. 
De dimarts a dissabte, de 10.30 a 14.00 h i de 16.00 a 18.30 h. Diumenges i festius de 10.30 a
14.00 h.

Més informació:
Web: www.museuvidarural.cat
Telèfon: 977 870 576
A/e: info@museuvidarural.com

Organització: Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Canós, 16 - 43440 Espluga de Francolí, La Conca de Barberà, Tarragona
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 2211-25   Vine a descrobrir la vida medieval

Amb aquesta visita les famílies poden experimentar la vida que es feia al Monestir durant l'època
medieval.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: jubilats: 1,50 €. Grups superiors a 25 persones: 1,50 €. Joves fins a 21 anys titulars del
Carnet Jove, carnet universitari o carnet internacional d'estudiant: 1,5 €. Menors de 7 anys gratiut
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: reduït, 1,5 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: hivern: 01/11 a 28/02 11 a 17:30h 
primavera: 01/03 a 14/06 10 a 17:30h.
estiu: 15/06 a 15/09 10 a 19h.
tardor: 16/09 a 31/10 10 a 17:30h.
30 minuts abans de l'hora de tancament es deixaran de vendre tiquets d'entrada.
Tancat: els dilluns no festius (dimarts en cas de ser festiu el dilluns) i el 25 de desembre.
Per vacances: segona quinzena de gener.
Bar, restaurant, botiga, llibreria

Més informació:
Web: www.santperedecasserres.com
Telèfon: 937 447 118 - 608 892 200
A/e: SAC@caixamanlleu.es     escolacasamasferrer@ajvic.net     

Organització: Fundació Caixa de Manlleu
Lloc de realització: monestir
Adreça: pl.Fra.Bernadí, 24 - 08560 Manlleu, Osona, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 419/659



Cultura, espectacles i tallers

Museus

 2281-33   Visita al Museu Arqueològic i a les Coves de Toll

Visita guiada a les Coves prehistòriques (Moià), i posteriorment una segona part de visita guiada al
Museu Arqueològic a Moià.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: les Coves estan obertes al públic en general els dissabtes i diumenges de 10:30 h
a 14:00h i de 15:00h a 18:30h. També obert els festius, vacances escolars d'estiu i Setmana Santa
durant tot l'any (excepte el 25 i 26 de desembre i l'1, 5 ó 6 de gener), de 10:30 h a 14:00h.
L'última visita es realitza a les 13:30h i a la tarda a les 18:00h.
Amb l'entrada de les Coves es pot visitar gratuïtament el Museu Arqueològic i Casa Natal Rafael
Casanova a Moià. L'horari del Museu és de dimarts a diumenge de 10 a 2/4 de 2 i de 4 a 7.
Cada grup d'entrada a les coves és recomanable que no superi les 20 persones.
Preu per persona del grup - 3,75 €. Agents de viatges, gratuït

Més informació:
Web: www.covesdeltoll.com
Telèfon: 938 209 134
A/e: info@covesdeltoll.com

Organització: Patronat de Museus de Moià
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Rafael Casanova, 8 - 08180 Moià, Bages, Barcelona
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 2141-16   L'art és un joc!

Visites dinamitzades per conèixer diferents aspectes de la col·lecció Abelló, seguides d'un taller que
reforça plàsticament els continguts explicats.
Paral·lelament, es duen a terme alguns tallers per a nens i nenes, els quals, mitjançant el joc,
aprenen a observar les obres d'art.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.museuabello.com
Telèfon: 935 445 099
A/e: museuabello@molletvalles.cat

Organització: Museu Abelló
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Berenguer III, 122  - 09100 Mollet del Vallès, Vallès Oriental, Barcelona
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 25731-404   Museu de la Pesca

A Palamós el treball de l'home a la mar esdevé espectacle als ull del visitant: a mitja tarda l'arribada
de les barques a port i la descàrrega de peix ofereix un quadre de moviment i color inigualable.
Però, el món pesquer no s'acaba al moll, sinó que té continuïtat en el Museu de la Pesca, únic a la
Mediterrània en la seva especialitat. Aquest centre presenta el passat, el present i el futur de la
pesca, a través de la seva exposició permanent i d'un conjunt d'activitats vinculades al fet marítim
de la Costa Brava.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: del 15 de juny al 15 de setembre obert cada dia de 10 h a 21 h

Més informació:
Web: www.museudelapesca.org
Telèfon: 972 600 424
A/e: museudelapesca@palamos.cat

Organització: Museu de le Pesca de Palamós
Lloc de realització: museu
Adreça: Moll Pesquer, s/n  - 17230 Palamós, El Baix Empordà, Girona
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 2481-55   Museu de la Nina

Està situat al nucli antic de Castell d'Aro, a les dependències on abans es trobava l'Ajuntament. Va
ser declarat 'Bé Nacional d'Interès Cultural' per la Generalitat de Catalunya l'any 1995. La idea de
crear el Museu de la Nina, inaugurat l'any 1997, va sorgir arran de la donació de nines que va
realitzar Josefina Teixidor. Teixidor va començar la seva col·lecció de nines fa uns trenta anys, amb
el desig de donar a conèixer la nina com a un instrument més de la cultura de la humanitat.
Instrument mitjançant el qual diferents països i pobles expressaven la seva forma de viure i els seus
costums. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana, festius
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: l'horari d'estiu de dilluns a divendres és de 18 a 21h. I els caps de setmana i festius
de 11 a 13h i de 18 a 21h.
L'horari d'hivern de caps de setmana i festius és d'11 a 13 h i de 17 a 19 h

Més informació:
Web: www.platjadaro.com/cat/nina.asp
Telèfon: 972 817 284
A/e: cultura@platjadaro.com

Organització: Museu de la nina
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4  - 17250 Castell-Platja d'Aro, El Baix Empordà, Girona
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 2361-41   Visites guiades a l'Espai Cultura la Ciutadella

Aquest espai ofereix una visió renovada del tractament del patrimoni cultural de Roses per tal
d'arribar a un públic ampli.
S'ubica dins el perímetre del que es coneix com a Ciutadella, una fortificació construïda al segle
XVI. L'any 1961, davant la pressió urbanitzadora que amenaçava el monument, es declara
Conjunto Histórico Artístico Nacional i avui  es troba inclosa entre els principals Béns Culturals
d'Interès Nacional del país. 
Es contemplen diferents usos que han de servir per acostar el patrimoni cultural als ciutadans des
d'una perspectiva educadora i alhora lúdica.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda:  2 €, carnet jove, carnet estudiant, carnet docent, aturats. Gratuïta: menors de 16
anys i majors de 65 i gent de Roses. Preus especials per a grups
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari d'hivern, d'octubre a maig: 10-18 h. Dilluns tancat (excepte festius).
Horari d'estiu, de juny i setembre: 10-20 h. Juliol i agost: 10-21 h.
Tancat el 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener.
Entrada general: 3 €

Més informació:
Web: www.roses.cat
Telèfon: 972 151 466
A/e: info@laciutadella.cat

Organització: Museu de la Ciutadella de Roses
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: av. de Roses, s/n  - 17480 Roses, L'Alt Empordà, Girona
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 2131-15   Visita guiada a la Casa Turull

Visites guiades a les diverses exposicions temporals que s'alternen amb tallers per apropar l'art
contemporani al públic infantil.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: dimarts a dissabte de 17 a 20 h. 
Diumenge d'11 a 14 h

Més informació:
Web: www.sabadell.cat
Telèfon: 93 727 85 55
A/e: mas@ajsabadell.cat

Organització: Museu d'Art de Sabadell 
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ del Doctor Puig, 16  - 08202 Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona
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 25801-555   Activitats per a infants

El Museu posseeix un fons important de material arqueològic de diferents èpoques, sobretot de la
prehistòria, que procedeix de jaciments i d'excavacions fetes a la ciutat i a la comarca.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.sabadell.cat
Telèfon: 937 278 555
A/e: mhs@ajsabadell.cat

Organització: Museu d'Història de Sabadell
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de Sant Antoni, 13 - 08201 Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona
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 2441-51   Casa Museu Torres Amat

Construïda al segle XVII, propietat de la família del bisbe Fèlix Torres i Amat, va ser adquirida el
1981 per la Diputació de Barcelona, juntament amb mobles, objectes d'art i ornaments i objectes
litúrgics que van pertànyer al bisbe Torres i a la seva família.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: s'ofereixen visites guiades amb prèvia reserva

Més informació:
Web: www.sallent.cat
Telèfon: 938 370 200
A/e: sallent@sallent.cat

Organització: Casa Museu Torres Amat
Adreça: carretera de Manresa a Berga  - 08650 Sallent, Bages, Barcelona
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 2341-39   Museu d'història de la immigració de Catalunya

La Masia de Can Serra acull la primera fase del projecte que comprèn una sala d'exposicions
temporals i el Centre de documentació del MhiC que es gestiona com un centre de recursos atenent
les consultes via e-mail. Així mateix l'espai expositiu té una programació anual que treballa temàtica
migratòria i de diàleg intercultural tanmateix el MhiC realitza activitats associades a les mostres i
activitats educatives.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: horari d'hivern (de l'1 d'octubre al 13 d'abril)és de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
L'horari d'estiu (del 14 d'abril  al 30 setembre) és de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i dimarts i
dijous de 17 a 20 h.
Per concertar visites guiades truqueu als telèfons, 933 812 606 o 600 494 375

Més informació:
Web: www.mhic.net
Telèfon: 933 812 606
A/e: mhic@sant-adria.net

Organització: Museu d'història de la immigració de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: Masia de Can Serra. Crtra. de Mataró, 124  - 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelonès,
Barcelona
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 2231-27   Portes obertes a Casa Aymat

Visita guiada per a tots els públics a la subseu del Museu de Sant Cugat dedicada a l'art
contemporani i, especialment, a l'art tèxtil.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dimarts a divendres, de 15 a 19h. Dissabtes de 10 a 13,30 i de 15 a 19h (fins a
les 20 hores de l'1 de juny al 30 de setembre).
Diumenges i festius, de 10 a 14,30 hores. Dilluns tancat.
Visita guiada i gratuïta cada primer diumenge de mes a les 12 hores

Més informació:
Web: www.museu.santcugat.cat
Telèfon: 936 759 951
A/e: museu@santcugat.cat

Organització: Casa Aymat
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Villà, 68  - 08172 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 2241-28   Visites guiades al Monestir

Visita teatralitzada al claustre del Monestir de Sant Cugat.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: primer diumenge de mes a les 12 h

Més informació:
Web: www.museu.santcugat.cat
Telèfon: 936 759 951
A/e: museu@santcugat.cat

Organització: Museu - Monestir de Sant Cugat
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ dels Jardins del Monestir, s/n  - 08172 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental,
Barcelona
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 2431-50   Museu de Sant Fruitós de Bages

El Museu de Sant Fruitós és el resultat de la iniciativa d'un grup de veïns i veïnes del poble. Per
donar forma al projecte, van unir esforços i coneixements amb el Col·lectiu de Recerca Històrica.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://museu.santfruitosentitats.cat
Telèfon: 938 760 780

Organització: Col·lectiu de Recerca Històrica
Lloc de realització: museu
Adreça: Rectoria Vella, La Sagrera  - 08272 Sant Fruitós de Bages, Bages, Barcelona
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 2421-49   Museu del Pessebre de Catalunya

Aquesta excepcional mostra d'art popular, recull més d'una seixantena de pessebres dels millors
artistes, així com una extensa col·lecció de figures catalanes, espanyoles i iberoamericanes dels
més variats estils i èpoques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari de visistes. 
Cicle Nadalenc (de desembre a febrer): de 12:00 a 14:00h i de 18:00 a 20:00h.
Resta de l'any: per concertar les visites, cal trucar al telèfon 617 840 294 ( Sr. Enric Pons)
Visites col·lectives, culturals, escoles, associacions, grups de jubilats, turistes, etc.

Més informació:
Web: www.svmontalt.net
Telèfon: 617 840 294
A/e: pessebre@svmontalt.cat

Organització: Museu del Pessebre de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Sant Antoni, 9  - 08394 Sant Vicenç de Montalt, Maresme, Barcelona
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 2171-20   Vine al museu en família, pots fer-ne una gran descoberta

Activitats pensades per a grups de famílies que vulguin passar una estona interessant i divertida a
l'entorn del nostre passat romà.
Oferta de cap de setmana que s'ampliarà amb les activitats organitzades a l'entorn de les
exposicions temporals programades. 

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda el 50%
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: d'octubre a març es fan diferents activitats. Durada aproximada de 2 hores

Més informació:
Web: www.mnat.es
Telèfon: 977 251 515
A/e: mnat@mnat.es

Organització: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT)
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. del Rei, 5  - 43003 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 2261-30   Descobreix el Museu de la Mediterrània amb els cinc sentits

Partint del territori del massís del Montgrí, la plana del Baix Ter i les illes Medes, el museu mostra
l'extraordinària diversitat natural i cultural de l'espai de la Mediterrània.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de setembre a juny, de dilluns a dissabte, de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h.
Diumenges i festius, de 10 h a 14 h. Dimarts tancat. Juliol i agost, de dilluns a dissabte, de 10 h a
14 h i de 18 h a 21 h, diumenges i festius, de 10 h a 14 h

Més informació:
Web: www.museudelamediterrania.org
Telèfon: 972 755 180
A/e: info@museudelamediterrania.org

Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Ullà, 31  - 17257 Torroella de Montgrí, El Baix Empordà, Girona
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 2371-44   Can Ganga Museu Etnogràfic de Tossa de Mar

Can Ganga, també coneguda com a Can Leandro, és una de les primeres edificacions que
s'establiren fora muralla el s. XVI, a la banda de llevant del barri de Sa Roqueta. 
La casa, que en el seu origen devia quedar davant de mar, és un exemple de gòtic civil popular.
Can Ganga, era una masia fortificada, per defensar-se dels atacs pirates tan freqüents a l'època.
En el seu interior encara es conserva una fresquera excepcional, excavada en la roca viva. Encara
avui, es conserva a la façana una matacana, així com finestres geminades de doble punt i
decoració d'angelots. El magnífic portal rodó dovellat, és un dels més ben conservats de Tossa.
Durant la segona meitat del S.XVIII, era propietat de Tomàs Vidal i Rey, un prohom de la vila que
havia fet fortuna a les Amèriques.
D'ençà de l'any 2002, Can Ganga és propietat de l'Ajuntament de Tossa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda: 1,50 €  (jubilats i estudiants), menors de 12 anys gratuït 
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: estiu (de juny a setembre), només tardes de 16.00 h a 20.00 h. Entrada ordinària
3.00 €

Més informació:
Web: www.tossademar.com/canganga
Telèfon: 972 343 359
A/e: patrimonicultural@tossademar.org

Organització: Can Ganga Museu Etnogràfic de Tossa de Mar
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ del Codolar, 4  - 17320 Tossa de Mar, La Selva, Girona
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 2391-46   Museu Municipal de Tossa de Mar

L'indret és emblemàtic. La majestuosa Torre d'Es Codolar o Torre de l'Homenatge, presideix la
platja del mateix nom i es troba plenament integrada dins el museu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: l'entrada reduïda és de 2 €  per a jubilats i estudiants. Per als menors de 12  anys l'entrada
és gratuïta
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els dilluns està tancat. De dimarts a dissabte l'horari és de 10 a 14 h i de 16 a 18 h.
El diumenge de 10 a 14 h. Entrada ordinària de 3 €

Més informació:
Web: www.tossademar.com/museu/home.htm
Telèfon: 972 343 359
A/e: patrimonicultural@tossademar.org

Organització: Can Ganga Museu Etnogràfic de Tossa de Mar
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Pintor Roig i Soler, 1  - 17320 Tossa de Mar, La Selva, Girona
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 2491-56   Museu Arxiu de Vilassar de Dalt

El Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt té el seu origen en l'Agrupació Arqueològica Local,
creada l'any 1949 per Jaume Ventura i Campins, llavors comissari local d'excavacions
arqueològiques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.vilassardedalt.org/entitats/museu
Telèfon: 937 507 488
A/e: museu@vilassardedalt.org

Organització: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Marquès de Barberà, 9  - 08339 Vilassar de Dalt, Maresme, Barcelona
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 2471-54   Terracotta Museu

Aquest museu té com a finalitat conservar i difondre el patrimoni científic, tècnic i industrial de la
ceràmica bisbalenca, donar a conèixer el procés d'industrialització particular esdevingut dins l'àmbit
específic d'actuació, fomentar el coneixement de la ciència i tècnica actuals i vertebrar la
museologia científica i tècnica referent a l'aspecte de la industrialització que s'explica.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: a l'actualitat el Museu resta tancat per obres de reforma

Més informació:
Web: www.labisbal.info
Telèfon: 972 642 067
A/e: terracotamuseu@labisbal.info

Organització: Ajuntament de la Bisbal 
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Sis d'octubre, 99  - 17100 La Bisbal d'Empordà, El Baix Empordà, Girona
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 27471-52   Museu Cerdà

El convent de les Carmelites descalces o de clausura, acull actualment el museu. En resten
l'església, ara destinada a sala de convencions, i part de les dependències conventuals que
conformaven el claustre, convertides en sales d'exposicions, àrees de tallers i futur museu (sales
d'exposició permanent).

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: matins de dimarts a dijous de 10 h a 14 h. Matins de divendres a diumenge de 10 h
a 13:30 h.
Tardes de dimarts a dissabte de 17 h a 20 h. Diumenge tarda i dilluns tot el dia tancat

Més informació:
Web: http://www.puigcerda.cat/museucerda
Telèfon: 972 884 303
A/e: museu@puigcerda.cat

Organització: Ajuntament de Puigcerdà
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Higini de Rivera, 4  - 17520 Puigcerdà, La Baixa Cerdanya, Girona
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 27591-90   Visita al Museu de Montserrat

El Museu de Montserrat el configuren diverses col·leccions que des de l'any 1996 estan ubicades
en un mateix edifici. A les col·leccions permanents, s'hi afegeixen les exposicions temporals que es
poden veure a les dues sales destinades a aquesat finalitat: la Sala Daura i l'Espai Pere Pruna.
L'espai que ocupa el museu és interessant per ell mateix; fou projectat per Josep Puig i Cadafalch
el 1929 dins el projecte general de reforma de les places del monestir. Des de l'estiu de 2004 el
Museu de Montserrat disposa d'una nova entrada, sense barreres arquitectòniques.
Actualment el museu té un servei de visites comentades per a grups, i també audioguies.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: el preu de l'entrada d'adult és de 6,50 €. Descompte per a estudiants, jubilats i grups (mínim
20 persones): 5,50 €  
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: Montserrat és a la vegada parc natural, museu i santuari. Accedir a l'Abadia amb
tren cremallera, desplaçar-vos amb el tren turístic o visitar l'Espai Audiovisual o l'Edifici del Mirador
dels Apòstols son algunes de les moltes activitats que podeu realitzar

Més informació:
Web: http://www.montserratvisita.com
Telèfon: 938 777 777 
A/e: informacio@larsa-montserrat.com

Organització: Museu de Montserrat
Lloc de realització: museu
Adreça: Monestir de Montserrat - 08199 Monistrol de Montserrat, Bages, Barcelona
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 2131-2   Tallers i espai Familia'RT

Tallers i activitats per a infants relacionades amb les diverses exposicions i la casa Turull.

Edats: segons activitat
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: horaris: dimarts a dissabte de 17 a 20 h. 
Diumenges i festius de 11 a 14 h. 
Tancat els dilluns, 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener, divendres Sant, i 1 maig

Més informació:
Web: www.sabadell.cat
Telèfon: 937 278 555
A/e: mas@ajsabadell.cat

Organització: Museu d'Art de Sabadell 
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ del Dr. Puig, 16 - 08202 Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona
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 2411-48   L'Alzinar de la Roca, Centre de Recuperació d'Eines i Treballs del Camp

Exposició de diferents carros -alguns d'ells carregats-, eines de treball de la terra amb animal, eines
de treball humà, tot tipus de guarniments d'animals i altres materials relacionats tots amb la pagesia
de la comarca amb una explicació detallada.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.tonistaradell.com
Telèfon: 620 739 067 (tardes)
A/e: info@tonistaradell.com

Organització: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat 
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: Ap. Correus 65 - 08552 Taradell, Osona, Barcelona
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 2401-47   Museu i Jaciment Iberoromà Camp de les Lloses

Conegueu "el vicus militar romanorepublicà" del Camp de les Lloses. Un assentament de legionaris
romans en el cor de les terres ausetanes. Visita al jaciment i al Centre on hi ha exposades les
peces documentades a 'excavació.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dijous, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: la tarifa reduïda és de  1,20 € per a  estudiants i pensionistes amb carnet. Gratuït: menors
de 16 anys i majors de 65 anys. Visites guiades: 36 €/grup i 24 €/ grups d'estudiants
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dimarts i dijous als matins de 9.30 a 13.00 h i de les 15.00 a les 18.00 h de la tarda.
Dissabtes i diumenges als matins de les 10 a les 2.
Tarifa normal: 1'80 €

Més informació:
Web: www.campdeleslloses.cat
Telèfon: 938 125 234
A/e: info@campdeleslloses.cat

Organització: Museu i Jaciment Iberoromà Camp de les Lloses
Lloc de realització: recinte a l'aire lliure
Adreça: c/ Pau Casals, 2  - 08551 Tona, Osona, Barcelona
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 2381-45   Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània

El Centre explica, de manera molt didàctica i sensorial, tot el que representen i han representat els
fars al llarg de la història. Es tracta d'un dels espais culturals i lúdics més interessants i nous de la
Costa Brava.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda d' 1,5 € per a  jubilats i estudiants. Menors de 12 anys, gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horaris: del 15 de juny al 15 de setembre, obert de 10 h a 22 h. 
Del 15 de setembre a Setmana Santa, obert de 10 h a 18 h.
De Setmana Santa a 15 de juny
obert de 10 h a 19 h. Entrada ordinària: 3 €

Més informació:
Web: www.tossademar.com/far/home.htm
Telèfon: 972 343 359
A/e: patrimonicultural@tossademar.org

Organització: Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània
Lloc de realització: centre d'interpretació
Adreça: pg. de la Vila Vella, 5-9  - 17320 Tossa de Mar, La Selva, Girona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 444/659



Cultura, espectacles i tallers

Museus

 2151-17   Descobriu el món medieval

Un bon repte per aconseguir lligams tots plegats a través de diverses propostes adreçades a nuclis
familiars. Pares, avis, oncles i fills, tots junts gaudint de l'educació.

