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Presentació 
 
 
 

Barcelona, 3 de juliol de 2008 
 
 
 
 
La família és l’element central de socialització, transmissió de valors i educació dels fills 
i filles. El temps de lleure que compartim amb la família és temps d’aprenentatge i 
foment de la ciutadania, i representa un bé comú que cal protegir  i potenciar com a 
espai bàsic de bona convivència.   
 
Una bona gestió del temps que possibiliti el gaudi del lleure en família és una de les 
preocupacions centrals del Departament d’Acció Social i Ciutadania i per això, des de la 
Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, estem engegant estratègies de 
futur que impulsin la qualitat de vida de les famílies del nostre país en tots els àmbits. 
 
La Guia de lleure per a famílies que teniu a les mans difon un conjunt d’activitats de 
lleure i de pràctica cultural que es fan arreu de Catalunya i de les quals es pot gaudir 
com a grup familiar. Aquesta proposta, en definitiva, vol fomentar la convivència i la 
participació social de tots els membres de les famílies en un ambient lúdic i creatiu.  
 
Però, des de l’Administració, tenim el deure de fer que les activitats que prestem siguin 
accessibles a tota la població. És per això que des del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania estem treballant en l’elaboració d’un codi d’accessibilitat nou en la línia de 
construir un país que vetlli per la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i 
l’accessibilitat universal.  
 
El marc legal nou no està pensat únicament per a les persones que pateixen algun 
tipus de discapacitat, sinó que amplia el seu abast i s’adreça a qualsevol ciutadà i 
ciutadana, tant aquell que pateix temporalment una reducció de mobilitat, com les 
persones grans, les famílies que es desplacen amb fills o filles petites, etc. En 
definitiva, l’objectiu que volem assolir és el d’aconseguir afavorir la igualtat de totes les 
persones en la societat i millorar així la seva qualitat de vida. 
 
La tasca d’impulsar la cultura de l’accessibilitat no és un tasca gens fàcil, tant per la 
diversitat i el nombre dels agents implicats com pel volum de la informació que es 
necessita. Enguany, hauríem desitjat donar informació en aquesta Guia sobre el grau 
d’accessibilitat existent en els entorns, en els edificis i en els espais públics on es duen 
a terme les diverses activitats ciutadanes. Això, però, no ha estat possible, tot i l’esforç 
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que hem dut a terme. Ara per ara, la ciutadania que vulgui usar els serveis que 
s’expliciten en aquesta Guia, encara haurà de cercar la informació d’accessibilitat 
mitjançant la pàgina web o els telèfons que es faciliten per a cadascuna de les activitats 
proposades. 
 
Volem apuntar, però, que la propera edició de la Guia inclourà tota la informació sobre 
el grau de compliment d’accessibilitat de les instal·lacions i els equipaments que hi 
anunciem, alhora que tindrà un format més pràctic d’utilitzar. D’aquesta manera, farem 
possible que aquesta es converteixi en una bona eina per a totes les famílies de 
Catalunya, que servirà, també, per augmentar el grau de consciència sobre els 
problemes que genera la poca accessibilitat per fomentar, així, la integració i la 
participació activa de totes les persones. 
 
 
 

                                                    
 
Carme Capdevila Palau Carme Porta Abad 
Consellera d’Acció Social Secretària de Polítiques Familiars  
i Ciutadania i Drets de Ciutadania 
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Cada diumenge s’organitza una activitat diferent a Sant Miquel del Fai perquè 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: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: a partir de les 11.30 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santmiqueldelfai.net  
Telèfon: 938 65 80 08 
A/e: info@santmiqueldelfai.net 
 
Organització: Sant Miquel del Fai - Espai Natural 
Lloc de realització: Espai Natural de Sant Miquel del Fai 
Adreça: Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: de 8.30 a 17.20 h 
Preus i descomptes: individual: 3 € 
Grups de més de dues persones: 6 € i 1,50 € per persona a partir del tercer viatger 
Jubilats, nens fins a 7 anys i membres del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals: 1,50 € per persona 
Condicions d’accés: 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 39 70 19 
A/e: turisme@terrassa.org 
 
Organització: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
Lloc de realització: Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
Adreça: ctra. de Terrassa a Navarcles, km 14,8 - Terrassa, Vallès Occidental 