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: Reduïda
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: Reduïda
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: visita participativa amb la família a les col·leccions de romànic i gòtic. Primer
dissabte de cada mes a les 17 h. A partir de 5 anys. Servei gratuït per als visitants del Museu

Més informació:
Web: www.museuepiscopalvic.com
Telèfon: 938 869 360
A/e: informacio@museuepiscopalvic.com

Organització: Museu Episcopal de Vic
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. del Bisbe Oliba, 3 - 08500 
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 2151-549   Jocs i dracs al Museu per a tota la família

Incidim en la tasca educativa adreçada a col·lectius molt variats. En les diverses propostes acollim
tothom: associacions diverses, grups i col·lectius, activitats escolars, famílies, estudiants
universitaris, aules d'adults i de gent gran, etc.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: primer diumenge de mes

Més informació:
Web: www.museuepiscopalvic.com
Telèfon: 938 869 360
A/e: informacio@museuepiscopalvic.com

Organització: Museu Episcopal de Vic
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. del Bisbe Oliba, 3 - 08500 Vic, Osona, Barcelona
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 25671-562   Joves aprenents d'arqueologia

Us proposem un nou material per a famílies entorn del món de l'arqueologia. Amb aquest Diari
d'arqueologia podreu aprendre quins mètodes i quines eines són bàsics en una excavació
arqueològica. A més, inclou un mapa amb un joc d'investigació arqueològica per fer mentre
recorreu els vestigis romans de l'antiga Barcino.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: a partir de 6 anys.
De dimarts a dissabte  de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 19:00 h
Diumenge  de 10:00 h a 15:00 h  

Més informació:
Web: www.museuhistoria.bcn.es
Telèfon: 932 562 122
A/e: museuhistoria@bcn.cat

Organització: Museu d'Història de Barcelona
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: pl. del Rei, s/n - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 25671-563   Activitat familiar Park Güell

És un bolet o una xemeneia? És una onada petrificada o un passeig porticat? És un remolí o una
columna? És el Park Güell! Amb aquesta guia per a tota la familia, que inclou jocs, mapa i moltes
curiositats, podreu conèixer el parc que Gaudí va imaginar.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de febrer a desembre: tots els dies  d'11:00 h a 15:00 h. El mes de gener està
tancat. Nens a partir de 6 anys

Més informació:
Web: www.museuhistoria.bcn.es
Telèfon: 932 562 122
A/e: museuhistoria@bcn.cat

Organització: Museu d'Història de Barcelona
Lloc de realització: parc
Adreça: c/ Olot , 7 - 08024 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2121-564   Tardes d'estiu en família

Diferents activitats per als més menuts per jugar aprendre i divertir-se.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: dimecres
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: consulteu els horaris

Més informació:
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 934 768 600
A/e: info.fundacio@lacaixa.es

Organització: CaixaForum
Lloc de realització: museu
Adreça: av. Ferrer i Guàrdia, 6-8 - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 281-567   Històries de colònies

Us oferim una visita a l'exposició pensada per fer-la assequible i agradable també als més menuts.
Després proposem que els participants ens expliquin què els ha impactat més del que han vist,
creant la seva pròpia història com a treballadors d'una colònia, amb l'ajuda de vestuari i les
escenografies de l'exposició. Les històries es pengen després a la web del museu.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: gratuït
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: reduïda
Observacions: durada aproximada de 2 hores. Els primers diumenges de mes l'entrada al museu
és gratuïta

Més informació:
Web: www.mhcat.net
Telèfon: 932 254 758
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. de Pau Vila, 3 (Palau de Mar) - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2161-568   La ciutat medieval d'Olèrdola

Visita al conjunt històric d'Olèrdola de la mà de la Guisla, un pagesa viticultora que hi va viure fa
uns 1.000 anys i que us ensenyarà les empremtes que hi va deixar la gent que hi habitava
anteriorment: a la prehistòria, a l'època ibèrica i a l'època romana.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: reduïda
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: reduïda
Observacions: activitat gratuïta amb l'entrada al jaciment. Durada aproximada de 2 hores.

Més informació:
Web: www.mac.cat
Telèfon: 934 232 149
A/e: difusiomac.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: Castell d'Olèrdola - 08734 Olèrdola, Alt Penedès, Barcelona
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 25781-573   Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

El museu, situat a l'edifici gòtic de la Pia Almoina, acull les col·leccions procedents dels jaciments
arqueològics de la comarca del Pla de l'Estany. La seva visita ens permet fer un repàs a la història
de la comarca des de les èpoques més remotes fins a l'edat mitjana. 
A les sales de paleontologia i prehistòria s'hi exposen restes fòssils dels grans animals del terciari i
d'inicis del quaternari, la mandíbula de Banyoles, les col·leccions d'indústria i fauna de les Coves de
Serinyà, i les peces del poblat neolític de La Draga. A les sales d'Història s'hi poden veure materials
d'època ibèrica, romana i medieval.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduIda 1,50 € per a majors de 65 anys, Carnet Jove i Carnet d'estudiant. Entrada
gratuïta: Carnet de docent, menors de 16 anys, grups escolars, socis de l'AMC (Associació de
Museòlegs de Catalunya), de l'ICOM (Internacional Council of Museums), dels Amics dels Museus
de Banyoles, i de l'associació de Professionals de la Gestió Cultural
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari d'hivern (setembre a juny) és de dimarts a dissabte, de les 11.30 a les 13.30
h i de les 16.00 a les 18.30h h de la tarda. Diumenge, de les 10.30 a les 14.00 h.
L'horari d'estiu (juliol i agost) és de dimarts a dissabte, de les 10.30 a les 13.30 h i de les 16.00 a les
19.30 h del vespre. Diumenge, de les 10.30 a les 14.00 h. L'entrada és conjunta i permet visitar els
dos museus de Banyoles
Tarifes, individuals: 3 € persona
Grups (a partir de 10 persones): 1 € persona
Tiquet Multi entrada: entrada que us permet visitar diferents museus i parcs arqueològic a preus
reduïts. Consulteu-ne les opcions

Més informació:
Web: www.museusdebanyoles.cat
Telèfon: 972 572 361 
A/e: macb@ajbanyoles.org

Organització: Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles
Lloc de realització: museu
Adreça: placeta de la Font, 11 - 17820 Banyoles, El Pla de l'Estany, Girona
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 24151-575   Vaixell de joguina

Abans els nens i nenes es construïen les seves joguines perquè eren molt poques les famílies que
en podien comprar. Sens dubte, construir jocs i joguines és tant o més divertit que el propi acte de
jugar.
Vine al Museu Marítim i apunta't al taller Vaixell de joguina. Aprendràs com fer un vaixell que
després farem navegar!

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: dissabte
Horari: tardes
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: entrada gratuïta: dia Internacional dels Museus, festivitat de la Mercè i d'altres jornades de
portes obertes que s'aprovin. Diumenges a partir de les 15.00h. Membres de l'Associació d'Amics
del Museu Marítim de Barcelona (AAMMB). Membres degudament acreditats de l'ICOM, l'ICMM i
l'Associació de Museòlegs de Catalunya. Menors de 7 anys.Socis del Club Súper 3
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cada primer dissabte de mes, de 17h. a 18.30h.
Reserves al 933 429 929.
Preu: 6,00 € 

Més informació:
Web: www.mmb.cat
Telèfon: 933 429 929

Organització: Museu Marítim de Barcelona
Lloc de realització: museu
Adreça: av. de les Drassanes, s/n - 08001 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 26131-611   La memòria de l'aigua

Per descobrir plegats l'aigua, les seves propietats i els fenòmens que l'envolten.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda 2.00 €, menors de 18 anys, estudiants, aturats, pensionistes, jubilats i majors
de 65 anys. Gratuït per als menors de 7 anys, Club Super 3, ICOM, AMC, APGCA
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: tarifa reduïda 2.00 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari de dimarts a dissabte és de 10.00 a 19.00 h. Els diumenges i festius de
10.00 a 14.00 h
Entrada normal 4.00 €
Hi ha servei de audioguia. Preus especials per a visites en grup i visites guiades, cal reserva prèvia

Més informació:
Web: www.museudelesaigues.com
Telèfon: 933 423 536 
A/e: info@museudelesaigues.com

Organització: Museu Agbar de les Aigües
Lloc de realització: museu
Adreça: ctra. de Sant Boi, 4-6 - 08940 Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 26151-612   Visita al museu

El Museu Deu és un dels testimonis més importants del col·leccionisme català del segle XX. El seu
fundador, l'antic notari de la vila, el  Sr. Antoni Deu Font (1918-2001), va reunir una nombrosa i
heterogènia col·lecció d'obres d'art que va donar al municipi l'any 1987.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada especial per a estudiants, jubilats i grups de 2 €. Entrada gratuïta per a vendrellencs
i estudiants menors de 12 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'entrada general és de 4.40 €

Més informació:
Web: www.elvendrell.net
Telèfon: 977 166 400

Organització: Museu Deu
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Vella, 1 - 43700 El Vendrell, El Baix Penedès, Tarragona
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 26161-613   Visita a la vil·la Casals

Vil·la Casals és un museu que recupera l'atmosfera familiar i la bellesa que tenia la casa en els
seus millors temps, on s'explica la història i la personalitat del músic a través d'un extens patrimoni
artístic i documental.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda 3.00 € per a: jubilats, aturats, estudiants, grups de més de 15 persones,
menors acompanyats, Associació Musical Pau Casals, vendrellencs, alberguistes, socis d'Òmnium
Cultural. Entrada gratuïta: menors de 8 anys,  membres ICOM, AMC, periodistes, crítics d'art i
porfessors  amb acreditació
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horaris: de dimarts a divendres de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h (hivern), i
de 17.00 a 21.00 h (estiu).
Dissabtes: de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h (hivern), i de 17.00 a 21.00 h (estiu).
Diumenges i festius: de 10.00 a 14.00 h. Tancat els dilluns.
Entrada general 6.00 €

Més informació:
Web: www.paucasals.org
Telèfon: 977 684 276
A/e: museu@paucasals.org

Organització: Fundació Pau Casals
Lloc de realització: museu
Adreça: av. Palfuriana, 67 - Sant Salvador - 43880 El Vendrell, El Baix Penedès, Tarragona
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 26211-619   Picasso a Caldes d'Estrac

La Fundació Palau es va inaugurar al mes de maig de l'any 2003 i té com a vocació conservar,
exhibir i difondre el fons artístic i documental de Josep Palau i Fabre. Josep Palau i Fabre es
considera un dels especialistes més prestigiosos en l'àmbit mundial sobre la vida i l'obra de Pablo
Picasso, del qual també era amic personal. 
La Fundació Palau exhibeix de forma permanent una part del seu fons artístic, del qual destaca
sobretot una sala dedicada íntegrament a Picasso en la qual, a més de contemplar la creació del
geni amb tècniques diferents, podem comprovar també la relació d'amistat que tots dos van
mantenir durant molts anys.
Forma part també de la col·lecció permanent una gran sala que abasta tot l'espectre de l'art català
del segle xx, així com una sala dedicada a artistes contemporanis. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Tipus: tarifa reduïda per a jubilats i estudiants, i dimecres no festius, 2 €. Els menors de 12 anys,
Amics de la Fundació Palau i membres de l'ICOM, gratuït. Tots el diumenges primers de mes,
gratuït. 
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: El museu està obert de dimarts a diumenge. I l'horari dels diumenges és només de
matins.

Més informació:
Web: www.fundaciopalau.cat
Telèfon: 937 913 593
A/e: fundaciopalau@fundaciopalau.cat

Organització: Fundació Palau
Lloc de realització: museu
Adreça: carrer Riera, 54 - 08393 Caldes d'Estrac, Maresme, Barcelona
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 26261-625   El Museu dels Volcans

El Museu dels Volcans -situat al bell mig del Parc Nou- és la secció de Ciències del Museu
Comarcal de la Garrotxa. Els seus continguts se centren en la presentació del medi físic de la
Garrotxa incidint, per una banda, en els fenòmens sísmics i vulcanologics i, per l'altra en els
principals ecosistemes de la comarca. 
Les noves tecnologies també s'han aplicat al coneixement dels volcans. Una de les novetats que
s'han incorporat al museu és un programa interactiu didàctic que descobreix, a través d'una pantalla
tàctil, les principals característiques dels volcans: què és un volcà i de quines parts consta, quins
tipus d'erupcions existeixen, etc.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els diumenges i festius el Museu només està obert d'11 a 14 h 

Més informació:
Web: www.olot.org
Telèfon: 972 266 762
A/e: museuvolcans@olot.cat

Organització: Museu dels Volcans
Lloc de realització: museu
Adreça: avinguda de Santa Coloma, 43 - 17800 Olot, La Garrotxa, Girona
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Museus

 26291-627   Museu de Vietnam 1965 - 1975

El Museu de Vietnam  és el resultat d'un treball de recopilació i estudi de més de 20 anys. La
col·lecció té més de 60 uniformes, quasi 2.000 peces i complements d'equip utilitzats en campanya.
Un arxiu fotogràfic de 600 fotos originals de l'època, adquirides a veterans i, altres, procedents dels
arxius de l'exèrcit USA. Una col·lecció de més de 1.000 insígnies, condecoracions, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.museodevietnam.com
Telèfon: 972 294 316
A/e: tienda@museodevietnam.com

Organització: Museu de Vietnam
Lloc de realització: museu
Adreça: carrer Sant Josep, 1 - 17856 Castellfollit de la Roca, La Garrotxa, Girona
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Museus

 26331-631   L'Espai Franc 

Espai museístic sobre l'art derivat dels moviments d'exili, guerra i camps de concentració de la
guerra civil espanyola i la segona guerra mundial. Aquest museu vol integrar passat, present i futur,
des de la particular perspectiva del pintor castellterçolenc Josep Franc Clapers. 

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Tipus: entrada reduïda per a joves fins a 21 anys, titulars del Carnet Jove i grups de 25 persones.
L'entrada és gratuïta per als majors de 65 anys, menors de 7 anys i grups d'escolars acompanyats
de professorat. Els dimarts l'entrada és gratuïta per a tothom, així com els dies de festa major de la
població. 
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: entrada reduïda de 1,23 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els dilluns festius també està obert

Més informació:
Web: www.castelltersol.cat
Telèfon: 938 666 188

Organització: Ajuntament de Castellterçol
Lloc de realització: museu
Adreça: carrer Racó, 10 - 12 - 08183 Castellterçol, Vallès Oriental, Barcelona
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Museus

 26431-644   Casa Museu Verdaguer

El poeta Jacint Verdaguer va néixer a Folgueroles el 17 de maig de 1845. El naixement del poeta
més important de la literatura catalana moderna ha determinat, en certa manera, l'evolució del
poble i de la gent de Folgueroles.
La Casa Museu Verdaguer, adquirida per subscripció popular a la dècada de 1960, conserva la
bellesa d'una casa de poble de mitjan segle XIX. El museu conté elements museogràfics que
permeten entendre la grandesa de la seva obra i elements que evoquen la vida quotidiana de l'autor
i de la seva època. Mereixen un interès especial les visites guiades pels llocs verdaguerians del
poble i rodalies (cal concertar-les prèviament a la Casa Museu).

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.verdaguer.cat
Telèfon: 938 122 157 
A/e: m.folgueroles@diba.es

Organització: Fundació Jacint Verdaguer
Lloc de realització: museu
Adreça: carrer Major, 7 - 08519 Folgueroles, Osona, Barcelona
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Museus

 26551-653   Ecomuseu dels Ports

El Cap de l'Ecomuseu és un punt d'informació del Parc Natural dels Ports i un centre de recepció de
visitants. Audiovisuals, exposicions, el mirador del territori i diversa informació temàtica ens serviran
de punt de partida d'itineraris de natura, arquitectura i art per conèixer el territori. 

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Observacions: els dissabtes i vespres de festius està obert de 17 a 19.30 h

Més informació:
Web: www.hortadesantjoan.es
Telèfon: 977 435 686
A/e: ecomuseu@elsports.org

Organització: Cap de l'Ecomuseu
Lloc de realització: museu
Adreça: carrer Picasso,18 - 43596 Horta de Sant Joan, La Terra Alta, Tarragona
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Museus

 26561-654   Centre Picasso

El Centre Picasso pretén homenatjar Picasso, potser l'artista més genial del segle XX, i mostrar al
món els forts lligams d'estimació que s'establiren entre ell i Horta, tan pel que fa a l'aspecte artístic
com a l'afectiu, que va generar una obra singular que reflecteix la profunda estimació de Picasso
vers Horta.
L'Antic Hospital, edifici renaixentista construït l'any 1580, és l'actual seu del Centre Picasso, on
s'exposa, de forma permanent, les reproduccions facsímil, amb la màxima qualitat i tan pròximes a
l'original com ha estat possible, de pràcticament totes les obres realitzades en les dues estades al
poble i també d'altres obres realitzades a Barcelona o a París, però que evoquen Horta.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els dissabtes també està obert de 17 a 20.00 h

Més informació:
Web: www.centrepicasso.cat
Telèfon: 977 435 330

Organització: Centre Picasso d'Horta de Sant Joan
Lloc de realització: museu
Adreça: Antic Hospital - 43596 Horta de Sant Joan, La Terra Alta, Tarragona
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Museus

 26601-658   El Museu de la Conca Dellà

El Museu de la Conca Dellà, centre d'acollida del Parc Cretaci, és l'escenari d'un apassionant viatge
en el temps. Aquest centre museístic ofereix la possibilitat de descobrir una zona que temps enrere
va ser ocupada per la cultura romana, i molt abans, habitada per alguns dels últims dinosaures que
van trepitjar la terra. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari del museu els diumenges és de 11 a 14 h. Des del museu es dona la
possibilitat de poder fer visites guiades als diferents punts d'interès de la Conca Dellà, així com al
mateix museu, acompanyats per guies especialitzats

Més informació:
Web: www.parc-cretaci.com
Telèfon: 973 665 062

Organització: Museu de la Conca Dellà
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Museu, 4 - 25650 Isona i Conca Dellà, El Pallars Jussà, Lleida
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Museus

 26611-659   Exposició permanent del Museu Memorial de l'Exili

La temàtica de l'exposició permanent, que és la més extensa i el reclam bàsic del museu, està
dedicada a l'exili republicà del 1939, als seus antecedents i a les seves repercussions més
immediates. Elaborada en funció de públics molt diversos, aquesta exposició posa a disposició dels
visitants diversos nivells de lectura que permetin una major o menor complexitat interpretativa
sense apartar-se en cap moment de la rigorositat científica. Naturalment, es parteix del principi que
el rigor no ha d'estar renyit amb l'amenitat. Així, els recursos audiovisuals i les diferents formes
d'escenificació s'han fusionat amb d'altres de més tradicionals com poden ésser els pannells
explicatius o l'exposició de documents originals de gran interès històric.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari del Museu els diumenges i festius és de 10.00 a 14.00 h

Més informació:
Web: www.museuexili.cat
Telèfon: 972 556 533
A/e: info@museuexili.cat

Organització: Museu Memorial de l'Exili
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Major, 43-47 - 17700 La Jonquera, L'Alt Empordà, Girona
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Museus

 26641-663   Museu de la farmàcia de Llívia

El Museu de la farmàcia és i ha estat un dels grans reclams de la població. La farmàcia de Llívia
està documentada des de l'any 1594 i es considera la més antiga d'Europa. A principis del segle
XVII se'n va fer càrrec la família Esteva, saga que durant set generacions la va mantenir oberta, fins
que l'any 1926 el darrer farmacèutic la va tancar. L'any 1965 la Diputació de Girona la va adquirir
amb el compromís que es quedés a Llívia. En el Museu, actualment tancat per reformes, hi ha
també una important col·lecció de material arqueològic que repassa la història de la Vila.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.llivia.org
Telèfon: 972 896 313
A/e: patronat@llivia.org

Organització: Patronat del Museu Municipal
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Forns, 10  - 17527  Llívia, La Baixa Cerdanya, Girona
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Museus

 26901-695   Museu del coure

El Museu del Coure consta de quatre àrees que permetran al visitant gaudir de l'experiència de
veure el procés productiu de transformació del coure a través d'una passarel·la i impregnar-se de
tot el coneixement que, des dels inicis dels temps històrics, es té d'aquest noble metall.
El Museu del Coure s'emplaça en una antiga torre de principis del s. XX que es troba al costat de
les instal·lacions industrials de l'empresa La Farga Group.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada grups majors de 16 anys: 3 € (a partir de 15 persones). Entrada reduïda de 3 € per
a jubilats, aturats, joves d'entre 10 i 16 anys acompanyats d'un adult, carnet d'estudiant, carnet jove.
Entrada gratuïta per a menors de 10 anys i socis de l'Associació de Museòlegs de Catalunya.
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: entrada reduïda de 3 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els dimecres el Museu també obre a la tarda de 15:00 a 19:00 h
Dissabte de 10:00 a 14:00 h

Més informació:
Web: www.museudelcoure.com
Telèfon: 938 595 637
A/e: info@museudelcoure.com

Organització: Museu del Coure
Lloc de realització: museu
Adreça: ctra. C-17 Km. 73,5     Colònia Lacambra, s/n - 08508  Les Masies de Voltregà, Osona,
Barcelona
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Museus

 27101-718   Castell Museu de Peralada

Dins l'antic convent del Carme, una construcció del segle XIV, es troba una de les col·leccions
privades més espectaculars de tot Catalunya. L'antic claustre, juntament amb l'església, són dues
de les dependències originals del monestir que es poden visitar.
La biblioteca amb prop de 80.000 volums i més de 1.000 edicions d'El Quijote, és un altre dels
grans atractius d'aquesta visita. No deixa de sorprendre el Museu del Vidre, que conté una de les
col·leccions més grans i millors del món. S'hi pot veure una àmplia selecció de vidre català i
nombroses representacions de vidre de totes les èpoques. I finalment el Museu del Vi, que es va
crear als anys 60 a la cava on fins aleshores s'elaboraven els vins de Peralada. 

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Tipus: entrada reduïda per a jubilats i estudiants amb acreditació. Els menos de 10 anys, entrada
gratuïta.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de mitjans de setembre a finals de juny el Castell no està obert els diumenges i els
dies festius a la tarda

Més informació:
Web: www.museucastellperalada.com
Telèfon: 972 538 125

Organització: Museu Castell Peralada
Lloc de realització: museu
Adreça: plaça del Carme, s/n - 17491 Peralada, L'Alt Empordà, Girona
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Tallers d'art

 233418-392   Vine amb els teus a La Pedrera de Caixa Catalunya

L'Obra Social de Caixa Catalunya us convida els caps de setmana a participar en família del seu
programa d'activitats educatives en què els protagonistes seran l'art, la literatura i la música.
Aquests valors es compartiran en tallers didàctics, concerts i titelles.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: cal reserva prèvia al 902 400 973

Més informació:
Web: www.fundaciocaixacatalunya.org
Telèfon: 902 400 973

Organització: Sala d'Exposicions de la Pedrera
Lloc de realització: sala polivalent
Adreça: c/ Provença, 261-265  - 08008 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Tallers d'art

 233518-393   El joc del MNAC

Un tauler gegant il·lustrat amb motius de les col·leccions d'art medieval permet als nens i a les
nenes alhora ser els jugadors i les fitxes. A través d'aquest Joc de l'Oca, ens familiaritzem amb l'art,
els símbols, la iconografia, els objectes i mil coses més de l'art medieval.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: preu 8 € per a majors de 7 anys

Més informació:
Web: www.mnac.cat
Telèfon: 936 220 375 
A/e: grups@mnac.cat

Organització: MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: Palau Nacional - Parc de Montjuïc  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Tallers d'art

 25618-768   El moviment del Modernisme

Visita al nostre edifici modernista i les obres d'art que s'amaguen al seu interior, i construeix al
nostre taller una maqueta de cartró de la part de l'edifici que més t'agradi, i decorada a l'estil dels
modernistes.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dates: juny - juliol de 2010.
Durada: 2 h. Edat: de 3 a 12 anys. És necessari fer reserva prèvia. Preu: 5,50 € per persona

Més informació:
Web: www.fundacionfgodia.org
Telèfon: 932 723 180
A/e: info@fundacionfgodia.org

Organització: Fundació Francisco Godia
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de València, 284, pral  - 08007 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Tallers de gastronomia

 233317-388   Tallers de cuina a la Boqueria

Les nostres propostes neixen amb l'objectiu de compartir amb nens i joves el coneixement i el plaer
d'experimentar amb la gran varietat de menges de les nostres terres. Els ajudem d'una forma lúdica
i engrescadora a alimentar-se d'una manera variada, perquè en el futur tinguin criteri en la seva
alimentació, ja que és sa i equilibrat per al seu organisme. Motivem la sensibilitat i la curiositat en
vers els aliments

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: dissabte
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dissabtes de 11.00 h a 13.00 h.
Preu per nen: 20 € per un taller i 50 € per 3 tallers.
Cal fer reserva prèvia. En omplir el full d'inscripció rebreu resposta de les places lliures en 24h i
totes les dades per formalitzar la inscripció.
La reserva es formalitzarà amb l'abonament per ingrés bancari de l'import total dels tallers

Més informació:
Web: www.cuinapernens.com
Telèfon: 616 976 893
A/e: boqueria@cuinapernens.com

Organització: Mercat de la Boqueria
Lloc de realització: aula
Adreça: La Rambla, 89  - 08001 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Tallers de música

 233216-387   Música per a nadons i els més petitons

La música és insubstituïble en el desenvolupament dels infants perquè incideix d'una manera
natural en els aspectes motors, cognitius i emocionals. Qualsevol activitat dels nadons,
aparentment només motiu i sensorial, té sempre una vessant emocional i intel·lectual, i també
qualsevol fet de tipus afectiu repercuteix en el pensament i en la motricitat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.emmcanponsic.cat
Telèfon: 932 801 131
A/e: esccanponsic@xtec.cat

Organització: Escola Municipal de Música Can Ponsic
Lloc de realització: escola
Adreça: av. J. Foix, 51 - 08034 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 473/659



Cultura, espectacles i tallers

Tallers de música

 274616-769   Colònies musicals

La  rectoria de Montpol  és el nostre centre d'activitats a la natura. Es troba a la ribera salada
(Lladurs / Solsonès)  enmig d'un indret únic, ple  de tranquil·litat i bons auguris.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: vacances escolars
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus:  germans una setmana 290 €
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus:  germans una setmana 290 €
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus:  germans una setmana 290 €
Observacions: nens en edats compreses entre 8 i 14 anys
El preu d'una setmana és de 325 €

Més informació:
Web: www.lantartida.com
Telèfon: 932 044 276
A/e: escola@lantartida.com

Organització: L'Antàrtida
Lloc de realització: casa de colònies
Adreça: rectoria de Montpol - 25288 Lladurs, El Solsonès, Lleida
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Tallers de pintura i dibuix

 21214-366   Art al labo: ara pintura

Taller per endinsar-se en el món de la pintura i explorar noves maneres de pintar i crear.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: places limitades

Més informació:
Web: www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 902 223 040
A/e: info.fundacio@lacaixa.es

Organització: CaixaForum
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: av. del Marquès de Comillas, 6-8  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 475/659



Cultura, espectacles i tallers

Tallers de pintura i dibuix

 219014-687   Taller infantil: L'obra de Brull Carreras

Taller infantil per descobrir la figura d'en Brull Carreras, conèixer la seva obra i practicar la seva
tècnica pictòrica.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: dissabte
Horari: tardes
Preus: gratuït
Observacions: horari de 18.30 a 20.00

Més informació:
Web: www.vilanova.cat
Telèfon: 938 140 000 
A/e: cultura@vilanova.cat

Organització: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: c/ de Joaquim Mir, 12 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 231213-357   Tallers didàctics

Realització de diversos tallers per a infants.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda: estudiants, jubilats i grups: 0,5 €. Entrada gratuïta: diumenges i festius
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: vacances escolars. Activitat permanent.
Entrada de pagament: 1 €

Més informació:
Web: www.museumontsia.org
Telèfon: 977 702 954
A/e: info@museumontsia.org

Organització: Museu Comarcal del Montsià
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Gran Capità, 34 - 43870 Amposta, El Montsià, Tarragona
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 231313-358   Dissabtes infantils

Abacus cooperativa et presenta la nova temporada d'activitats dels Dissabtes Infantils com una
sèrie de propostes lúdiques i educatives pensades per promoure el desenvolupament creatiu dels
nens i nenes de 0 a 12 anys.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: a partir de les 12.00 i 17.00. Places limitades

Més informació:
Web: www.abacus.coop
Telèfon: 932 178 166
A/e: comunico@abacus.coop

Organització: Abacus Cooperativa
Lloc de realització: botiga més propera a la vostra població
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 231413-359   Activitats familiars al Poble Espanyol

Vols venir amb la teva família? Vols veure la iaia o l'oncle o els pares en acció? Tens ganes de
passar-t'ho bé amb toooota la família? Doncs al Poble Espanyol podràs fer activitats amb tots!
Perquè tant els grans com els petits tenen moltes coses per descobrir i poden jugar plegats mentre
comparteixen una estona divertida. En els tallers artesanals aprendràs a elaborar una peça i
coneixeràs oficis antics que encara són ben vius. I amb tota la família podràs anar d'aquí cap allà
amb tota la calma del món, perquè al Poble no circulen cotxes. T'ho passaràs d'allò més bé!

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: nens menors de 4 anys gratuït. Adults 8,90 €, nens (de 4 a 12 anys) 5,50 €. Familiar (2
adults + 2 nens de 4 a 12 anys). Estudiants 6,50 €, Jubilats (>65 anys), 6,50 €
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: les famílies nombroses acreditades podran entrar amb tots els seus fills (fins als 12 anys)
20,00€
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cada mes, una temàtica. Cada diumenge, un taller i un espectacle. I, un cop al
mes, una gran festa familiar de les que fan història!
Tiquet combinat Poble Espanyol + MNAC 12.00 €. El preu de l'entrada inclou la visita al Poble
Espanyol i la visita a l'exposició permanent i a les exposicions temporals del MNAC

Més informació:
Web: www.poble-espanyol.com
Telèfon: 935 086 300
A/e: info@poble-espanyol.com

Organització: Poble Espanyol de Montjuïc
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: av. Marquès de Comillas 25 - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2213-360   Activitats permanents al Museu de la Xocolata

El Museu de la Xocolata organitza cada cap de setmana un taller obert d' 'Artistes de la Xocolata.
En aquest taller es pot apuntar tothom qui vulgui sempre i quan hi hagi un grup mínim 15 persones
apuntades. Cal fer reserva prèvia.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: aturats, jubilats, estudiants: 15%. Carnet Jove, RACC (master i junior), Universitat
Politècnica de Catalunya, Universitat Oberta de Catalunya, Socis del Futbol Club Barcelona (vàlid
només per les celebracions de les festes d'aniversari) i Col.legi de Farmacèutics: 20%. IMAX Port
Vell: 30% ( oferta vàlida només per a grups )
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dilluns a dissabte, de 10 a 19 h. Diumenges i festius de 10 a 15 h.
Durada: 1 h.
Preu: 6.85 € per persona. És necessària inscripció prèvia

Més informació:
Web: http://pastisseria.cat
Telèfon: 932 687 878
A/e: museu@pastisseria.cat

Organització: Museu de la Xocolata de Barcelona
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ del Comerç, 36  - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 231613-362   El quadre inquiet

Aquest any la Fundació Francisco Godia es suma per segon any a la programació del festival de
videoart Loop, amb l'exposició col·lectiva "El quadre inquiet". A partit d'aquests vídeos, hem
dissenyat una activitat infantil on poder experimentar amb les imatges en moviment i les narracions
que hi apareixen, aprenent a crear nosaltres mateixos la nostra història visual.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: dissabte
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dissabtes del 15 de maig fins el 12 de juny de 2010. Hora: 10.30 h. Durada: 2 h.
Edat: de 3 a 12 anys.
Preu: 5,50 € per nen.
És necessari fer reserva prèvia al telèfon

Més informació:
Web: www.fundacionfgodia.org
Telèfon: 932 723 180
A/e: info@fundacionfgodia.org

Organització: Fundació Francisco Godia
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ de València, 284, pral  - 08007 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 231013-355   Taller Museu Molí Paperer

Visita al molí paperer del segle XVIII, per veure com es fabricava el paper antigament. Els membres
de la família poden fer el seu propi full de paper.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: Entrada reduïda: 3,25 €, de 8 a 18 anys, jubilats, estudiants, aturats, Passaport de
l'mNACTEC). Entrada gratuïta: menors de 8 anys, Membres d'ICOM, Membres de l'AEHP, Carnet
del Club Súper3
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrada al museu: 5,50 €.

Més informació:
Web: www.mmp-capellades.net
Telèfon: 938 012 850
A/e: museu@mmp-capellades.net

Organització: Museu Molí Paperer de Capellades
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Pau Casals, 10 - 08786 Capellades, Anoia, Barcelona
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 231713-363   Tallers mariners

Taller a càrrec de pescadors de Palamós per aprendre sobre la història dels caps i les cordes, els
materials, els usos i com es fan els nusos pescadors i mariners.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda de 1,50 €, estudiants, jubilats, aturats, minusvàlids, personal del Centre de
Salut Integrals del Baix Empordà, socis de Creu Roja, acompanyants de membres del Club Súper.
Gratuït: Menors de 10 anys, Amics del Museu de la Pesca, Membres d'ICOM, Membres de
l'Associació de Museòlegs de Catalunya, Club Súper 3. Tarifa reduïda de 2,25 €, Carnet Jove i
Carnet + 25
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: estiu: del 15 de juny al 15 de setembre obert cada dia de 10 a 21 h.
Hivern: del 16 de setembre al 14 de juny. Obert de dimarts a dissabte de 10 a 13.30 h i de 15 a 19
h. Diumenges i festius de 10 a 14 i de 16 a 19 h. Dilluns tancat. Preu 3.00 € general. Cal inscripció
prèvia al telèfon del Servei d'Atenció al Visitant: 972 600 424

Més informació:
Web: www.museudelapesca.org
Telèfon: 972 601 244
A/e: museudelapesca@palamos.cat

Organització: Museu de la Pesca
Lloc de realització: museu
Adreça: Moll Pesquer, s/n  - 17230 Palamós, El Baix Empordà, Girona
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 230913-354   L'Ateneu dels infants

Programa d'activitats lúdiques i culturals que inclou cuina, música, dansa, cinema i altres
experiències a l'Ateneu Centre Cívic de Sant Cugat.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal formalitzar una inscripció trimestral per participar en totes les activitats
programades. També es pot fer una inscripció puntual per a qualsevol activitat en cas que restin
places lliures, fins al dijous previ a l'esdeveniment.
Cal inscripció prèvia a l'Ateneu, de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 21 h

Més informació:
Web: www.ateneu.org
Telèfon: 936 745 195
A/e: secretaria@ateneu.cat

Organització: L'Ateneu. Centre Cívic de Sant Cugat
Lloc de realització: ateneu
Adreça: pl. Pep Ventura, 1 - 08190 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 231513-361   Museu de Joguets

Un dia de primavera de l'any 1999 un col·leccionista apassionant i nascut a Verdú, Manel Mayoral,
era a la Plaça Major del seu poble i va pensar que podia fer alguna cosa especial per dinamitzar la
vila. Després de parlar-ne amb la seva família, plegats van fer néixer el Museu de Joguets i
Autòmats. El seu objectiu era realitzar un equipament lúdic i cultural únic a Europa.
Avui, el Museu de Joguets i Autòmats és un dels centres més importants a nivell mundial en la sevà
temàtica i ja ha rebut més de 100.000 visitants en cinc anys, esdevenint així un motor social i
referent turístic al territori.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda de 4.00 € pels majors de 65 anys i menors de 25 anys estudiants. Entrada
gratuïta per als menors de 4 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: d'octubre a maig: de dimarts a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, dissabte, d'11 a
14 i de 16.30 a 20 h, diumenge i festius, d'11 a 14 h. De juny a setembre: de dimarts a divendres,
de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, dissabte, d'11 a 14 h i de 16.30 a 20 h, diumenge i festius, d'11 a 14 h.
Dies de tancament: dilluns no festius; 25/12, 26/12, 1/01 i 6/01. Tancat del 7/1/2010 fins el
21/1/2010 excepte caps de setmana. Entrada general: 5'80 €

Més informació:
Web: www.mjoguetsautomats.com
Telèfon: 973 347 049 
A/e: info@mjoguets.com

Organització: Museu de Joguets i Autòmats
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Major, 23 - 25340 Verdú, L'Urgell, Lleida
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 275013-117   CIRCALIRA

Difernts tallers gratuïts per a totes les edats.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: mes de juny

Més informació:
Web: www.ripoll.cat
Telèfon: 972 714 142 
A/e: ripoll@ajripoll.cat

Organització: Associació de circ del Ripollès
Lloc de realització: plaça
Adreça: pl. la Lira - 08760 Ripoll, El Ripollès, Girona
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 227213-365   Tallers d'antics oficis

Els carrers del municipi s'omplen de personatges d'altres temps i conviden tothom a participar en
les activitats i els tallers d'antics oficis.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.vandellos-hospitalet.org
Telèfon: 977 823 313
A/e: cultura@vandellos-hospitalet.org

Organització: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. de l'Ajuntament, 6  - 43891 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, El Baix Camp, Tarragona
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 26004-91   Espectacles infantils al Casinet d'Hostafrancs

El Casinet ofereix una programació d'espectacles de teatre, pallassos, titelles i mim per a tots els
públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana, consulteu
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.cotxeres-casinet.org
Telèfon: 934 230 440
A/e: cotxeres-casinet@secretariat.cat

Organització: Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ del Rector Triadó, 53  - 08014 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2794-93   Diumenges teatre infantil

L'Auditori del Centre Cultural de Les Corts aposta per una programació estable de dansa
contemporània, clàssica, jazz, teatre-dansa... a més d'una programació teatral destinada al públic
general. En són l'ànima les companyies residents amateurs, que assagen i estrenen els muntatges
a l'Auditori. Per als més petits també hi ha un racó: una vegada al mes, els diumenges, la canalla hi
pot anar a veure teatre infantil.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.bcn.cat/lescorts
Telèfon: 932 916 462
A/e: centreculturallescorts@hotmail.com

Organització: Auditori del Centre Cultural de les Corts
Lloc de realització: auditori
Adreça: c/ Dolors Masferrer, 33-35  - 08028 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2824-97   Espectacles infantils al Centre Cívic

A fi d'incentivar la dinamització cultural del barri, el Centre Cívic Sagrada Família ofereix
espectacles i actuacions per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: menors de 2 anys: gratuït. Descomptes per a grups de més de 10 persones
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.bcn.cat/sedeta
Telèfon: 934 591 228 â€“ 932 073 703
A/e: ccsedeta@mail.bcn.es

Organització: Centre Cívic La Sedeta
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ de Sicília, 321  - 08025 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2904-105   Teatre familiar

Les sessions de teatre familiar inclouen representacions de titelles, màgia, pallassos, música i obres
teatrals per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: vegeu la programació
Descomptes per als espectacles infantils si es compren les entrades a les taquilles del teatre. Per a
grups d'esplai i agrupaments (mínim 10 persones) 50% de descompte.
Compra d'entrades al ServiCaixa

Més informació:
Web: www.bcn.es/santandreuteatre
Telèfon: 933 457 930
A/e: sat@santandreuteatre.net

Organització: Sant Andreu Teatre
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Neopàtria, 54  - 08030 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21124-128   Animació infantil

A l'Esbart Folklòric s'hi organitzen espectacles de teatre, titelles i contes per a infants els caps de
setmana.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: per gaudir d'aquesta activitat cal ser soci del centre

Més informació:
Web: http://esbart.lluisoshorta.cat
Telèfon: 934 277 327
A/e: esbart@lluisoshorta.cat

Organització: Centre Parroquial d'Horta «Els Lluïsos»
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: c/ Feliu i Codina, 7-9  - 08031 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21134-129   Espectacles infantils

Programació estable d'espectacles familiars cada cap de setmana. Els espectacles inclouen contes,
titelles, animació, màgia...