Els diumenges a Sant Miquel del Fai 

Bus Parc 

http://www.santmiqueldelfai.net/
http://www.terrassa.org/
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: diumenges. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 12.30 h 
Preus i descomptes: 
Infants socis Zoo-Club: 8,75 € 
Adults socis Zoo-Club: 13,40 € 
Infants no socis: 11,88 € 
Adults no socis: 15,95 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia fins al dimecres anterior a l’activitat 
Telèfon del Departament d’Educació del Zoo: 932 25 67 87 
Places limitades 
 
Més informació: 
Web: www.zoobarcelona.com  
Telèfon Zoo de Barcelona: 932 25 67 80 
A/e: zoobarcelona@bsmsa.es 
 
Organització: Zoo de Barcelona 
Lloc de realització: Zoo de Barcelona 
Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estada ambiental de cap de setmana sobre bolets. S’organitzen un parell de sortides per buscar 
bolets, el muntatge d’una exposició, un taller per aprendre a identificar-los i una sessió de cuina. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: accés gratuït per a menors de 4 anys 
Infants: 32 € 
Adults: 54 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 938 42 93 61 
 
Més informació: 
Web: www.apren-cooperativa.com  
Telèfon: 938 42 93 61 
A/e: apren@apren-cooperativa.com 
 
Organització: Diputació de Barcelona i Cooperativa Aprèn 
Lloc de realització: Escola de Natura de Vallcàrquera 
Adreça: Parc Natural del Montseny a 1,8 km del Figaró - El Figaró, Vallès Oriental 
 

Matins familiars al Zoo 

Els bolets, natura i cuina de bracet 

http://www.zoobarcelona.com/
http://www.apren-cooperativa.com/
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
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, 
finalment, de les illes Canàries. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: abril, maig i setembre: de dilluns a divendres de 10 h a 18 h 
Festius i caps de setmana de 10 a 20 h 
Juny, juliol i agost: de dilluns a diumenge de 10 a 20 h. 
Del mes d’octubre al mes de març: de dilluns a diumenge de 10 a 20 h 
Preus i descomptes: l’itinerari guiat és gratuït 
Preu de l’entrada al Jardí Botànic: 
Reduïda: 1,50 € 
Adults: 3 € 
Gratuïta: infants menors de 16 anys, targeta rosa 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 934 26 49 35 
 
Més informació: 
Web: www.jardibotanic.bcn.es  
Telèfon: 934 26 49 35 
A/e: jardibotanic@mail.bcn.es 
 
Organització: Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona 
Lloc de realització: Jardí Botànic 
Adreça: c/ del doctor Font i Quer, 2 (Parc de Montjuïc) - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.parccollserola.net  
Telèfon: 932 80 35 52 
A/e: ci@parccollserola.net 
 
Organització: Parc de Collserola 
Lloc de realització: Parc de Collserola 
Adreça: ctra. de l’Església, 92 - 08017 Barcelona, Barcelonès 

Itineraris interpretatius al Jardí Botànic 

Collserola amb els voluntaris 

http://www.jardibotanic.bcn.es/
http://www.parccollserola.net/
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
El vaixell-restaurant Santa Susanna t’ofereix la possibilitat de realitzar un creuer pels últims 
quilòmetres del riu Ebre, al mateix temps que degustar l’exquisida cuina del Delta. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal concertar el creuer 
 
Més informació: 
Web: www.creuers-delta-ebre.com  
Telèfon: 977 48 01 28 - 977 26 76 72 
 
Organització: Creuers Delta de l’Ebre 
Lloc de realització: Teatre de l’Ateneu 
Adreça: carretera Final Goles de l'Ebre, s/n - 43580 Deltebre - La Cava, Baix Ebre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i ser un espai amb una forta pressió humana s’ha aconseguit la convivència entre l’aigua, la terra, 
l’ésser humà i la natura. El paisatge i la fauna i la flora que podem trobar-hi fan d'aquest espai un dels 
més importants del Mediterrani. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació. 
Condicions d’accés: hi ha itineraris per fer a peu i d’altres que també es poden fer en bicicleta 
 
Més informació: 
Web: www.aiguamolls.org - Centre d’informació del Parc, El cortalet 
Telèfon: 972 45 42 22 
A/e: pnaiguamolls.dmah@gencat.net 
 