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: menors de 3 anys gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrades a la venda el mateix dia a partir de les 11h. Preu: 3,10 €.
Els espectacles es realitzen a l'interior d'illa. En cas de pluja o per decisió del centre es faran a la
sala d'actes. Aforament limitat

Més informació:
Web: www.casaelizalde.com
Telèfon: 934 880 590
A/e: casaelizalde@casaelizalde.com

Organització: Casa Elizalde
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: c/ de València, 302  - 08009 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21164-132   Espectacles infantils al Districte Sants-Montjuïc

El centre ofereix espectacles infantils dos dissabtes al mes. Comptem amb l'actuació de grups i
companyies de titelles, teatre, guinyol o contacontes que de ben segur us faran passar una bona
estona. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrada espectacles: 2 €

Més informació:
Telèfon: 934 434 311
A/e: ccelsortidor@bcn.cat

Organització: Centre Cívic El Sortidor
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: pl. del Sortidor, 12  - 08004 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21174-133   Espectacles infantils

El Centre Cívic ofereix una programació cultural que inclou espectacles de teatre, titelles,
conta-contes i concerts per a infants.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.ccsagradafamilia.net
Telèfon: 934 462 620
A/e: info@ccsagradafamilia.net

Organització: Centre Cívic Sagrada Família
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ de Mallorca, 425-433  - 08013 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21204-136   Espectacles infantils a la Fundació Joan Miró

La Fundació Joan Miró considera que és molt important apropar els infants al món de la cultura, i un
dels camins per fer-ho és el teatre, la màgia, el circ... Per aquest motiu seleccionem molt
acuradament tots els espectacles infantils, conscients que aquest públic incipient d'aquí a uns anys
omplirà les sales de cinema i els teatres, visitarà les exposicions i guadirà de la música i la lectura.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dissabtes a les 17.30 h i els diumenges i festius a les 12 h.
Entrada, 5 €. Amics de la Fundació, 2.5 €. 
Venda anticipada Tel-Entrada de Caixa de Catalunya al telèfon 902 101 212

Més informació:
Web: www.fundaciomiro-bcn.org
Telèfon: 934 439 470

Organització: Fundació Joan Miró
Lloc de realització: museu
Adreça: Parc de Montjuïc, s/n  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21214-137   Programació infantil

El Teatre compta amb una programació infantil estable amb espectacles creats especialment per a
nenes i nens i a adaptacions d'obres clàssiques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: el preu per a grups a partir de 10 persones és de 8 euros prèvia reserva
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: entrada 8.00 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dissabtes, diumenges i festius a les 18.00. D'octubre a abril també sessions
matinals a les 12.00.
El preu de la localitat és de 9.50 € tant adults com nens.
Podeu comprar les vostres entrades anticipadament al servei de Tel-entrada de Caixa Catalunya 
902 10 12 12

Més informació:
Web: www.jtregina.com
Telèfon: 932 181 512
A/e: teatreregina@jtregina.com

Organització: Jove Teatre Regina
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Sèneca, 22  - 08006 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 497/659



Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 21224-138   El Nacional Petit

Amb el Nacional Petit, el TNC ofereix als espectadors la possibilitat de gaudir d'una proposta
excel·lent amb la família amb un gran ventall d'horaris i sessions especials.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: descomptes per als socis de l'Associació d'Amics del TNC, així com els de les associacions i
entitats que tinguin conveni amb el TNC
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: compra d'entrades: TelEntrada, oficines de Caixa de Catalunya, al 902 101 212, o a
www.telentrada.com, i a les taquilles del TNC. Venda anticipada fins a una hora abans de començar
la representació

Més informació:
Web: www.tnc.cat
Telèfon: 933 065 700
A/e: info@tnc.cat

Organització: Teatre Nacional de Catalunya
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. de les Arts, 1  - 08013 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 2904-139   Espectacles infantils

El SAT compta amb una programació estable de teatre, música, dansa i espectacles per a tots els
públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: dissabtes a les 17.30 h, diumenges a les 12.00 h.
Els festius hi ha funció en horari de diumenge.
L'entrada de tots els espectacles familiars és de 8 €.
Venda d'entrades des d'una hora abans de l'inici de les representacions. Es poden comprar
entrades anticipades per a altres dies. Venda subjecta a disponibilitat. No s'admetran canvis,
anul·lacions ni devolucions de les entrades adquirides. Per ServiCaixa, terminals Xarxa d'Oficines
de La Caixa i a www.servicaixa.com o per telèfon a: 902 332 211

Més informació:
Web: www.bcn.es/santandreuteatre
Telèfon: 933 457 930
A/e: sat@santandreuteatre.net

Organització: Sant Andreu Teatre
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Neopàtria, 54  - 08030 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 499/659



Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 21234-140   Espectacles infantils

El Centre Cívic ofereix una programació cultural que inclou espectacles de teatre, titelles,
conta-contes i concerts per a infants.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.centreshg.net/taxonera/index.php
Telèfon: 932 563 388 
A/e: cctaxonera@bcn.cat

Organització: Centre Infantil Taxonera (Centre Cívic Taxonera)
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ d'Arenys, 75  - 08035 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21254-142   Menuda Programació

La programació estable del Versus Teatre compta amb espectacles com ara contes musicals i
titelles per als més petits.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: diferents modelitats de descomptes
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.versusteatre.com
Telèfon: 936 035 161
A/e: info@versusteatre.net

Organització: Versus Teatre
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Castillejos, 179  - 08013 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21264-143   Tantarantana infantils

El Tantarantana ofereix espectacles infantils diversos (des de titelles fins a teatre, passant per
ombres xineses i multimèdia).

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: preu per grups 5,50 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari sessions: dissabtes i dies entre setmana 18h - diumenges 12h.
Preu entrada 7.00 €

Més informació:
Web: www.tantarantana.com
Telèfon: 934 417 022
A/e: teatre@tantarantana.com

Organització: Teatre Tantarantana
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de les Flors, 22  - 08001 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21274-144   Espectacles infantils

La programació estable del teatre compta amb espectacles per a infants basats en contes
tradicionals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: no
Descompte famílies nombroses: no
Descompte famílies monoparentals: no
Observacions: els dissabtes l'horari és a les 12.30 h i a les 18.00 h i els diumenges a les 12.30 h i
a les 17.30 h
Venda per Telentrada 902 101 212 i també al mateix teatre, en hores d'oficina, de dimarts a
divendres de 16.00 a 19.00 h o bé una hora abans de les funcions directament a la taquilla 

Més informació:
Web: www.guaschteatre.com
Telèfon: 934 513 462
A/e: guasch_teatre@guaschteatre.com

Organització: Guasch Teatre
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ d'Aragó, 140  - 08011 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21284-145   Viu el teatre

La programació estable del teatre compta amb un cicle infantil i juvenil d'espectacles musicals.

Edats: a partir de 6 anys
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: grups a partir de 10 persones, 20% de descompte
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: 20% de descompte comprant les entrades a taquilles
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: Horari funció, 12.30 h
Preu únic 12.00 € 
Venda d'entrades al www.servicaixa.com o bé trucant al 902 33 22 11 i terminals de La Caixa les 24
hores del dia

Més informació:
Web: www.teatrepoliorama.com
Telèfon: 933 177 599
A/e: teatrepoliorama@3xtr3s.com

Organització: Teatre Poliorama
Lloc de realització: teatre
Adreça: rbla. dels Estudis, 115  - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21554-177   Espectacles per a tota la família

El Petit Liceu ofereix dins la seva programació, espectacles pensats per als més petits per que
descobreixin el món màgic de l'òpera i la dansa.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: el Liceu ofereix al públic familiar que adquireixi un mínim de tres espectacles familiars la
possibilitat d'abonar-se al Petit Liceu i gaudir de diferents avantatges
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.liceubarcelona.com
Telèfon: 934 859 913
A/e: produccio.petitliceu@liceubarcelona.com

Organització: Espai Liceu del Gran Teatre del Liceu
Lloc de realització: teatre
Adreça: La Rambla, 51-59  - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 24454-554   Teatre, música i dansa

Els espectacles organitzats per aquesta entitat inclouen teatre, titelles, animació, música, dansa...
Cal que consulteu l'agenda de programació.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: no
Descompte famílies nombroses: no
Descompte famílies monoparentals: no
Observacions: en els espectacles infantils, no s'apliquen descomptes, preu únic 9 €. Consulteu
l'agenda al web.
Podeu comprar les entrades a través del web: www.atrapalo.com o www.teatral.net

Més informació:
Web: www.teatregaudibarcelona.com
Telèfon: 936 035 152
A/e: info@teatregaudibarcelona.com

Organització: Teatre Gaudí Barcelona
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Sant Antoni Maria Claret, 120 - 08025 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 21334-150   Cicle Teatre infantil 

Des de l'any 2001 es programa un cicle de teatre familiar "Diumenges al tetre" que va néixer amb la
voluntat d'aproximar les arts escèniques,  teatre, mims, titelles, circ, màgia... al públic infantil,  es va
programar els diumenges ja que volíem que els nens i nenes poguessin venir amb les seves
famílies, pares, avis,.... i tinguessin una activitat cultural per a poder compartir.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.cambrils.cat
Telèfon: 977 368 484
A/e: prs@cambrils.cat

Organització: Teatre del Casal Parroquial
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: pl. de l'Església, s/n  - 43850 Cambrils, El Baix Camp, Tarragona
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 21344-151   Teatre-Auditori Can Palots ments obertes

La música, el teatre, les cercaviles, les exposicions, el cant coral, els tallers i els col·loquis ompliran
d'activitat aquest meravellós equipament.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cada tercer diumenge de mes

Més informació:
Web: www.canovelles.cat
Telèfon: 93 8 468 054 
A/e: canpalots@canovelles.cat

Organització: Teatre Auditori Can Palots ments obertes
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: c/ Barcelona, 8  - 08420 Canovelles, Vallès Oriental, Barcelona
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 21354-152   Espectacles al Centre Cultural de Cardedeu

Ja estàs a punt per a la nova temporada? Teatre, dansa, activitats familiars, el Centre Cultural ja
està en marxa!

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: descompte del 10% als qui presentin el Carnet Jove o el DNI en cas dels més grans de 65
anys. Entrada gratuïta per als menors de 3 anys sense localitat
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: descompte del 10% en qualsevol dels espectacles
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.cardedeu.cat
Telèfon: 938 461 827
A/e: pmc@cardedeu.org

Organització: Centre Cultural de Cardedeu
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: av. del Rei en Jaume, 114  - 08440 Cardedeu, Vallès Oriental, Barcelona
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 2874-102   Teatre familiar a Cornellà

Cultura en família és un recull d'activitats d'oci adreçades als infants i les famílies de la ciutat de
Cornellà, organitzades per l'Ajuntament de Cornellà i altres entitats. Inclou la programació estable
de teatre infantil i familiar de l'Ajuntament de Cornellà, amb una funció cada primer diumenge de
mes al Patronat Cultural i Recreatiu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrada, 3.75 €

Més informació:
Web: www.cornellaweb.com
Telèfon: 933 775 454
A/e: cultura@aj-cornella.cat

Organització: Sala Ramon Romagosa 
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Jacint Verdaguer, 52  - 08940 Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 2814-96   Festival Internacional de Teatre Còmic 

Teatre còmic, amb un ampli ventall de propostes com teatre, circ, música, pallassos, monòlegs,
malabars, espectacles interactius, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: segons activitat
Descompte famílies monoparentals: segons activitat
Observacions: venda d'entrades: oficina del Festival. Venda anticipada de dilluns a divendres: d'11
a 14 h i de 17 a 20 h. Dissabte: d'11 a 14 h, TelEntrada, al 902 101 212 o a www.telentrada.com.
Durant els dies del Festival, les entrades es poden comprar a l'oficina o a la taquilla del recinte

Més informació:
Web: www.elmasnou.cat
Telèfon: 935 554 218

Organització: Fundació Privada Promocions Culturals del Masnou
Lloc de realització: carpa
Adreça: Carpa Ple de Riure, platja d'Ocata - 08320 El Masnou, Maresme, Barcelona
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 2884-103   Espectacles infantils

El Centre Cívic compta amb una programació infantil de teatre, cinema i activitats de dinamització
per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrada 3.00 €
En certes ocasions hi ha descomptes disponibles al Centre Cívic i a la biblioteca durant els dies
previs

Més informació:
Web: www.elprat.cat
Telèfon: 934 782 141
A/e: ccjp@elprat.cat

Organització: Centre Cívic Jardins de la Pau
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: c/ Jardins de la Pau, s/n  - 08820 El Prat de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 26144-104   Teatre per a tota la família

Des de ja fa uns anys, la regidoria de Cultura aposta per una programació estable de caire
professional, on s'hi barregen obres destinades a públics adults amb espectacles de caire familiar,
amb la finalitat de fer arribar les arts escèniques de primer ordre a tants ciutadans com sigui
possible.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.elvendrell.cat
Telèfon: 977 665 684
A/e: centreguimera@elvendrell.net

Organització: Teatre Municipal Àngel Guimerà
Lloc de realització: teatre
Adreça: avinguda Sant Jordi, 9-13 - 43700 El Vendrell, El Baix Penedès, Tarragona
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 21924-397   Festival Lola

Mostra de teatre alternatiu i de petit format amb els següents objectius: esdevenir punt de trobada,
discurs i exhibició de joves creadors, potenciar les noves creacions, l'experimentació i la
investigació dramatúrgica, ser un punt de referència per al teatre de creació contemporània de
Catalunya i convertir Esparreguera en l'escenari de la comarca.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: durant els mesos d'octubre, novembre i desembre

Més informació:
Web: www.lola-festival.com
Telèfon: 937 771 801 
A/e: esparreguera@esparreguera.cat

Organització: Ajuntament d'Esparreguera
Lloc de realització: teatre
Adreça: C/ Llobregat, 2 (Antic Escorxador) - 08292 Esparreguera, Baix Llobregat, Barcelona
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 2954-111   Espectacles infantils

El Teatre Municipal El Jardí de Figueres programa al llarg de l'any una variada programació de
teatre, música, dansa, circ i altres disciplines artístiques.

Edats: segons activitat
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: per als menors de 25 anys i els majors de 65 anys, la compra anticipada implica en la
majoria de les actuacions un 20% de descompte degudament especificat al programa.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades: presenciala les Oficines de la Caixa (Taquilles del Teatre dues
hores abans de l'inici de cada espectacle). Al telèfon 902 33 22 11 o a internet, www.servicaixa.com

Més informació:
Web: www.figueres.cat
Telèfon: 972 501 911

Organització: Teatre Municipal El Jardí
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. Josep Pla, 2  - 17600 Figueres, L'Alt Empordà, Girona
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 26074-99   Temporada alta. Festival Internacional de Teatre

El Festival compta amb una secció familiar, en la qual es programen diversos espectacles de teatre
i música per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: segons activitat
Descompte famílies monoparentals: segons activitat
Observacions: entrades a www.sercaixa.com, 902 332 211 i a les taquilles del Teatre Municipal de
Girona i de l'Auditori-Palau de Congressos de Girona

Més informació:
Web: www.temporada-alta.cat
Telèfon: 972 402 004
A/e: info@temporada-alta.cat

Organització: Ajuntament de Girona, Ajuntament de Salt, Generalitat de Catalunya, Diputació de
Girona
Lloc de realització: diferents espais de Girona i Salt
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 21414-159   Espectacles infantils al Teatre de Salt

En aquest teatre s'hi organitzen espectacles infantils per a nens i nenes, tots ells escollits valorant
no només el seu caràcter lúdic, sinó també els seus valors educatius i sempre en català.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: 15% de descompte en l'abonament familiar
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es realitzen els diumenges a les 18.00 h. Venda d'entrades al servicaixa o al telèfon
902 332 211. També a les taquilles del teatre de dimarts a divendres de 20.00 a 21.00 h

Més informació:
Web: www.teatredesalt.net
Telèfon: 972 40 20 04
A/e:  info@teatredesalt.net

Organització: Teatre de Salt
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. de Sant Jaume, 6-8  - 17190 Girona, El Gironès, Girona
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 2914-106   Família al Teatre

Espectacles especialment recomanats per anar a veure en família, proposats conjuntament amb
l'Associació Cultural de Granollers i que complementen la Roda d'Espectacles Infantils.

Edats: totes les edats
Dia de realització: segons activitat
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: grup a partir de 10 persones obtindrà un descompte del 15 % en qualsevol espectacle.
Grups de més de 20 persones, obtindreu un descompte del 25% en qualsevol espectacle. Infants i
joves (fins a 26 anys), carnet jove, estudiants, discapacitats, aturats i jubilats, 20% de descompte.
Cal presentar el DNI al sol·licitar el descompte. Menors de 2 anys, gratuït sense dret a localitat.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h, i una hora i mitja
abans de cada espectacle.
Venda al Servei de Telentrada de Caixa Catalunya, www.telentrada.com i 902 101 212

Més informació:
Web: www.teatreauditoridegranollers.cat
Telèfon: 938 405 121
A/e: bustia@teatreauditori.granollers.cat

Organització: Teatre Auditori de Granollers
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Torras i Bages, 50  - 08400 Granollers, Vallès Oriental, Barcelona
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 21374-154   Teatre

La dinàmica associativa i no professional dedicada al món de les arts escèniques és molt important
i rica a Granollers. Les més de dotze formacions artístiques presenten regularment espectacles de
música, teatre i dansa.

Edats: segons activitat
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: amics del teatre tenen un 50% de descompte en l'adquisició de les entrades als espectacles
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: la venda i reserva d'entrades es pot realitzar trucant a l'oficina  del teatre al 93 849
81 67. A través del telèfon del Telentrada les 24 h, a totes les oficines de Caixa Catalunya. Una
hora abans de començar l'espectacle a taquilla o a través de www.telentrada.com

Més informació:
Web: www.teatredeponent.com
Telèfon: 938 498 167
A/e: teatre@teatredeponent.com

Organització: Teatre de Ponent
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de Ponent, 60  - 08401 Granollers, Vallès Oriental, Barcelona
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 2854-100   Espectacles familiars

Programació d'espectacles artístics de teatre, música i dansa per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: 25% de descompte per a pensionistes, menors de 18 anys, Carnet Jove, Club L'H i Club del
Teatre, grups organitzats (a partir d'11 persones) i per a les persones que comprin entrades de tres
espectacles o més
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades al TelEntrada, xarxa d'oficines de Caixa de Catalunya, al 902 101
212 o a www.telentrada.com, i a la taquilla del teatre, els dies de funció, dues hores abans de
començar l'espectacle

Més informació:
Web: www.l-h.es/teatrejoventut
Telèfon: 934 481 210 - 934 029 674
A/e: teatrejoventut@l-h.es

Organització: Teatre Joventut de l'Hospitalet
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de la Joventut, 4-10  - 08904 l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, Barcelona
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 21094-125   Teatre per a tota la família

Espectacles adreçats al públic infantil amb una proposta de titelles, pallassos, rondallaires i funcions
teatrals.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.labobila.cat
Telèfon: 934 807 182

Organització: Centre Cultural La Bòbila
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. de la Bòbila, 1  - 08906 l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, Barcelona
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 21104-126   Teatre per a tota la família a l'Hospitalet de Llobregat

Espectacles adreçats al públic infantil amb una proposta de titelles, pallassos, rondallaires i funcions
teatrals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://canal-h.net/webs/centrecatolic/index.htm
Telèfon: 932 610 761
A/e: centrecatolic@ya.com

Organització: Teatre Centre Catòlic
Lloc de realització: teatre
Adreça: rbla. Just Oliveras, 34 - 08091 l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, Barcelona
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 24474-556   Teatre, música i dansa

Els espectacles organitzats per aquesta entitat inclouen teatre, titelles, animació, música, dansa i
circ. Cal que consulteu l'agenda de programació.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.labisbal.cat
Telèfon: 972 642 593
A/e: cultura@labisbal.cat

Organització: Teatre Mundial
Lloc de realització: teatre
Adreça: pg. Marimon Asprer, 10 - 17100 La Bisbal d'Empordà, El Baix Empordà, Girona
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 2834-98   Espectacles infantils al Casal cultural Corró d'Avall

El Casal Cultural ofereix representacions per a tots els públics dins de la programació de teatre,
música i dansa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dilluns a divendres, de 16.00 a 24.00 h, i dissabte, diumenge i festius, de 10.00
a 14.00 h i de 16.00 a 24.00 h

Més informació:
Web: www.lesfranqueses.org
Telèfon: 938 468 316
A/e: aj.franqueses@lesfranqueses.cat

Organització: Casal Cultural Corró d'Avall
Lloc de realització: casal
Adreça: av. de Mossèn Pere Baixeres, s/n  - 08520 Les Franqueses del Vallès, Vallès Oriental,
Barcelona
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 2944-110   Espectacles infantils a Les Franqueses

L'Auditori ofereix representacions per a tots els públics dins de la programació de teatre, música i
dansa.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dilluns a divendres, de 15.30 a 23.30 h; dimarts, de 10.00 a 13.00 h; dimecres,
de 9.00 a 14.00 h; dissabte i diumenge, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 24.00 h

Més informació:
Web: www.lesfranqueses.org
Telèfon: 938 405 782
A/e: jose.algar@lesfranqueses.cat

Organització: Teatre Auditori Bellavista
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ d'Astúries, 1  - 08520 Les Franqueses del Vallès, Vallès Oriental, Barcelona
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 21064-122   Espectacles infantils a Mollerussa

El teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana, consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades al ServiCaixa (caixers automàtics amb ServiCaixa, 902 332 211 i
www.servicaixa.com) i a les taquilles del Teatre de dimecres a divendres de la setmana de les
representacions, de 18 a 21 h.
Venda a taquilla 2 hores abans de l'espectacle

Més informació:
Web: www.teatrelamistat.com
Telèfon: 973 711 231

Organització: Teatre de l'Amistat
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Ferrer i Busquets, 90-92  - 25230 Mollerussa, El Pla d'Urgell, Lleida
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 21054-121   Espectacles infantils al Teatre La Passió d'Olesa de Montserrat

Els espectacles de teatre gestual, titelles, animació, música, dansa i cinema.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.lapassio.com
Telèfon: 937 781 009 
A/e: info@lapassio.cat

Organització: Teatre La Passió
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. de l'Oli, s/n  - 08640 Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, Barcelona
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 21054-155   La Passió

És la representació teatral de la vida, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. Any rere any
tenen lloc aquestes representacions, en les quals participen un gran nombre d'olesans de forma
desinteressada per continuar una tradició heretada dels avantpassats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: preus reduïts per a més de 65 anys, Carnet Jove, menors de 14 anys. Gratuït de 0 a 3 anys
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: preu reduït
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrades al Telentrada 902 101 212, oficines Caixa Catalunya i
www.telentrada.com
Socis TR3SC trucant al telèfon 902 339 033

Més informació:
Web: www.lapassio.cat
Telèfon: 937 781 009 
A/e: info@lapassio.cat

Organització: Teatre La Passió
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. de l'Oli, s/n  - 08640 Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, Barcelona
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 21034-119   Arts escèniques, musicals i cinematogràfiques

El Teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades: a les taquilles del Teatre, de dilluns a divendres, d'11 a 13 h i
de 17 a 20.30 h. I també per telèfon: 972 417 717 (fins a 48 hores abans de la funció)

Més informació:
Web: www.olot.cat/ime
Telèfon: 972 279 138
A/e: teatre@olot.cat

Organització: Teatre Principal d'Olot
Lloc de realització: teatre
Adreça: pg. d'en Blay, 5  - 17800 Olot, La Garrotxa, Girona
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 21044-120   Teatre infantil

Representacions teatrals per a tots els públics a càrrec de la Petita i la Jove Companyia de l'Orfeó.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.orfeoloti.net
Telèfon: 972 269 666
A/e: info@orfeoloti.net

Organització: Orfeó Popular Olotí
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Bellaire 4  - 17800 Olot, La Garrotxa, Girona
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 21384-156   Teatre a Palafrugell

Temporada de teatre estable al Teatre Principal de Palafrugell.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.palafrugell.cat
Telèfon: 972 611 172
A/e: cultura@palafrugell.cat

Organització: Teatre Municipal de Palafrugell
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Santa Margarida, 1  - 17800 Palafrugell, El Baix Empordà, Girona
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 2964-112   Teatre infantil i Juvenil al Tatre Auditori de Palamós

Un diumenge de cada mes, el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, buscant el
públic familiar, proposa un espectacle infantil en conveni amb l'associació Xarxa d'Espectacles
Infantils i Juvenils de Palamós. 

Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades: de dilluns a divendres, de 9 a 16 h, a les Oficines de Cultura de
l'Ajuntament de Palamós, al 972 602 330 i una hora abans de començar la funció, a la taquilla del
teatre

Més informació:
Web: www.palamos.cat
Telèfon: 972 602 330
A/e: lagorga@palamos.cat

Organització: Centre Cultural La Gorga
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Ave Maria 3, 2n - 17230 Palamós, El Baix Empordà, Girona
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 21084-124   Teatre Can Rajoler a Parets del Vallès

El Teatre ofereix una programació de representacions teatrals, música, màgia, titelles i dansa per a
tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana, consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: abonament trimestral, 30% de descompte
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades al TelEntrada, oficines de Caixa de Catalunya, al 902 101 212, o
a www.telentrada.com

Més informació:
Web: www.parets.org
Telèfon: 935 739 800
A/e: canrajoler@parets.org

Organització: Teatre Can Rajoler
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Travessera, 1  - 08150 Parets del Vallès, Vallès Oriental, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 533/659



Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 21394-157   Concurs de teatre Vila de Piera

Durant els mesos de tardor l'escenari de la Societat Foment acull el Concurs de Teatre Amateur
"Vila de Piera".

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.viladepiera.cat
Telèfon: 937 760 536

Organització: Societat Foment
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de la Plaça, 17  - 08784 Piera, Anoia, Barcelona
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 21404-158   Mostra Nacional de Teatre Amateur

La mostra selecciona les propostes per oferir el màxim de varietat i per donar cabuda a
representants de tots els territoris. Es representen espectacles de teatre de carrer, infantil, musical,
gestual, poesia i dansa. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: últim cap de setmana d'abril

Més informació:
Web: www.ccrpineda.com
Telèfon: 937 671 675
A/e: ccrpineda@ccrpineda.com

Organització: Centre Cultural i Recreatiu
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Antoni Doltra, 11  - 08397 Pineda de Mar, Maresme, Barcelona
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 2994-115   Cicle de teatre

La programació dels Teatres Fortuny i Bartrina compta amb un cicle d'espectacles de qualitat
pensats per a tota la família: nens i nenes, mares i pares, avis i àvies...
Cada obra disposa de material didàctic, que està a disposició de les escoles o de les organitzacions
que el vulguin treballar amb els seus usuaris.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: dissabte
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: consulteu els descomptes per a grups, socis del Tr3SC i titulars del carnet de la biblioteca
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: espectacles a 11.00 h i a les 12.00 h

Més informació:
Web: www.reus.cat/teatrebartrina
Telèfon: 977 010 65
A/e: teatrebartrina@reus.net

Organització: Teatre Bartrina
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. del Teatre, 1  - 43201 Reus, El Baix Camp, Tarragona
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 25994-198   Diverses activitats al Teatre Cine Comtal

La sala ofereix una programació d'espectacles de teatre, pallassos, titelles i mim per a tots els
públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: descomptes amb Carnet Jove, jubilats o menors de 14 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda anticipada a la taquilla del teatre quinze dies abans de l'espectacle i una
hora abans de començar.
A l'oficina de Turisme de dilluns a divendres

Més informació:
Web: www.ripoll.cat
Telèfon: 972 714 142 
A/e: ripoll@ajripoll.cat

Organització: Teatre Cine Comtal
Lloc de realització: teatre
Adreça: teatre Comtal - 08291 Ripoll, El Ripollès, Girona
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 21464-165   Programació arts escèniques

Teatre, dansa, conferències, concerts, ball i activitats culturals i socials diverses.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades a la taquilla del Patronat

Més informació:
Web: www.santantonidevilamajor.org
Telèfon: 938 452 400
A/e: st.antoni@diba.cat

Organització: Teatre del Casino
Lloc de realització: teatre
Adreça: av. Catalunya, 4  - 08459 Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental, Barcelona
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 2804-95   Espectacles infantils al Teatre de la Unió Santcugatenca

El teatre compta amb una programació estable d'espectacles de teatre, titelles, dansa i música per
a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana, consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades una hora abans de l'inici de l'espectacle o a la secretaria de la
Unió, de dilluns a divendres, de 18 a 21.30 h

Més informació:
Web: www.teatrelaunio.cat
Telèfon: 935 893 105 â€“ 936 752 057
A/e: info@teatrelaunio.cat

Organització: Teatre de la Unió Santcugatenca
Lloc de realització: teatre
Adreça: av. Anselm Clavé, 17  - 08190 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 21024-118   Programació familiar a l'Auditori de Sant Cugat

Programació d'espectacles de teatre, música i màgia per a tota la família.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: no
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades: a les taquilles del Teatre-Auditori de dimarts a divendres, de 10 a
14 h i de 17 a 19 h, dissabtes, de 12 a 14 h. av. Pla del Vinyet, 50 / Av. Torreblanca. Per telèfon
amb targeta de crèdit en horari de taquilla, al 93 589 12 68. Per internet
www.teatre-auditori.santcugat.cat
Dues hores abans de la funció al vestíbul del Teatre-Auditori pl. del Centre Cultural, s/n

Més informació:
Web: www.teatre-auditori.santcugat.cat
Telèfon: 935 907 690
A/e: teatre-auditori@santcugat.cat

Organització: Teatre-auditori Sant Cugat
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. Centre cultural, s/n  - 08172 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 21664-191   Activitats familiars

Sala Polivalent que exerceix les funcions de teatre i centre d'assaigs per activitats culturals

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.santfruitos.org
Telèfon: 938 788 031

Organització: Teatre Casal Cultural
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: ctra. de Vic, 3  - 08272 Sant Fruitós de Bages, Bages, Barcelona
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 21424-160   Espectacles infantils-familiars

Les principals activitats que es realitzen a la Sala són: teatre professional, amateur i infantil-familiar,
balls, sopars, exposicions, concerts, festes populars, cursets i tallers,...

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari és a les 12.00 h
El preu de les entrades és pels adults de 6.00 € i pels infants de 5.00 €

Més informació:
Web: www.santjoanv.org
Telèfon: 938 764 753

Organització: Sala de cultura Cal Gallifa
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: pg. Gallifa, 1 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada, Bages, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 21434-161   Mostra de teatre jove

Durant dos mesos, passaran pel teatre La Vicentina cinc companyies que ho donaran tot per fer
gaudir el públic amb el seu art interpretatiu i creatiu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: les actuacions es realizaran entre els mesos d'octubre i novembre

Més informació:
Web: www.lavicentina.com
Telèfon: 936560303
A/e: lavicentina@lavicentina.com

Organització: Teatre La Vicentina
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Rafael Casanova, 45  - 08620 Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat, Barcelona
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Teatre

 2864-101   Súper Segarra express

El teatre compta amb una programació estable de teatre infantil amb representacions per als més
petits.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda anticipada dimecres, dijous i divendres d'11 a 14 hores.
Dues hores abans de cada representació.
A més, es poden dirigir a qualsevol oficina de Caixa Catalunya en horari d'atenció al públic, al
servei de Tel-entrada 902 10 12 12 i a través d'internet: www.telentrada.com

Més informació:
Web: www.teatresagarra.es
Telèfon: 934 661 878
A/e: sc@teatresagarra.es

Organització: Teatre Sagarra
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Lluís Companys, 27  - 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès, Barcelona
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Teatre

 2984-114   Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Aquest és el mercat internacional de les arts escèniques més important del sud d'Europa. Artistes,
institucions, empreses, xarxes i públic, tenen la seva cita anual a Tàrrega.

Edats: segons activitat
Dia de realització: dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: diferents tipus i modalitats de descomptes
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: 2n cap de setmana de setembre.
Venda d'entrades al TelEntrada (oficines de Caixa Catalunya, al 902 101 212, o a
www.telentrada.com), i a les taquilles centrals de la Fira, fins mitja hora abans

Més informació:
Web: www.firatarrega.cat
Telèfon: 973 500 039
A/e: firateatre@firatarrega.cat

Organització: Patronat Municipal de la Fira de Teatre al Carrer 
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ Antoni Secanell, 2  - 25300 Tàrrega, L'Urgell, Lleida

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 545/659



Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 2744-88   Espectacles infantils

Els espectacles organitzats per aquesta Fundació inclouen teatre gestual, titelles, animació, música,
dansa i cinema. En podeu gaudir en diferents pobles i ciutats de Catalunya. Cal que consulteu
l'agenda de programació.

Edats: tota la família
Dia de realització: segons activitat
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: consulteu l'agenda d'activitats al web de la fundació

Més informació:
Web: www.xarxacat.es
Telèfon: 937 332 732
A/e: xarxa@xarxacat.es

Organització: Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya («La Xarxa»)
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Martin Díez, 7 - 08224 Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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Teatre

 26284-89   Espectacles infantils a la Faràndula

La Faràndula ofereix una progamació estable de teatre infantil a Sabadell des de fa més de
cinquanta anys.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: taquilles obertes de dimecres a divendres de 18 a 20 h, dissabtes d'11 a 13 h i de
18 a 20 h.
Diumenges, quan hi ha espectacle, d'11 a 13 h

Més informació:
Web: www.joventutdelafarandula.cat
Telèfon: 937 457 560
A/e: entitat@joventutdelafarandula.cat

Organització: Teatre Joventut de la Faràndula
Lloc de realització: teatre
Adreça: c. d'Alfons XIII, 33 - 08202 Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona
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 26174-107   Fira de teatre Infantil i Juvenil: La Mostra

La Mostra ofereix les últimes produccions de dansa, màgia, titelles, circ, pallassos i teatre per a
públic infantil i familiar de les principals companyies catalanes, a més d'espectacles d'animació i
cercavila pels carrers.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: els socis del Club Súper Tres tenen entrada gratuïta en alguns espectacles
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: tots els espectacles són gratuïts a excepció dels que es fan al Teatre Municipal
L'Ateneu i al Cercle Mercantil

Més informació:
Web: www.lamostraigualada.cat
Telèfon: 938 066 945
A/e: info@lamostraigualada.cat

Organització:  Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) de la Generalitat de Catalunya i
Ajuntament d'Igualada
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: c/ de la Trinitat, 12  - 08700 Igualada, Anoia, Barcelona
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Teatre

 21004-116   Temporada de l'espectacle infantil a Terrassa

Els espectacles organitzats per la Fundació «La Xarxa» inclouen teatre gestual, titelles, animació,
música, dansa i cinema.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: descomptes diversos, consulteu
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: 25% descompte
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda de localitats: de dilluns a divendres, durant la mateixa setmana de
l'espectacle a l'Ajuntament de Terrassa - Casa Soler i Palet. Matins: de 9 a 15 h i tardes de 5 a 2/4
de 9 h. També a la xarxa d'oficines de Caixa de Catalunya. De dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h,
trucant al 902 10 12 12 i a www.telentrada.com les 24 h  i a la xarxa d'oficines de Caixa Terrassa i
al telèfon 902 18 06 77

Més informació:
Web: www.terrassa.cat
Telèfon: 937 397 000

Organització: Teatre Municipal l'Alegria
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Gaudí, s/n  - 08221 Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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 26014-92   Diumenges en família al Teatre Auditori Felip Pedrell

El teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: no
Descompte famílies nombroses: no
Descompte famílies monoparentals: no
Observacions: venda anticipada al Telentrada de Caixa Catalunya, www.telentrada.com i 902 101
212. Taquilles del Teatre Auditori, de dimarts a divendres d'11.00 a 13.00 h i de 18.00 a 20.00
h(accés pel passeig de Ribera)
Dia de la funció: ½ hora abans de l'inici de l'espectacle. Els espectacles familiars tenen un preu únic
de 3 €, a partir de 3 anys, i no estan subjectes a cap descompte.
El preu dels concerts familiars organitzats per Joventuts Musicals és també
de 3 euros, a partir de 0 anys

Més informació:
Web: www.tortosa.cat
Telèfon: 977 510 144
A/e: imact.programacio@tortosa.cat

Organització: Ajuntament de Tortosa
Lloc de realització: teatre
Adreça: pg. de Ribera, 11 - 43500 Tortosa, El Baix Ebre, Tarragona
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 26014-94   Entrecultures. Festival Internacional de Teatre de Tortosa

Festival multicultural de teatre que reuneix la cultura musulmana, la cristiana i la jueva, amb
representacions de companyies que provenen de més de 15 països diferents.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: espectacles a la sala 1 de l'Auditori Felip Pedrell, 10 €
Espectacles a la sala 2 de l'Auditori Felip Pedrell, 6 € Activitats paral·leles, de lliure accés,
abonaments a 30 €
Venda d'entrades anticipades al TelEntrada, Teatre Auditori Felip Pedrell i a la taquilla del teatre,
una hora abans (només per als espectacles del mateix dia). Reserves per a grups: 977 510 144

Més informació:
Web: www.tortosa.cat
Telèfon: 977 510 144

Organització: Ajuntament de Tortosa
Lloc de realització: teatre
Adreça: jardins de Salvador Videllet, 1  - 43500 Tortosa, El Baix Ebre, Tarragona
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Teatre

 26444-163   Activitats infantils al casino la Unió

Els espectacles organitzats per aquesta entitat inclouen teatre, música, cinema i ball. Cal que
consulteu l'agenda de programació.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades a la taquilla del Casino

Més informació:
Web: www.vidreres.cat
Telèfon: 972 850 025

Organització: Casino la Unió
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Catalunya, 15 - 17411 Vidreres, La Selva, Girona
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 21114-127   Espectacles infantils a l'Atrium de Viladecans

Atrium Arts Escèniques és un espai cultural dedicat a programar teatre, dansa, música i tot tipus
d'arts escèniques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: menors de 3 anys gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades a l'Atrium Viladecans, trucant al telèfon 936 594 160 i TelEntrada
(xarxa d'oficines de Caixa de Catalunya, al 902 101 212, o per Internet a www.telentrada.com).
Venda de localitats el dia de la funció una hora i mitja abans a la taquilla de l'Auditori. Servei
especial per a discapacitats.

Més informació:
Web: www.atriumviladecans.com
Telèfon: 936 594 160
A/e: atriumviladecans@atriumviladecans.com

Organització: Atrium Viladecans
Lloc de realització: teatre
Adreça: Av. Josep Tarradellas, s/n - 08840 Viladecans, Baix Llobregat, Barcelona
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 21184-134   Teatre Municipal Cal Bolet

Teatre gestual, titelles, animació, música, dansa i cinema.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: les persones amb dificultats auditives poden assistir al Teatre Cal Bolet i seguir
les representacions gràcies a un aparell especial instal·lat. Les persones interessades a utilitzar
aquest sistema poden sol·licitar-ho en el moment d'entrar al teatre, si pot ser amb mitja hora
d'antelació

Més informació:
Web: www.ajvilafranca.es
Telèfon: 938 904 133
A/e: calbolet@vilafranca.org

Organització: Teatre Municipal Cal Bolet
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de Cal Bolet, 3  - 08720 Vilafranca del Penedès, Alt Penedès, Barcelona
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 21154-131   Teatre familiar a Vilanova

Programació estable de titelles, ombres xineses i circ per a tots els públics al Teatre Principal.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: diverses modalitats
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: 25% de descompte
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades al TelEntrada (xarxa d'oficines de Caixa de Catalunya, al 902 101
212, o per Internet a www.telentrada.com), i taquilla del Teatre Principal (2 hores abans de cada
funció i tots els dissabtes 18 a 20 h)

Més informació:
Web: www.elprincipal.cat
Telèfon: 938 141 952
A/e: info@elprincipal.cat

Organització: Teatre Principal
Lloc de realització: teatre
Adreça: rbla. Principal, 4  - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 21144-130   Espectacles infantils

El Teatre La Massa compta amb una programació estable d'arts parateatrals: màgia, mim,
pallassos, marionetes, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda d'entrades al TelEntrada (xarxa d'oficines de Caixa de Catalunya, al 902 101
212, o per Internet a  www.telentrada.com) i www.atrapalo.com

Més informació:
Web: www.teatrelamassa.cat
Telèfon: 937 509 090
A/e: info@teatrelamassa.cat

Organització: Centre Cultural Teatral de La Massa
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: pl. del Teatre, 3  - 08339 Vilassar de Dalt, Maresme, Barcelona
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 26514-167   Programació Teatre La Massa

Els espectacles organitzats per aquesta entitat inclouen teatre, titelles, animació, música, dansa i
circ. Cal que consulteu l'agenda de programació.

Dia de realització: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: descomptes per a joves (25 anys) i jubilats (+ 65 anys). Només es podran adquirir en horari
de taquilla de qualsevol espectacle, prèvia presentació del Carnet Jove i/o DNI
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: podeu comprar les entrades a les oficines de Caixa Catalunya, al Telentrada de
Caixa Catalunya, 902 101 212, una hora abans a la taquilla del teatre 937 509 090 o a través del
web: www.atrapalo.com

Més informació:
Web: www.vilassardedalt.cat
Telèfon: 937 539 813
A/e: serveispersonals@vilassardedalt.cat

Organització: Teatre La Malla
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. del Teatre, 3  - 08339 Vilassar de Dalt, Maresme, Barcelona
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 27494-108   Espectacles infantils al teatre de La Garriga

Programació estable de teatre, música i dansa per a tot els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://www.ajlagarriga.es/
Telèfon: 938 605 050 
A/e: infoteatre@ajlagarriga.es

Organització: Ajuntament de la Garriga
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Passeig, 42  - 08530 la Garriga, Vallès Oriental, Barcelona
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Teatre

 26484-164   Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria

D'entre les activitats del calendari festiu i cultural de la Selva destaca la Representació de
l'Assumpció de Madona Santa Maria, misteri assumpcionista del s. XIV recuperat dels arxius
parroquials i escenificat a l'església de Sant Andreu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: nits
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: grups a partir de 10 persones, 10.00 €. Infants menors de 12 anys, gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: la representació anual del Misteri de Madona Santa Maria, els dies 14 i 15 d'agost.
Horaris: 14 d'agost a les 22.00 h i 15 d'agost a les 20.00 h. Adult, 10.00 €

Més informació:
Web: www.tinet.cat/~misteri
Telèfon: 636 541 532
A/e: misteri@tinet.org

Organització: Ajuntament de la Selva del Camp
Lloc de realització: església
Adreça: c/ Abadia, 24 - 43470 La Selva del Camp, El Baix Camp, Tarragona
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 21314-148   Espectacles infantils a l'Ateneu l'Aliança de Lliçà d'Amunt

Diferents espectacles que inclouen teatre gestual, titelles, animació, música, dansa i cinema.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: nens de 2 a 12 anys 3.00 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari dels espectacles és a les 12.00 h. El preu pels adults és de 5.00 €

Més informació:
Web: www.ateneu-lalianca.org
Telèfon: 934 414 533
A/e: espectacles@ateneu-lalianca.org

Organització: Ateneu L'Aliança
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Aliança, 17  - 08186 Lliçà d'Amunt, Vallès Oriental, Barcelona
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 27514-162   Activitats a la biblioteca

La sala polivalent a més de fer-se servir per a l´ús de la biblioteca també està a disposició de les
entitats del poble que hi vulguin dur a terme alguna activitat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: l' horari de dijous a dissabte és de 10 a 13 h. Tardes de dilluns a divendres de 16 a
20.30 h

Més informació:
Web: www.tordera.cat
Telèfon: 937 642 560
A/e: b.tordera@diba.es

Organització: Biblioteca de Tordera
Lloc de realització: biblioteca
Adreça: c/ Joan Maragall, 6 - 08490 Tordera, Maresme, Barcelona
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 21464-147   Espectacles infantils

Exposicions, teatre, poesia, música, dança, cinema, performances, conferències, debats,
gastronomia; el Casino de Vic us ofereix una sel·lecció d'activitats culturals i d'esbarjo per a tots els
gustos. Consulteu la nostra programació trimestral estable i d'altres activitats que organitzem per a
vosaltres.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrades a la venda una hora abans de l'espectacle a la mateixa taquilla.
Aforament limitat. 
L'organització es reserva el dret de modificar la programació

Més informació:
Web: www.casinodevic.cat
Telèfon: 938 852 462
A/e: cultura@casinovic.cat

Organització: Teatre del Casino
Lloc de realització: teatre
Adreça: 08500 Vic, Osona, Barcelona
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 2924-614   Espectacles infantils al teatre de La Garriga

El teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: descomptes a la taquilla del teatre: carnet jove i jubilats 25% de descompte. Estudiants 15%
descompte. Cal acreditar-se. Menors de 3 anys sense localitat per als espectacles infantils
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: venda anticipada a qualsevol oficina de la Caixa de Catalunya i a través del
Tel-Entrades 902 10 12 12 o per internet.
Venda el mateix dia de l'espectacle a la taquilla del teatre 1 hora abans

Més informació:
Web: www.ajlagarriga.es
Telèfon: 938 718 483
A/e: infoteatre@ajlagarriga.es

Organització: Teatre de la Garriga
Lloc de realització: teatre
Adreça: Passeig, 42 - 08530 la Garriga, Vallès Oriental, Barcelona
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 26184-615   Espai 3 infantil

Es tracta programació per a públic familiar que comença per Nadal amb la tradicional representació
dels Pastorets i continua fins a mitjans d'abril tots els dissabtes a l'Espai 3 (antic convent de Santa
Teresa). Abraça diverses tendències escèniques: teatre de text, clown, màgia, objectes i titelles,
circ, poesia, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.paeria.cat
Telèfon: 973 279 356
A/e: teatre@paeria.cat

Organització: Teatre de l'Escorxador (IMAC - Institut Municipal d'Acció Cultural)
Lloc de realització: teatre
Adreça: pl. de l'Hort de Santa Teresa, 1 - 25002 Lleida, El Segrià, Lleida
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Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 2744-621   Teatre infantil al Teatre Foment

El teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics.