Organització: Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà - Generalitat de Catalunya 
Lloc de realització: Aiguamolls de l’Empordà 
Adreça: ctra. de Sant Pere Pescador a Castelló d’Empúries (GIV - 6216, Km 13) -17486 Castelló 
d’Empúries 
 

Creuer pel Delta de l’Ebre 

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

http://www.creuers-delta-ebre.com/
http://www.aiguamolls.org/
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
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: visita lliure 
Horari: no hi ha horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cunit.org  
Telèfon: Punt d’informació Turística - 618 27 37 68 
 
Organització: Ajuntament de Cunit 
Lloc de realització: Jaciment ibèric del Fondo del Roig 
Adreça: Cunit, Baix Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passeig a peu pel centre de la ciutat i visita interior de diferents edificis. A la tarda, visita a l’Institut Pere 
Mata. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: dissabtes al matí (excepte festius) 
Horari: a les11 h itinerari pel centre de la ciutat 
A les 16.30 h visita a l’Institut Pere Mata 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal reservar amb antelació 
 
Més informació: 
Web: www.reus.cat  
Telèfon: 902 36 02 00 
A/e: infoturisme@reus.net 
 
Organització: Oficina de Turisme de Reus 
Lloc de realització: ciutat de Reus 
Adreça: plaça del Mercadal, 1 - 43201 Reus, Baix Camp 
Activitats a l’aire lliure 
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

Visita al jaciment ibèric del Fondo del Roig 

Visita guiada al modernisme de Reus 

http://www.cunit.org/
http://www.reus.cat/
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Sant Joan Despí disposa d'un itinerari per visitar l'obra de Jujol al municipi, que inclou una visita guiada 
a Can Negre. A més, el municipi ha estat una de les 60 ciutats europees en adherir-se al projecte de 
crear una Ruta Europea del Modernisme. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: l’últim diumenge de cada mes 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal concertar cita prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.guixols.cat  
Telèfon: 933 73 73 63 
 
Organització: Ajuntament de Sant Joan Despí 
Lloc de realització: Sant Joan Despí 
Adreça: Sant Joan Despí, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situat al cor del Pirineu de Lleida, 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 el coneixement del parc són el Camí dels Enamorats, la Roca de la 
Cremada, l’estany Llong, el tomb a l’estany de Sant Maurici pel mirador i Amitges. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.elpontdesuert.com  
 
Organització: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de San Maurici 
Lloc de realització: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de San Maurici 
Adreça: Pont de Suert, Parc Nacional d’Aigüestortes, Alta Ribagorça 
 

Itinerari modernista guiat 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de San Maurici 

http://www.guixols.cat/
http://www.elpontdesuert.com/
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
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: activitat permanent 
Horari: consulteu horaris 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vidreres.com  
Telèfon: 972 85 00 25 
A/e: vidreres@ddgi.es  
 
Organització: Ajuntament de Vidreres 
Lloc de realització: Espai Natural del Massís de Cadiretes 
Adreça: Vidreres, La Selva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest indret que forma part de la comarca del Pallars Jussà, té un nom ben peculiar. Hi ha dues hipòtesis 
sobre el significat d’aquest topònim. La primera prové dels seus habitants, que atribueixen aquest nom al fet 
que el territori està format per moltes terres petites. La segona, segons l’escriptor Joan Bellmunt i Figueras, la 
Terreta es denomina així perquè diu que la terra és tan fluixa que no arriba a terra bona. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu horaris 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: cal que aneu amb un calçat adequat, porteu aigua i aliments que us proporcionin 
energia, un impermeable, gorra i ulleres de sol, també una motxilla adequada a l’equip que necessiteu, 
dosifiqueu l’esforç. Recordeu que és prohibit fer foc al bosc, deixeu els indrets on us atureu igual o més nets 
del que els heu trobat, porteu sempre una farmaciola, no destruïu ni altereu cap tipus de construcció, no 
arrenqueu flors ni malmeteu els arbres i les plantes 
 
Més informació: 
Web: www.ajuntamentdetremp.cat/terreta  
Telèfon: 973 65 00 05 
A/e: ajuntament@tremp.ddl.net 
 
Organització: Pla de gestió de la Terreta - Fundació Territori i Paisatge   
Lloc de realització: Espai Natural La Terreta 
Adreça: plaça de la Creu, 1 - 25620 Tremp, Pallars Jussà 