Edats: a partir de 3 anys
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.amartorell.com
Telèfon: 937 753 392
A/e: fomentmartorell@ya.com

Organització: Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya («La Xarxa»)
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ de Santacana, 3 - 08760 Martorell, Baix Llobregat, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 26304-628   Teatre familiar

El tetre Esbarjo, és un espai escènic a la italiana més conegut amb el nom de "corbata", on es
representen espectacles infantils.

Edats: totes les edats
Dia de realització: segons activitat
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.cardedeu.cat
Telèfon: 938 461 827
A/e: pmc@cardedeu.org

Organització: Patronat Municipal de Cultura
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Lluís Llibre s/n - 08440 Cardedeu, Vallès Oriental, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 26424-643   Centre de formació artística de música, dansa i teatre

Programacions estables de teatre, música, dansa i teatre familiar durant tot l'any.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.teatre-clave.com
Telèfon: 937 650 572 
A/e: clave@teatre-clave.com

Organització: Fundació Teatre Clavé
Lloc de realització: teatre
Adreça: plaça del Poeta Miquel Martí i Pol, s/n - 08490 Tordera, Maresme, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 567/659



Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 26464-646   Activitats a La Societat

La recuperació d'un lloc històric i emblemàtic, en el dia d'avui un espai viu, amb continguts amb
l'intenció que es facin activitats formatives, socials i lúdiques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.massanetdelaselva.org

Organització: La Societat
Lloc de realització: centre cultural
Adreça: avda. Catalunya, 10 - 17412 Maçanet de la Selva, La Selva, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 26474-647   Activitats a La Laguna

La Sala Cultural La Laguna té una vida molt dinàmica. Aquest espai que havia collit antigament
l'Espai jove, el qual ara es troba situat al Centre Cívic, acull un alt ritme d'activitats formatives i
associatives vinculades a les arts escèniques i a la promoció de la salut.
Sessions de teatre, tardes de ball, activitats musicals, sessions de titelles, cinema infantil i activitats
formatives s'organitzen en un atapeït calendari que ofereix als ciutadans nombroses oportunitats de
lleure i d'aprenentatge.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.sils.cat
Telèfon: 972 168 319
A/e: ajuntament@sils.cat

Organització: Sala cultural La Laguna
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: pg. Sants Cosme i Damià, 2 - 17410 Sils, La Selva, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Teatre

 26674-668   Espectacles familiars

El casal de barri Cal Ninyo organitza periodicament activitats per a tota la familia de tatre, titelles,
circ...

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda 1.00 € per a menors de 13 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari és a les 12.00 h
Entrada normal 2.00 €
La venda d'entrades es farà al casal on tingui lloc l'espectacle una hora abans de la representació

Més informació:
Web: www.stboi.es
Telèfon: 936 351 207 
A/e: calninyo@santboi.cat 

Organització: Casal del barri Cal Ninyo
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ Major, 43 - 08830 Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 26839-235   Mostra de Titelles

Espectacles de carrer amb titelles de dieferents formats per a tots els públics.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: la mostra se celebra el mes de maig

Més informació:
Web: www.arenysdemar.org
Telèfon: 937 939 233

Organització: Ajuntament d'Arenys de Mar
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: av. Panagall, 7 - 08358 Arenys de Mar, Maresme, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 21999-227   Espectacles de Titelles

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: podeu reservar les entrades per telèfon al 639 305 353 fins mitja hora abans de la
funció

Més informació:
Web: www.lapuntual.info
Telèfon: 639 305 353
A/e: contact@lapuntual.info

Organització: LA PUNTUAL Putxinel·lis de Barcelona
Lloc de realització: teatre
Adreça: c/ Allada Vermell, 15 - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 22069-234   Caldeja't. Fira de Titellaires Romà Martí

S'organitzen diferents espectacles de titelles al carrer que s'adrecen al públic en general.
Paral·lelament també es duen a terme tallers adreçats a infants.

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte, diumenge
Horari: segons activitat
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: es realitza durant el mes de maig

Més informació:
Web: www.firadetitellaires.cat
Telèfon: 938 655 656

Organització: Ajuntament de Caldes de Montbui
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Font Del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui, Vallès Oriental, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 573/659



Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 21969-224   Titelles a Calldetenes

Festival de Titelles de Calldetenes amb espectacles per a tots els públics o per a públic familiar.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: octubre i novembre. Activitat anual

Més informació:
Web: www.calldetenes.cat
Telèfon: 938 863 105

Organització: Ajuntament de Calldetenes
Lloc de realització: envelat
Adreça: pl. Onze de Setembre,s/n. - 08506 Calldetenes, Osona, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 26829-685   Arts escèniques, música i cinema

El Guant; Festival Internacional de Teatre de Titelles de l'Alt Camp. combina les propostes de teatre
de titelles per a públic familiar i escolar amb representacions específiques per a públic adult, així
com obres premiades en altres festivals, estrenes i muntatges experimentals.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: durant uns deu dies de programació; els espectacles es representen a Valls i als
diferents municipis de la Comarca.
Abonament espectacles familiars: 30.00 €

Més informació:
Web: www.festivalguant.com
Telèfon: 977 605 258
A/e: festival-guant@pasucat.com

Organització: Ajuntament de Valls
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: c/ Jaume Huguet, 10 - 43800  Valls, L'Alt Camp, Tarragona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 21979-225   Festival Internacional de Titelles de Gavà

Festival que s'organitza des del 1991 i que porta als carrers, parcs i teatres de Gavà artistes i grups
de titelles d'arreu del món.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: gratuït
Observacions: mes de maig. Activitat anual

Més informació:
Web: www.gavaciutat.cat
Telèfon: 900 663 388

Organització: Ajuntament de Gavà
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. Balmes s/n - 08850 Gavà, Baix Llobregat, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 22009-228   Festival de Teatre de Titelles

Espectacles de titelles diversos, amb representacions adreçades a infants i adults. El Festival
compta amb espectacles de carrer, ombres xineses, titelles de taula i titelles de fil.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: el festival s'ha ajornat fins el 2011, mes de juny.

Més informació:
Web: www.savall.cat
Telèfon: 937 140 401
A/e: tractrac@telefonica.net

Organització: Centre de Titelles del Vallès
Adreça: c/ Barcelona, 92 - 08212 Sant Llorenç Savall, Vallès Occidental, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 22019-229   Festival de Titelles Firobi

Espectacles de titelles i putxinel·lis. S'organitzen actuacions de titellaires pels carrers de la vila i
tallers oberts a tothom. El festival combina espectacles per a grans i per a petits.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: segons activitat
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda per infants 2.00 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: entrades: adults 6.00 €

Més informació:
Web: www.vilassardemar.org
Telèfon: 937 542 400

Organització: Ajuntament de Vilassar de Mar
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: pl. Ajuntament, 6 - 08340 Vilassar de Mar, Maresme, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 27529-230   Festival Internacional de Titelles

Presenta diversos espectacles destinats a públic familiar i altres a públic solament adult.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: finals de novembre

Més informació:
Web: www.ajvic.cat
Telèfon: 938 867 287
A/e: imac@vic.cat

Organització: Ajuntament de Vic
Lloc de realització: auditori
Adreça: c/ Ciutat, 1 - 08500 Vic, Osona, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 26669-667   Espectacles familiars

El casal organitza periodicament activitats per a tota la familia de tatre, titelles, circ...

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda 1.00 € per a menors de 13 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l' horari és a les 12.00 h.
Entrada normal 2.00 €.
La venda d'entrades es farà al casal on tingui lloc l'espectacle 1 hora abans de la representació

Més informació:
Web: www.stboi.es
Telèfon: 936 540 800
A/e: casalmarianao@santboi.cat 

Organització: Casal de barri Marianao
Lloc de realització: centre cívic
Adreça: c/ Miquel, 2 - 08830 Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Titelles

 22039-681   Fira de Titelles

Fira de teatre de titelles de diferents formats que inclouen, entre d'altres, titelles de taula, titelles
plans, titelles de fil, etc.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: segons activitat
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: la fira compta amb espectacles gratuïts i de pagament.
La fira es realitza al Teatre de l'Escorxador, auditori, biblioteca, carrers i places del municipi

Més informació:
Web: www.firatitelles.com
Telèfon: 973 270 249
A/e: centre@titelleslleida.com

Organització: Centre de Titelles de Lleida
Lloc de realització: diferents espais de la vila
Adreça: 25002 Lleida, El Segrià, Lleida
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Cultura, espectacles i tallers

Trobades de col·leccionistes

 231922-367   Trobada Tintinaire de Catalunya

La festa aplega totes les persones que volen conèixer millor el personatge d'en Tintín i l'obra
d'Hergé en general. L'objectiu de l'Associació Tintincat és que la trobada s'organitzi cada any en
una ciutat catalana diferent.
Tallers de manualitats tintinaires: construcció del coet lunar de Tintín, del tauró del tresor de
Rackham el Roig, i d'un Tintín articulat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: cada any se celebra a una població diferent

Més informació:
Web: www.tintincat.com
A/e: tintincat@tintincat.com

Organització: Tintincat, Associació Catalana de Tintinaires
Lloc de realització: diferents poblacions de Catalunya
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2293-84   Visita al poblat ibéric del turó d'en Boscà

El poblat ibèric està situat a la part alta del turó des d'on es pot gaudir d'una vista panoràmica de
l'entorn. Es visiten la torre de defensa i la muralla, diversos carrers esgraonats per salvar el
desnivell del terreny i alguns habitatges, entre els quals destaca una casa excavada a la roca.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal reservar la visita prèviament. Cal portar calçat adient, ja que el terreny presenta
desnivells. Durada de la visita 60 m

Més informació:
Web: www.museubdn.es
Telèfon: 933 841 950
A/e: eespejo@museubdn.es

Organització: Museu de Badalona
Lloc de realització: jaciment ibèric
Adreça: pl. de l'Assemblea de Catalunya, 1  - 08911 Badalona, Barcelonès, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2293-531   Visita a la Fàbrica Anís del Mono

La visitia a aquesta fàbrica, fundada al segle XIX pels germans Josep i Vicenç Bosch ens permet
conèixer el procés d'elaboració tradicional de l'anís. Destaquen, per la seva importància patrimonial,
la sala de destil·lació, les oficines i l'arxiu.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h.
Visistes concertades, durada de la visita: 90 minuts

Més informació:
Web: www.museudebadalona.cat
Telèfon: 933 841 950
A/e: info@museudebadalona.cat

Organització: Museu de Badalona
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: fàbrica Anís del Mono - 08911 Badalona, Barcelonès, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2293-532   Visita al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra

Aquest edifici gòtic, catalogat l'any 1975 com a monument historicartítstic d'interès nacional, serveix
de marc per explicar el feudalisme a Badalona. Es fa un recorregut pel claustre, la cuina, el refetor,
l'església i el celler, i s'explica el sistema defensiu del monestir.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h Diumenges de 10.00
a 14.00 h
Cal fer reserva, durada de la visina 90 minuts

Més informació:
Web: www.museudebadalona.cat
Telèfon: 933 841 750
A/e: info@museudebadalona.cat

Organització: Museu de Badalona
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: monestir de Sant Jeroni de la Murtra - 08911 Badalona, Barcelonès, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-519   Visites comentades al Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a diumenge, inclosos els festius. 
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 15.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 13. h (+30') i de 15.00 a 18.00 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 973 320 292
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: ctra. de Belianes, s/n - - 25250 Bellpuig, L'Urgell, Lleida
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-520   Visites comentades a la Canònica de Santa Maria de Vilabertan

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a diumenge, inclosos els festius. 
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 15.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 13.00 h. (+30') i de 15'00 a 18.00 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 972 508 787
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: c/ Abadia, 4 - 17760 Vilabertran, L'Alt Empordà, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-521   Visites comentades al Castell de Sant Vicenç de Cardona

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a diumenge, inclosos els festius. De l'1 d'octubre al 31 de maig:
de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 15.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 15'00 a 19.00 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari.

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 938 684 169
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: 08261 Cardona, Bages, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-522   Visites comentades al Monestir de Sant Pere de Rodes

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horar: de dimarts a diumenge, inclosos els festius. 
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 19.30 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari.

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 972 194 004
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: Camí del Monestir, s/n - 17489 El Port de la Selva, L'Alt Empordà, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2683-523   Lleida i l'aigua

El Museu de l'Aigua organitza al llarg de l'any un conjunt d'itineraris al llarg dels canals i sèquies
que envolten la nostra ciutat. aquests itineraris poden ser a peu o en autocar.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: sí
Tipus: menors de 8 anys i jubilats: gratuït. Infants: 1,05 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a dissabte, d'11 a 14h.
Tarifa general: 1,60 €.
Si sou un grup organitzat o un centre educatiu, reserveu la vostra visita a través del formulari del
web, enviant-la per correu electrònic, o bé telefonar-nos al telèfon 973 211 992, indicant l'espai del
museu i l'activitat que desitgeu realitzar

Més informació:
Web: www.museudelaiguadelleida.cat
Telèfon: 973 211 992
A/e: museuaigua@paeria.cat

Organització: Museu de l'Aigua
Lloc de realització: diferents indrets
Adreça: av. Miquel Batllori, 52 (la Bordeta) - 25001 Lleida, El Segrià, Lleida
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-526   Visites comentades a la Casa Prat de la Riba

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a diumenge, inclosos els festius.
Tot l'any: de 10.00 a 13.30 h. i de 16.00 a 19.00 h.
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 938 666 362 
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: pl. Prat de la Riba, 7 - 08183 Castellterçol, Vallès Oriental, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-527   Visites comentades al Monestir de Santes Creus

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a diumenge, inclosos els festius. 
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 18.30 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 977 638 329 
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: pl. Jaume el Just, sn - 43815 Aiguamúrcia, L'Alt Camp, Tarragona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-528   Visites comentades al Castell de Miravet

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: segons activitat
Observacions: horari: de dimarts a diumenge, inclosos els festius. 
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 15.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 13.30 h (+30') i de 16.00 a 19.30 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 977 407 368 
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: camí del Castell, sn - 43747 Miravet, La Ribera d'Ebre, Tarragona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-530   Visites comentades, individuals i per a grups a la Casa Rafael Casanova

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda d' 1,50 € per a pensionistes; nois i noies de 7 a 18 anys; titulars del carnet
d'estudiant; titulars del carnet jove; grups de 20 persones o més. Tenen dret a gratuïtat els majors
de 65 anys; nens i nenes fins a 6 anys; membres de l'ICOM; grups escolars acompanyats de
professor, personal docent; discapacitats; aturats
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: gratuïta
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: tarifa reduïda, 1,50 €
Observacions: l'horari és de dimarts a diumenge, inclosos els festius. 
Tot l'any: de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 16.00 a 18.30 h (+30').
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 938 300 143 
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: c/ Rafael Casanova, 8 - 08180 Moià (Bages) Moià, Bages, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2733-87   Ruïnes d'Empúries 

No cal estar particularment interessat en història o en arqueologia per sucumbir a l'encant de les
excavacions d'Empúries. Els grecs s'hi van establir a principis del segle VI abans de Crist i, més
tard, els romans van iniciar la romanització de la península (s.II aC) també des d'aquest lloc, no sols
per les raons estratègiques que els brindava el Golf, sinó també per la indubtable bellesa d'aquest
enclavament. Les excavacions es troben a dos quilòmetres de l'Escala i a quelcom més de
cinc-cents metres de Sant Martí Empúries.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: menors de 7 anys gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari d'estiu de 10 h a 20 h. L'itinerari bàsic té una durada d'1h i 30 min 

Més informació:
Web: www.mac.cat
Telèfon: 972 770 208

Organització: Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ruïnes d'Empúries
Lloc de realització: jaciment arqueològic
Adreça: c/ J. Puig i Cadafalch, s/n - 17130 Castelló d'Empúries, L'Alt Empordà, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2163-80   Visita al Monestir de Sant Pere de Galligants

Activitat familiar per conèixer alguns aspectes dels nostres orígens més remots en un dels edificis
més emblemàtics de Girona, Sant Pere de Galligants.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: l'horari és a les 12.00 h. Durada, 1,30 h.
Cal inscriure's-hi prèviament

Més informació:
Web: www.mac.es
Telèfon: 972 204 637
A/e: macgirona.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC)
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: pl. de Santa Llúcia, s/n - 17007 Girona, El Gironès, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2693-79   Visita a les Coves de l'Espluga

Les Coves de l'Espluga són una porta oberta al passat geològic i prehistòric. La visita està formada
per dues cavitats visitables: la primera, dedicada íntegrament al paleolític, i la segona, al neolític i a
la formació geològica.

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: consulteu
Horari: matins i tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: hivern (01/09 a 30/06), de dimarts a diumenge de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18.00 h
Estiu (juliol i agost), obert cada dia de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Dilluns tancat; només s'atenen les reserves. Tancat 25 i 26 de desembre, 24 i 31 de desembre
tardes, 1 i 6 de gener

Més informació:
Web: www.covesdelespluga.info
Telèfon: 977 871 220
A/e: tur.espluga@esplugadefrancoli.cat

Organització: Cova Museu de la Font Major
Lloc de realització: cova
Adreça: av. Catalunya, s/n - 43440 Espluga de Francolí, La Conca de Barberà, Tarragona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 24443-553   Visita al Gaudí Centre Reus

Un espai per descobrir Gaudí i entendre la genialitat de la seva obra. Un espai dotat amb les
infraestructures més modernes i l'última tecnologia audiovisual, creat per obrir els sentits i la ment a
noves experiències.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: tarifa reduïda de 4,00 € per a  nens de 7 a 14 anys i majors de 65 anys. Menors de 7 anys,
gratuït
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: feiners d'octubre a juny, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, i de juliol a setembre, de 10 a
20 h. Festius, tot l'any, d'11 a 14 h. 
Tancat el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.

Més informació:
Web: http://gaudicentre.cat
Telèfon: 977 010 670

Organització: Gaudí Centre Reus
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: pl. del Mercadal, 3 - 43201 Reus, El Baix Camp, Tarragona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 25953-85   Descobreix el modernisme industrial amb els 5 sentits

Ruta del modernisme terrassenc a través dels cinc sentits.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: accés gratuït per a menors de 7 anys
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: cal reserva prèvia, el servei inclou: visita guiada, materials i entrada als museus

Més informació:
Web: www.terrassa.org
Telèfon: 937 397 019
A/e: turisme@terrassa.org

Organització: Ajuntament de Terrassa
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: rbla. d'Ègara, 270  - 08221 Terrassa, Vallès Occidental, Barcelona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 2263-81   Torroella de Montgrí, mil anys d'història i llegenda

El Museu de la Mediterrània ofereix, durant tot l'any, visites i rutes comentades per a tots els públics
en les que us convidem a descobrir i a gaudir del territori i de la Mediterrània.
Hi trobareu propostes per al públic famíliar, per a la gent gran, per a gent caminadora...

Edats: totes les edats
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.museudelamediterrania.org
Telèfon: 972 755 180
A/e: canquintana@torroella.org

Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània
Lloc de realització: indrets singulars de la vila
Adreça: c/ Ullà, 31  - 17257 Torroella de Montgrí, El Baix Empordà, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-525   Visites comentades al Monestir de Sant Miquel d'Escornalbou

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari és de dimarts a diumenge, inclosos els festius.
De l'1 d'octubre al 31 de maig, és de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 15.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre l'horari és de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 16.00 a 19.00 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 977 834 007
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: Ctra. d'Escornalbou, sn - 43771 Riudecanyes, El Baix Camp, Tarragona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-529   Visites comentades, individuals i per a grups a la Cartoixa d'Escaladei

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: horari: de dimarts a diumenge, inclosos els festius. 
De l'1 d'octubre al 31 de maig: de 10.00 a 13.00 h (+30') i de 15.00 a 17.00 h (+30'). 
De l'1 de juny al 30 de setembre: de 10.00 a 13.30 h (+30') i de 16.00 a 19.30 h (+30'). 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 977 827 006
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: camí de la Cartoixa, sn - 43379 La Morera de Montsant, El Priorat, Tarragona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 25833-576   Jaciment arqueològic Puig de Castellet

El Jaciment de Puig de Castellet, que data del segle III a. de C., està situat a 2 kilòmetre del nucli
de Lloret de Mar en una zona estratègica de domini visual que va de la desembocadura del Tordera
fins a la costa de Lloret, És un petit recinte de 650 m2 composat per unes 6 vivendes. 
L'assentament està fortificat amb una àmplia miralla i torres defensives, a causa de les dificultats
bèl.liques que des del 262 a. de C. fins al 146 a. de C. van sacsejar tota la Mediterrània: les
Guerres Púniques.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: reduïda 1,50 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de juny a setembre dissabtes i diumenges de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
D'octubre a maig dissabtes i diumenges de 11 h a 18 h. 
Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener.
Adults 3,00 €

Més informació:
Web: www.lloretdemar.org
Telèfon: 972 365 788
A/e: central-turisme@lloret.org

Organització: Ajuntament de Lloret
Lloc de realització: jaciment arqueològic
Adreça: urbanització Roca Grossa C./ Poblat Ibèric  - 17310 Lloret de Mar, La Selva, Girona
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 25973-593   Visites guiades al Castell d'Arbeca

Gaudiu de les increïbles vistes del Castell d'Arbeca, un excel·lent mirador per observar no tant sols
el municipi, sinó bona part de les comarques limítrofes que en dies clars arriba fins a poder
observar els pics dels Pirineus. Endinseu-vos en el Cos de Guàrdia, en els estables i gaudiu del que
en el seu moment era considerat el més bell palau-castell de Catalunya residència dels Ducs de
Cardona, en el qual s'hi albergaren reis i prínceps. Un Castell que hom diu que tenia tantes
finestres com dies té l'any.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Observacions: també es pot visitar tots els dies de la setmana prèvia trucada per concertar la
reserva

Més informació:
Web: www.arbeca.org/castell/index.html
Telèfon: 973 160 008 / 973 160 096
A/e: info@arbeca.org

Organització: Castell d'Arbeca
Lloc de realització: castell
Adreça: Castell d'Arbeca - 25140 Arbeca, Les Garrigues, Lleida
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Cultura, espectacles i tallers

Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-595   Visites comentades a la Seu Vella de Lleida

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada gratuïta per als menors de 7 anys, majors de 65 anys, discapacitats, aturats, Club
Super3 i membres de l'ICOM
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: gratüïta
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: l'horari és de l'1 d'octubre al 30 d'abril.
De dimarts a divendres: de 10 a 13.00 h (+30') i de 15 a 17.00 h (+30'). Dissabte: de 10 a 17.00 h
(+30'). Diumenges i festius: de 10 a 14.30 h (+30').
24 de desembre i 5 de gener: de 10.00 a 15.00 h (Dies laborables: visites concertades) 
Tancat els dilluns no festius, el 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener.
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari. 
De l'1 de maig al 30 de setembre
De dimarts a dissabte: de 10.00 a 19.00 h (+30'). Diumenges i festius: de 10.00 a 14.30 h (+30').
Tancat els dilluns no festius. 
La taquilla i l'entrada es tanquen 30 minuts abans del límit horari

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 973 230 653 
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: Turó de la Seu Vella - 25002 Lleida, El Segrià, Lleida
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Visita a espais d'interès històric i artístic

 283-596   Visites comentades a la Capella Reial de Santa Àgata

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: de l'1 de gener al 31 de maig obert de 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 20.00 h
De l'1 de juny al 30 de setembre obert de 10.00 a 20.00 h.
Diumenges i festius obert de 10.00 a 15.00 h.
Tancat els dilluns, el 25 de desembre, l'1 de gener, l'1 de maig i el 24 de juny.

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
Telèfon: 932 254 700
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: conjunt monumental
Adreça: pl. del Rei, 1 - 08002 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 283-597   Visites comentades Torre de la Manresana

El Museu d'Història de Catalunya s'encarrega de gestionar els monuments oberts al públic que són
propietat de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de millorar-ne les condicions de
manteniment, visita i divulgació cultural.

Edats: totes les edats
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: visita lliure

Més informació:
Web: www.mhcat.cat
A/e: mhc.cultura@gencat.cat

Organització: Museu d'Història de Catalunya
Lloc de realització: recinte a l'aire lliure
Adreça: paratge de la Manresana. Polígon 14 - 08281 Els Prats de Rei, Anoia, Barcelona
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Visita a espais d'interès històric i artístic

 26193-617   Visita guiada al Miqvé o Banys jueus de Besalú

Va ser descobert l'any 1964 pel Sr. Esteve Arboix, propietari del terreny superior a la sala.
Coincideix que l'edifici es troba en el lloc on estava documentada la sinagoga. La troballa de l'edifici
es va fer per la part superior i de manera inesperada. En acabar els treballs de desenterrament es
va proposar l'ajut del Rabí Chilli de París que va venir acompanyat del Rabí de Perpinyà, per tal de
que fessin la seva valoració. Ells van ser qui van confirmar que la descoberta era un Miqvé degut a
les seves mesures de capacitat d'aigua ( 40 saha). Es el primer edifici d'aquestes característiques
descoberta Espanya i el tercer trobat fins al moment a Europa. La paraula Miqvé significa Banys
jueus de Purificació.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Tipus: per als grups de més de 10 persones el preu de l'entrada és de 1,5 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.besalu.cat
Telèfon: 972 591 240

Organització: Ajuntament de la Comtal Vila de Besalú
Lloc de realització: indret singular de la vila
Adreça: plaça Llibertat, 1 - 17850 Besalú, La Garrotxa, Girona
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 26363-636   Les Coves del Salnitre

La Muntanya de Montserrat, de renom universal per la seva fesonomia i el seu monestir, amaga en
el seu interior un món subterrani quasi desconegut. Una variada gamma d'avencs i coves foraden
l'aparentment compacte massís conglomeràtic de Montserrat. Entre elles destaca la Cova del
Salnitre, coneguda arreu tant per la seva espectacularitat que fascinà i inspirà al llarg dels anys
artistes com Rusiñol i Gaudí, com per ser la que millor resumeix la història de l'espeleologia
catalana.
L'acció de l'aigua de la pluja sobre el conglomerat i el material calcari durant milers d'anys i les
múltiples esquerdes generades per diversos moviments orogènics han deixat com a llegat un
paisatge kàrstic impressionant que la visita a la Cova de Salnitre permet observar de prop. 

Edats: tota la família
Dia de realització: dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrada reduïda per a infants, menor de 12 anys, Carnet Jove i jubilats. Els nens amb el
carnet del Club super 3 tindran l'entrada gratuïta.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.viladecollbato.org
Telèfon: 937 779 076
A/e: turisme@collbato.cat

Organització: Ajuntament de Collbató - Oficina de Turisme
Lloc de realització: cova
Adreça: plaça de l'era, s/n - 08293 Collbató, Baix Llobregat, Barcelona
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 26913-696   Castell de Mediona

Edificació roquera que amb el temps aconseguí una notable extensió. En els seus recintes s'hi
observen clarament tres fases constructives ben diferenciades que van del segle X al XV.

Edats: totes les edats
Dia de realització: dissabte, diumenge, festius
Horari: matins i tardes
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: els grups han de concertar visita prèviament.

Més informació:
Web: www.mediona.info
Telèfon: 938 985 701

Organització: Castell de Mediona
Lloc de realització: castell
Adreça: Castell de Mediona - 08773 Mediona, Alt Penedès, Barcelona
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 27263-737   Visita al Castell de Claramunt 

El castell de Claramunt és el principal atractiu arquitectònic, històric i turístic de la Pobla. Data del
segle X, té una extensió de 5.404 m2 i es troba dalt d'un turó de 461 metres des del qual hi ha una
magnífica vista de l'entorn natural que l'envolta. Aquesta fortificació forma part del Patrimoni de la
Generalitat. És un dels deu millors castells de Catalunya i el millor de la comarca de l'Anoia. 
Aquest Castell forma part també dels anomenats Castells de Frontera, íntimament lligats amb la
Marca Hispànica. Aquesta denominació va ser utilitzada pels historiadors del segle XVIII per indicar
la frontera que es va establir amb l'Islam, a principis del segle IX, seguint la vall del Llobregat i del
Cardener, atravessant el Segre fins a la barrera natural que representava la serra de Montsec, límit
fisiològic i històric entre els Pirineus i la Depressió de l'Ebre.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: consulteu
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: consulteu
Descompte famílies monoparentals: sí
Tipus: consulteu

Més informació:
Web: www.lapobladeclaramunt.cat
Telèfon: 938 086 075
A/e: claramunt@diba.cat

Organització: Ajuntament de La Pobla de Claramunt
Lloc de realització: castell
Adreça: Castell de Claramunt - 08787  La Pobla de Claramunt, Anoia, Barcelona
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Esports i jocs

Competicions esportives

 333719-396   Bateig de Vela familiar

Primer contacte amb l'esport de  la vela. Consisteix en una sortida de dues hores en una
embarcació col·lectiva de vela lleugera i en la qual pares i fills (a partir de 7 anys) descobreixen la
sensació de desplaçar-se sobre el mar mentre practiquen les tècniques bàsiques de la navegació a
vela.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.velabarcelona.com
Telèfon: 932 257 940
A/e: cmv@fcv.cat

Organització: Centre Municipal de Vela
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: Moll de Gregal s/n - Port Olímpic  - 08005 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 325919-400   Festa de l'esport Vila de Salt

La Festa de l'Esport té com a objectiu premiar i reconèixer la tasca dels esportistes, col·lectius,
institucions, entitats i persones, així com promocionar el municipi mitjançant l'esport.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.viladesalt.cat
Telèfon: 972 249 191
A/e: info@salt.cat

Organització: Ajuntament de Salt
Lloc de realització: depèn de l'activitat
Adreça: plaça del President Lluís Companys, 1 - 17190 Salt, El Gironès, Girona
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 357219-398   La baixada de llits

La primera, l'única, la inimitable: la boja, boja, boja Baixada de Llits i Andròmines de Sant Feliu de
Codines és coneguda al món sencer, i cada any, el segon diumenge de setembre (la setmana
abans de Festa Major) llits i andròmines vingudes de tot Catalunya omplen els carrers i places del
poble.
Estructures de tot tipus empeses només per la força de la gravetat, baixen a gran velocitat pels
carrers del poble. En un principi, només eren llits o somiers amb rodes i els participants anàven
amb pijama, però amb el pas dels anys, s'han anat veient llits, estructures i vehicles més sofisticats.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: consulteu
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.correfoc.org
A/e: correfoc@correfoc.org

Organització: Grup del Correfoc de Sant Feliu de Codines / Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. Josep Umbert Ventura, 3 /Ajuntament - 08182 Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental,
Barcelona
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 328319-401   Cursa popular

Cursa a peu d'uns 10 km apta per a tothom, amb esmorzar a l'arribada i obsequi per a tots els
corredors.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.santaeulaliaroncana.cat
Telèfon: 938 448 025
A/e: st.eulaliaron@diba.cat

Organització: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: ctra. de la Sagrera, 3 - 08187 Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental, Barcelona
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 358819-72   Cursa de la Campana

Aquesta cursa de Muntanya de Vacarisses, forma part del Campionat de Catalunya de Muntanya
que organitza la Federació Catalana d'Atletisme. A més es vol distingir pel fet d'adequar tota
l'organització i el funcionament de l'activitat a tenir en compte els valors ecològics i mediambientals,
tant durant la cursa, com a l'hora de recollir totes les deixalles produides per la mateixa.

Edats: consulteu
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: el 3 de maig s'obren les inscripcions a la cursa

Més informació:
Web: www.cursavacarisses.corredors.cat

Organització: Corredors.cat a Vacarisses
Adreça: ctra. de la Bauma, 1 - 08233 Vacarisses, Vallès Occidental, Barcelona
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 333919-402   Festa de l'Esport a Sant Feliu

La festa és oberta a tothom i a totes les edats. L'oferta d'activitats que ha dissenyat l'Ajuntament
juntament amb les entitats del municipi aglutina esports com ara futbol, tennis taula, golf, bàsquet,
trial, tennis, petanca i hoquei. També s'organitza durant el cap de setmana una jornada de portes
obertes a les diferents instal·lacions.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.santfeliudecodines.org
Telèfon: 938 662 768
A/e: st.feliuc@diba.cat

Organització: Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Lloc de realització: instal·lacions esportives
Adreça: equipaments esportius - 08182 Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental, Barcelona
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 358519-578    Cursa de Sant Bartomeu

A l'any 2000 es va recuperar aquesta antiga cursa d'anys enrere per les Festes Majors d'Albinyana.
Hi ha tres categories per edats i premis masculí i femení per a cadascuna. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: dilluns
Horari: consulteu
Preus: gratuït
Observacions: es realitza el tercer dilluns d'agost

Més informació:
Web: www.albinyana.oasi.org
Telèfon: 977 687 818 (Ajuntament)
A/e: aj.albinyana@altanet.org

Organització: Ajuntament d'Albinyana
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça Major,1 - 43716 Albinyana, El Baix Penedès, Tarragona
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 358519-579   Campionat municipal de petanca

A tots els grans nuclis del terme municipal d'Albinyana hi ha un espot que els uneix: la petanca. 
És per aquest motiu que al setembre de l'any 2000 es va portar a terme el I Campionat de Petanca,
campionat que s'ha anat realitzant any rere any. La durada del torneig depèn sempre del nombre de
participants. Hi ha trofeus per a les tres primeres parelles i detalls per a tots.

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: es realitza l'últim cap de setmana de setembre

Més informació:
Web: www.albinyana.oasi.org
Telèfon: 977 687 818
A/e: aj.albinyana@altanet.org

Organització: Ajuntament d'Albinyana
Lloc de realització: poliesportiu municipal
Adreça: plaça Major,1 - 43716  Albinyana, El Baix Penedès, Tarragona
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 360419-602   Bicicletada de Mas Pau

Bicletada popular que habitualment es realitza el diumenge de Setmana Santa i que consta de dos
recorreguts: un per als sèniors que recorre diferents camins i pistes i un altre recorregut per als més
menuts amb menys kilòmetres.
La jornada finalitza amb l'entrega de medalles i trofeus, el sorteig d'una bicicleta i una botifarrada
popular per a tothom.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: http://webspobles.ddgi.cat/sites/avinyonet_de_puigventos
Telèfon: 972 547 069
A/e: avinyonet@ddgi.cat

Organització: Associació Amics de Mas Pau
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: c/ Ajuntament, 4  - 17742 Avinyonet de Puigventós, L'Alt Empordà, Girona
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 361119-609   Cursa atlètica a Bell-lloc d'Urgell

El municipi de Bell-lloc acull cada any la Cursa Atlètica contra les Desigualtats, organitzada per la
Regidoria d'Esports de l'Ajuntament. La cursa puntua per a la lliga Internet-Championchip 2010 i
recorre 10.000 metres. El centre neuràlgic organitzatiu serà la pineda de Bell-lloc i estarà
perfectament indicat tant si veniu per l'autovia com si ho feu per la carretera nacional.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït
Observacions: els menors d'edat també hi poden participar sempre hi quan portin una autorització
signada. 

Més informació:
Web: www.cursabell-lloc.com
Telèfon: 973 560 100

Organització: Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
Lloc de realització: la pineda
Adreça: plaça Major, 8  - 25220  Bell-lloc d'Urgell, El Pla d'Urgell, Lleida
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 361219-610   Cursa d' O.R.N.I.S.

Els O.R.N.I.S (Objectes Rodants No Identificats), son trastos, objectes i similars que es desplacen
mitjançant un número de rodes no determinat. No tributen com a vehicles de tracció mecànica ni
animal. 
La cursa s'emmarca cada any dins els actes de la Festa Major de Bellvei del Penedès. 

Edats: consulteu
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bellveidelpenedes.com
Telèfon: 977 168 185
A/e: registre@bellvei.altanet.org

Organització: Ajuntament de Bellvei i Comissió de Festes de Bellvei
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: plaça de l' Església, 1 - 43719 Bellvei, El Baix Penedès, Tarragona
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 363519-635   Rally Slot Castellví de Rosanes

L'Slot Club Castellví de Rosanes organitza anualment una cursa popular el mes de setembre. La
prova, que aplega uns dos-cents participants, té lloc a la sala gran del Centre Cultural i Recreatiu
(CCR). La cursa popular és el punt d´arrencada de la nova temporada pels apassionats als cotxes
de scalextric.

Edats: totes les edats
Dia de realització: divendres, dissabte
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.castellviderosanes.cat
A/e: sccr_clubslot@hotmail.com

Organització: Slot Club Castellví de Rosanes
Lloc de realització: instal·lacions esportives
Adreça: avinguda del Taió, s/n - 08769 Castellví de Rosanes, Baix Llobregat, Barcelona
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 369719-704   Cursa de muntanya Castell d'Olèrdola

El recorregut de la cursa és de 10 km: la sortida és a les 9.00 h de la zona esportiva de Moja fins
arribar al Castell d'Olèrdola. A l'arribada tots els participants rebran un diploma amb el seu nom i
temps realitzat, amb la seva posición general i categoría, més una samarreta técnica, beguda i
entrepà.

Edats: consulteu
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: la cursa es realitza durant el mes de maig

Més informació:
Web: www.olerdola.cat
Telèfon: 938 903 502
A/e: olerdola@diba.es

Organització: Ajuntament d'Olèrdola
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: zona esportiva Moja - 08734  Olèrdola, Alt Penedès, Barcelona
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Competicions esportives

 372819-740   Cursa de muntanya Vall de Lillet 

La cursa recorre la serra del Catllaràs, en ple Alt Berguedà. Amb aproximadament 1.100 m de
desnivell positiu i 21 km de recorregut, la cursa passa per alguns dels llocs més emblemàtics de la
serra, com el xalet del Catllaràs (obra d'Antoni Gaudí), el joc de pilota, el prat xispador o bé el cim
de la cursa, el Serrat Negre. La primera corredora i el primer corredor que arribi a la meta tindrà un
premi especial!
Tornant a  la Pobla de Lillet els corredors es podran atipar amb una bona botifarrada i se'ls
obsequiarà amb 2 entrades per poder anar a visitar Els jardins Artigues. Els únics jardins humits
que va dissenyar Antoni Gaudí, i que constitueixen un petit paradís en ple riu Llobregat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.ael.lillet.cat/cursa.html
Telèfon: 938 236 146

Organització: Associació Excursionista Lillet
Lloc de realització: ruta a l'aire lliure
Adreça: Parc Xesco Boix - 08696  La Pobla de Lillet, Berguedà, Barcelona
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Esports individuals

 369620-702   Aerosport

Certamen d'aviació general i esportiva: exposició de diverses empreses del sector amb tot tipus de
material aeronàutic de les principals marques del mercat i amb les darreres novetats,
concentracions i exhibicions d'avionetes, helicòpters, paramotors, vol a vela, ultralleugers i autogirs,
simulacions de vol i exposició d'avions antics.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït
Observacions: l'horari del diumenge serà només de 10 a 15 h

Més informació:
Web: www.firaigualada.org/aerosport
Telèfon: 938 040 102

Organització: Fira d'Igualada
Lloc de realització: Aeròdrom
Adreça: c/ Lleida, 78 - 08700 Òdena, Anoia, Barcelona
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 334220-405   Festa de la Bicicleta

Pedalada popular per a tot el públic; nens i nenes de 3 anys i avis de fins a 90 anys, han participat
en aquesta ruta ciclista pels carrers i barris de Balaguer. Una cursa sense cap ànim de competició
que vol reunir el màxim nombre de participants, amb l'únic objectiu de passar una tarda divertida i
entretinguda amb la família d'una forma ben diferent. 
Podem trobar dues rutes, una primera que ens porta a conèixer el Balaguer oest, passant pel casc
antic, amb els seus carrers estrets i pujant fins al barri del secà. Una segona ruta, pel Balaguer est,
pels carrers i la zona més moderna de la ciutat. Les dues rutes parteixen i acaben en la zona més
peculiar de la ciutat, el parc de la Transegre, al marge esquerra del riu Segre, que tantes opcions i
alternatives ens dona en la pràctica d'activitats populars i esportives als ciutadans. 

Edats: totes les edats
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.balaguer.cat
Telèfon: 973 445 200
A/e: ajuntament@balaguer.net

Organització: Ajuntament de Balaguer
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. Mercadal, 1 - 25600 Balaguer, La Noguera, Lleida
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Festes populars

 357111-395   Festa de la Bicicleta

Festa lúdica, esportiva i ambiental al voltant de la bicicleta. S'organitza un recorregut urbà per la
ciutat.

Edats: totes les edats
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.pmeigualada.cat
Telèfon: 938 054 210
A/e: info@pmeigualada.org

Organització: Amics Ciclistes i Patronat Municipal d'Esports d'Igualada
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. Ajuntament, 1 - 08700 Igualada, Anoia, Barcelona
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Festes populars

 368111-684   Festa de la Bicicleta

Cada any, la creativitat dels vendrellencs i vendrellenques participants queda palesa a l'hora de
dissenyar i confeccionar la temàtica que llueixen les seves bicicletes. Per això, al final del recorregut
les autoritats locals lliuren diversos premis, que guardonen l'esforç i agraeixen la forta implicació
dels vilatans.

Edats: totes les edats
Dia de realització: consulteu
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.elvendrell.net
Telèfon: 977 166 400

Organització: Ajuntament del Vendrell
Lloc de realització: carrers de la vila
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Jocs de sala

 357621-413   Espai familiar de joc 

Són espais familiars per a la petita infància, en el que pares i fills en edats entre 0 i 3 anys troben
un lloc on jugar, compartir i intercanviar experiències, acompanyats per uns professionals que
aporten recursos i elements que permeten reflexionar sobre les situacions que es donen en la
criança dels fills d'aquestes edats. 

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: laborables
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: Barri Llefià, tel. 933 990 611. Barri Bufalà, tel. 934 970 903. Barri La Pau, tel. 939
833 908.
L'horari d'informació al públic és de 9 a 14 h 

Més informació:
Web: www.aj-badalona.cat
Telèfon: 933 990 611 / 934 970 903
A/e: educacio@aj-badalona.es

Organització: Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona
Lloc de realització: espai familiar
Adreça: c/ Laietània, 29-39 - 08911 Badalona, Barcelonès, Barcelona
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Jocs de sala

 357421-409   Joc de Pistes. L'arquitectura de CaixaForum

Deixeu-vos guiar per les indicacions del Joc de Pistes i divertiu-vos en família observant l'edifici,
superant els reptes i fent les activitats que s'hi proposen. 

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït
Observacions: edat recomanada: a partir de 8 anys.

Més informació:
Web: http://obrasocial.lacaixa.es
Telèfon: 902 223 040
A/e: info.fundacio@lacaixa.es

Organització: Fundació La Caixa
Lloc de realització: museu
Adreça: av. del Marquès de Comillas, 6-8  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Jocs de sala

 3921-416   Activitats familiars al Museu de Ciències Naturals 

Sou tafaners de mena i us embadaliu amb el moviment d'un cargol o amb el brunzir de les abelles?
Us heu preguntat mai perquè volen els ocells o perquè les fulles del pi són punxegudes? Hi ha
moltes altres preguntes que també us podreu respondre, participant en les nostres activitats
familiars. Junts podreu descobrir el meravellós món de la natura i descobrir els seus secrets. 

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: 20% de descompte per als socis de l'Associació d'Amics del Museu i els seus fills.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.bcn.es/museuciencies
Telèfon: 933 196 912
A/e: museuciencies@bcn.cat

Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella
Lloc de realització: museu
Adreça: pg. Picasso, s/n - Parc de la Ciutadella - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Jocs de sala

 333521-417   Joc de pistes al MNAC

Aquesta activitat busca la participació intergeneracional en el procés educatiu, entès com un
creixement compartit em què tots els membres participen dels diferents processos d'aprenentatge.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: matins
Preus: segons activitat
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.mnac.cat
Telèfon: 936 220 375
A/e: grups@mnac.es

Organització: MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya
Lloc de realització: museu
Adreça: Palau Nacional - Parc de Montjuïc  - 08038 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Jocs de sala

 335021-421   Espai Municipal d'Infància Petit Drac

Equipament destinat als infants i les seves famílies que presenta una àmplia oferta de lleure
educatiu.
Petit Drac compta amb servei de ludoteca i de tallers setmanals d'aprenentatge. Aquest espai de
trobada infantil també inclou l'organització de casals de vacances durant l'estiu, el Nadal i la
Setmana Santa.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: laborables
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.bcn.es
Telèfon: 932 053 002

Organització: Espai Municipal d'Infància Petit Drac
Lloc de realització: espai familiar
Adreça: Via Augusta, 327 - 08017 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Jocs de sala

 335121-422   Ludoteca del Centre Infantil Taxonera

La Ludoteca ofereix a nens i joves de 3 a 15 anys un espai de trobada amb altres infants i adults on
es pot accedir d'una manera lliure i natural a activitats de joc.

Edats: consulteu
Dia de realització: consulteu
Horari: tardes
Preus: segons activitat
Descompte general: segons activitat
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.centreshg.net/taxonera/index.php
Telèfon: 932 563 388
A/e: cctaxonera@bcn.cat

Organització: Centre Infantil Taxonera
Lloc de realització: ludoteca
Adreça: c/ d'Arenys, 75 - 08035 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Jocs de sala

 335421-425   Espai infantil El Parc

Equipament gratuït adreçat a infants de 0 a 6 anys que pretén fomentar el joc en família.

Edats: consulteu
Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.bcn.cat
Telèfon: 934 914 020

Organització: Vil·la Cecília
Lloc de realització: espai familiar
Adreça: c/ de Santa Amèlia, 1 - 08006 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Jocs de sala

 335321-424   Espai de joc

És un espai per jugar, preparat perquè els infants puguin divertir-se, imaginar i explorar les seves
capacitats.
Un espai compartit per infants i famílies, en el qual les criatures poden jugar lliurement i sentir-se
acompanyades. És un espai de trobada on les famílies tenen l'oportunitat de conèixer altres mares i
pares, fer noves amistats i eixamplar així les seves relacions.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: hi ha abonaments de 3 tiquets per un preu de 5,00 € i abonaments de 10 tiquets a 15,00 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: hi poden participar infants de 0 a 3 anys, i els seus germans menors de 6,
acompanyats dels pares, avis o alguna persona de confiança de la família

Més informació:
Web: www.castelldefels.org
Telèfon: Can Vinader: 936 651 574 / Granvia Mar: 936 645 377
A/e: casainfants@castelldefels.org

Organització: La Casa dels Infants
Lloc de realització: espai familiar
Adreça: rbla. Blas Infante, 10 - 08860 Castelldefels, Baix Llobregat, Barcelona
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Jocs de sala

 325421-419   Espai familiar

Espai que ofereix a les famílies amb infants majors d'un any la possibilitat d'intercanviar
experiències, així com un espai de relació i joc entre infants.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: laborables
Horari: tardes
Preus: consulteu

Més informació:
Web: www.ajmanresa.org
Telèfon: 938 722 056

Organització: Ajuntament de Manresa
Lloc de realització: ludoteca
Adreça: c/ Bruc, 112-114  - 08240 Manresa, Bages, Barcelona
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Jocs de sala

 334921-420   Setmana de Jocs al Carrer

Durant una setmana, als carrers i les places de Manresa s'organitzen diversitat de jocs: jocs de
taula, jocs d'enginy, jocs de cartes, jocs d'habilitat, jocs tradicionals, etc.

Edats: tota la família
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.ajmanresa.ca
Telèfon: 938 725 789
A/e: cae@elcae.org

Organització: Formació i Serveis Socioculturals CAE
Lloc de realització: carrers de la vila
Adreça: pl. del Milcentenari, s/n  - 08240 Manresa, Bages, Barcelona
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 335221-423   La Casa dels Infants

Espai familiar de joc i relació, on també es poden compartir i intercanviar vivències.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: laborables
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.infants.santcugat.cat/
Telèfon: 935 657 000

Organització: La Casa dels Infants
Lloc de realització: espai familiar
Adreça: pg. Francesc Macià, 1 - 08190 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental, Barcelona
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 334521-412   Espai del nadó

Sessions setmanals on els infants, en el seu primer any de vida, i les seves famílies, poden jugar,
parlar, reflexionar i compartir diferents experiències i opinions sobre la criança dels fills.

Edats: consulteu
Dia de realització: laborables
Horari: segons activitat
Preus: consulteu
Observacions: els grups són fixes al llarg del curs. Cal concretar dia d'entrevista trucant als
telèfons següents a partir del mes de setembre: 936 858 006, Departament d'Educació d'Infància.
Palau Falguera, c/ Falguera 6, o trucant al telèfon mòbil 649 882 746. El període d'inscripcions resta
obert fins que els grups són complets

Més informació:
Web: www.santfeliu.org
Telèfon: 936 853 945 - 936 325 628

Organització: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Lloc de realització: llar d'infants
Adreça: pl. de la Vila, 1 - 08980 Sant Feliu de Llobregat, Baix Llobregat, Barcelona
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 357721-418   Ludoteca Centre Cívic de Torreforta

Espai on els infants i els pares que ho desitgin poden gaudir amb joguines, amics, companys de
jocs i personal especialitzat.

Edats: tota la família
Dia de realització: laborables
Horari: tardes
Preus: consulteu

Més informació:
Web: www.imsst.org
Telèfon: 977 550 235 - 977 550 229
A/e: cctorreforta@tinet.org

Organització: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
Lloc de realització: ludoteca
Adreça: pl. Tarragonès, s/n - 43006 Tarragona, El Tarragonès, Tarragona
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 357521-411   Espai familiar

Espai comú de trobada entre adults i infants no escolaritzats on comparteixen experiències durant
mitja jornada, en dies alternatius, amb l'assessorament d'educadors i experts.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: laborables
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Observacions: la inscripció es realitza a les escoles bressol municipals, de 9.30 a 12 h i de 15 a 17
h. El servei obre amb un mínim de cinc famílies inscrites.

Més informació:
Web: www.viladecans.net
Telèfon: 936 586 676

Organització: Llars d'infants municipals
Lloc de realització: llar d'infants
Adreça: c/ Sitges, 6 - 08840 Viladecans, Baix Llobregat, Barcelona
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 334321-407   Cau dels petits

Espai de joc i relació a les instal·lacions de l'escola bressol La Baldufa per als infants de 0 a 3 anys i
les seves famílies. L'infant haurà d'estar acompanyat en tot moment per un adult.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: tota la setmana
Horari: tot el dia
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.vilanova.cat
Telèfon: 938 937 457
A/e: labaldufa@vilanova.cat

Organització: La Baldufa
Lloc de realització: llar d'infants
Adreça: c/ del Pare Garí, 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 334321-408   Hola Nadó

Espai familiar per a aquelles famílies amb infants de 0 a 9 mesos, amb la presència setmanal
d'especialistes de diferents temes de la primera infància.

Edats: consulteu
Dia de realització: tota la setmana
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.vilanova.cat
Telèfon: 93 893 74 57
A/e: labaldufa@vilanova.cat

Organització: La Baldufa
Lloc de realització: llar d'infants
Adreça: c/ del Pare Garí, 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 319021-414   Racó dels menuts

Espai familiar. Per a aquelles famílies amb infants de 9 a 36 mesos.
Es limita el nombre de participants a 15 famílies. Cal inscripció prèvia.

Edats: consulteu
Dia de realització: laborables
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.vilanova.cat
Telèfon: 938 937 457
A/e: labaldufa@vilanova.org

Organització: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Lloc de realització: espai familiar
Adreça: c/ del Pare Garí, 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf, Barcelona
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 363421-634   Minuts Menuts

És un espai de guarda per donar temps personal a les famílies. Un servei per contribuir a
l'anomenada nova cultura del temps, on cada individu, on cada família, trobi espais per conciliar
temps personal i temps familiar.

Edats: menors de 3 anys
Dia de realització: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: el dissabte l'horari serà de matins.Cal apuntar-se per preveure l'ocupació, màxim
de 20 infants per dia. Preferència infants de 0-3 anys

Més informació:
Web: www.castellvelldelcamp.cat
Telèfon: 977 855 008
A/e: ajuntament@castellvelldelcamp.cat

Organització: Ajuntament de Castellvell del Camp
Lloc de realització: ludoteca
Adreça: plaça Ajuntament, 1 - 43392 Castellvell del Camp, El Baix Camp, Tarragona
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Trobades de col·leccionistes

 335722-428   Saló del Hobby

Al Saló del Hobby s'hi pot trobar maquetisme, miniatures, jocs educatius, joguines, radiocontrol,
cases de nines, trens elèctrics, diorames, col·leccionisme, modelisme, nàutica, tècniques de pintura,
literatura i moltes coses més.

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana
Horari: tot el dia
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: de 6 a 10 ays l'entrada és reduïda: 3 €. I en el cas dels nens de 0 a 5 anys l'entrada és
gratuïta
Observacions: cap de setmana de desembre

Més informació:
Web: www.salondelhobby.com
Telèfon: 932 370 901
A/e: info@salondelhobby.com

Organització: MECATEMA, SL 
Lloc de realització: Palau 
Adreça: Fira Barcelona. Palau número 1 - Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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 335822-430   Fira Infantil de l'Intercanvi

Aquesta activitat permet a la mainada intercanviar les joguines sense utilitzar els diners, aprofundint
d'aquesta manera en el concepte de reutilitzar. També hi ha un concurs de joguines reciclades. 

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: gratuït

Més informació:
Web: www.iaeden.cat
Telèfon: 972 670 531
A/e: iaeden@sinix.net

Organització: IAEDEN
Lloc de realització: plaça
Adreça: plaça del Triangle - 17600 Figueres, L'Alt Empordà, Girona
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Ciència i tecnologia

Activitats de divulgació científica

 4028-497   Activitats amb les families al Museu de Ciències Naturals

Activitats pensades per a tota la família que tenen lloc principalment en una aula-taller i a les sales
d'exposicions. Conduïdes per un educador, es desenvolupen jocs i exercicis a través de
l'observació i la manipulació d'exemplars de les col·leccions del Museu per tal d'aprendre de forma
divertida alguns aspectes de les ciències naturals.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: consulteu
Descompte famílies nombroses: sí
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: la durada de les activitats és entre 1h 15' i 2 h 

Més informació:
Web: www.bcn.es/museuciencies
Telèfon: 932 562 222
A/e: museuciencies@bcn.cat

Lloc de realització: museu
Adreça: pg. Picasso, s/n - Parc de la Ciutadella - 08003 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Ciència i tecnologia

Activitats de divulgació científica

 45028-498   Planetari: la carrera cap a terra

Els selenites viuen a la Lluna dividits en dos grups ètnics rivals. La reina dels gasllunàtic, Gasolina,
està obssessionada per entendre per què la Terra, que domina el cel del seu país, mai no cau
damunt la Lluna. Per això mana a Gasògenes, l'astrònom reial, que dissenyi una màquina per a què
un gasllunàtic pugui anar a al Terra i confirmar que la Terra... és un miratge!
D'altra banda, l'emperador karlunès, Karfurós, jura que farà tot el possible per assegurar-se que el
primer selenita que arribi a la Terra sigui un karlunès. 
Així comença la competició més increïble de la seva història: la cursa cap a la Terra. Enlairament
rere enlairament, juntament amb els selenites, el públic descobrirà i entendrà els fonaments i les
lleis que regeixen l'exploració de l'Espai. 

Edats: tota la família
Dia de realització: cap de setmana, festius
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://obrasocial.lacaixa.es
Telèfon: 932 126 050
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es

Organització: CosmoCaixa
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Isaac Newton, 26 - 08022 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Ciència i tecnologia

Activitats de divulgació científica

 45028-499   Sala de la matèria

Es tracta de l'exposició permanent del museu en la qual experiments, peces reals i éssers vius et
proposen un viatge apassionant per l'evolució de la matèria.
Des del principi de l'Univers, fa 13.700 milions d'anys, han passat quatre grans efemèrides: la
primera, l'origen mateix de la matèria; la segona, l'aparició del primer organisme viu; la tercera, la
conquesta de la intel·ligència simbòlica; i la quarta, l'emergència de la civilització. 

Dia de realització: tota la setmana
Horari: matins i tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: nens i nenes a partir de 7 anys, estudiants, joves i grups: 2 €. Els nens i nenes de fins a 7
anys i jubilats i aturats: entrada gratuïta.  El primer diumenge de cada mes l'entrada és gratuïta per
a tothom.
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: 2 €
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 932 126 050
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es

Organització: CosmoCaixa
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Isaac Newton, 26 - 08022 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Activitats de divulgació científica

 45028-500   Clik i Flash

La sala del Clik, és un espai interactiu on el joc, l'observació i la deducció esdevenen eines per a la
descoberta.
La sala del Flash conté mòduls interactius pensats per estimular la curiositat per la ciència als nens
i nenes i obrir-los les portes del coneixement científic. Cada mòdul els presenta la vivència d'un
fenomen, la introducció a una llei natural o el coneixement d'una tècnica.
A través de l'experimentació, el raonament i el diàleg, descobriran diferents aspectes de la ciència i
del món que els envolta: la construcció, l'entorn natural, l'exploració dels éssers vius, l'electricitat i
les noves tecnologies.

Edats: tota la família
Dia de realització: dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
Horari: tot el dia
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: nens i nenes a partir de 7 anys, estudiants, joves i grups: 2,00 €. Nens i nenes de fins a 7
anys i jubilats i aturats, gratuït. El primer diumenge de cada mes l'entrada és gratuïta per a tothom.
Descompte famílies nombroses: sí
Tipus: 2 € l'entrada.
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: http://www.fundacio.lacaixa.es
Telèfon: 932 126 050
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es

Organització: CosmoCaixa
Lloc de realització: museu
Adreça: c/ Isaac Newton, 26 - 08022 Barcelona, Barcelonès, Barcelona

GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES Pàgina 655/659
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Activitats de divulgació científica

 441528-505   Joc de pistes: detectius per un dia

Aquesta nit ha desaparegut un objecte del museu. Veniu a ajudar els investigadors a interpretar les
pistes, descobrir el culpable del robatori i trobar la peça perduda.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: més de 6.00 € per persona
Descompte general: sí
Tipus: entrades infants 4 €
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.mmb.cat
Telèfon:  933 429 929

Organització: Museu Marítim de Barcelona
Lloc de realització: museu
Adreça: av. de les Drassanes, s/n - 08001 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Ciència i tecnologia

Activitats de divulgació científica

 441528-510   Vaixell de joguina

Abans els nens i nenes es construïen les seves joguines perquè eren molt poques les famílies que
en podien comprar. Sens dubte, construir jocs i joguines és tant o més divertit que el propi acte de
jugar.
Al taller Vaixell de joguina els infants aprendràn com fer un vaixell que també navegarà!

Edats: a partir de 9 anys
Dia de realització: dissabte
Horari: tardes
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: és una activitat recomanada per a nens i nenes a partir de 8 anys. És convenient
l'ajut dels pares. Es realitza cada primer dissabte de mes

Més informació:
Web: www.mmb.cat
Telèfon: 933 429 920
A/e: m.maritim@diba.cat

Organització: Museu Marítim de Barcelona
Lloc de realització: museu
Adreça: av. de les Drassanes, s/n - 08001 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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Ciència i tecnologia

Activitats de divulgació científica

 441428-504   Visita guiada al Centre de Recuperació d'Animals Marins

visita adient per a totes aquelles persones que vulguin conèixer més a fons el medi marí i els
problemes que pateixen les espècies protegides que l'habiten.

Edats: tota la família
Dia de realització: consulteu
Horari: consulteu
Preus: consulteu
Descompte general: sí
Tipus: els infants entre 1 i 5 anys tenen l'entrada gratuïta i existeix una tarifa especial per als
infants entre 5 i 12 anys.
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu
Observacions: és imprescindible fer reserva prèvia.

Més informació:
Web: www.cram.org
Telèfon: 93 752 45 81
A/e: info@cram.org

Organització: Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins
Lloc de realització: parc
Adreça: c/ Camí Ral, 239 - 08330 Premià de Mar, Maresme, Barcelona
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Activitats de divulgació científica

 441528-574   Un passeig per les Drassanes

Visita guiada per les Drassanes Reials de Barcelona, un dels edificis més emblemàtics del gòtic civil
català. L'itinerari comença a l'interior de les Drassanes, a la sala de les Grans Naus, on us
explicaran com ha evolucionat el perfil marítim de la nostra ciutat des de l'època dels romans fins
als nostres dies, i on us ensenyaran curiositats com les marques que feien els picapedrers per
reconèixer les seves pedres. La visita us portarà també a l'exterior de l'edifici i us permetrà entrar
als Jardins del Baluard, que normalment no s'obren al públic.

Edats: tota la família
Dia de realització: diumenge
Horari: matins
Preus: menys de 6,00 € per persona
Descompte general: consulteu
Descompte famílies nombroses: consulteu
Descompte famílies monoparentals: consulteu

Més informació:
Web: www.mmb.cat
Telèfon: 933 429 920
A/e: m.maritim@diba.cat

Organització: Museu Marítim de Barcelona
Lloc de realització: museu
Adreça: av. de les Drassanes, s/n - 08001 Barcelona, Barcelonès, Barcelona
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