Espai Natural del Massís de Cadiretes 

Espai Natural La Terreta 

http://www.vidreres.com/
http://www.ajuntamentdetremp.cat/terreta
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Activitats a l’aire lliure
Visites a espais naturals: parcs, jardins, indrets singulars, etc. 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: de dimarts a divendres, recinte obert de 10 h a 15 h i baixada a la mina a les 11.30 h i a les 13.30 h. 
Dissabtes i diumenges recinte obert de 10 h a 18 h i baixades a la mina cada 30 m. Última visita a les 16.30 h 
Preus i descomptes: adults: 10 €, nens de 5 a 12 anys: 6 €,  jubilats: 8 €. Grups escolars: consultar els 
preus 
Condicions d’accés: cal reservar amb antelació en els casos de grups de més de trenta persones  
 
Més informació: 
Web: www.salcardona.com 
Telèfon: informació: 938 69 24 75 i reserves al: 902 40 04 75 
A/e: informacio@salcardona.com 
 
Organització: Parc cultural de la muntanya de sal 
Lloc de realització: Parc cultural de la muntanya de sal 
Adreça: carretera de la Mina, s/n - 08261Cardona, Bages 
 
 
 

Parc cultural de la muntanya de sal 

http://www.salcardona.com/
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Activitats a l’aire lliure
Coneixement de l’entorn rural 

 
 
 
 
 
 
 
L'Espai Natura ubicat al bosc i la masia de Can Deu, al nord de Sabadell, conté una granja destinada a 
ensenyar les deu espècies d'animals més comunes a les explotacions agràries tradicionals a través de 
27 exemplars. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 93716 47 81 
 
Més informació: 
Web: www.caixasabadell  
Telèfon: 937 16 47 81 
A/e: candeu@ecodi.net 
 
Organització: Fundació Caixa Sabadell 
Lloc de realització: Centre d’Activitats Ambientals (CAA) de Can Deu 
Adreça: c/ de la Prada, s/n - 08207 Sabadell, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb aquesta activitat els participants coneixen, pas a pas, el procés d’obtenció de l’oli tot visitant la 
Masia de Can Deu. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 11 h 
Preus i descomptes: els menors de 3 anys hi tenen entrada lliure 
General: 4,25 € 
Reduïda: 2,25 € per als clients de Caixa Sabadell 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 93716 47 81, de 9 a 14 h 
 
Més informació: 
Web: www.fcaixasabadell.org  
Telèfon: 937 16 47 81 
A/e: candeu@ecodi.net 
 
Organització: Fundació Caixa Sabadell 
Lloc de realització: masia, aula i camp d’oliveres de Can Deu 
Adreça: c/ de la Prada, s/n - 08207 Sabadell, Vallès Occidental 

Espai Natura de Caixa Sabadell 

L’oli. El conreu tradicional de l’olivera 

http://www.caixasabadell/
http://www.fcaixasabadell.org/
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Activitats a l’aire lliure
Coneixement de l’entorn rural 

 
 
 
 
 
 
 
Vacances ambientals d’estiu. Durant cinc dies es proposen tot un seguit d’activitats que inclouen 
vetllades de llegendes, excursions, passejades modernistes i tallers de cuina natural entre d’altres. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cal consultar les dates 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 938 42 93 61 
 
Més informació: 
Web: www.apren-cooperativa.com  
Telèfon: 938 42 93 61 
A/e: apren@apren-cooperativa.com 
 
Organització: Diputació de Barcelona i Cooperativa Aprèn 
Lloc de realització: Escola de Natura de Vallcàrquera 
Adreça: Parc Natural del Montseny a 1,8 km del Figaró - El Figaró, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estada ambiental primaveral de cap de setmana. L’estada permet conèixer les plantes aromàtiques, 
mengívoles i remeieres més comunes. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de juny. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 938 42 93 61 
 
Més informació: 
Web: www.apren-cooperativa.com  
Telèfon: 938 42 93 61 
A/e: apren@apren-cooperativa.com 
 
Organització: Diputació de Barcelona i Cooperativa Aprèn 
Lloc de realització: Escola de Natura de Vallcàrquera 
Adreça: Parc Natural del Montseny a 1,8 km del Figaró - El Figaró, Vallès Oriental 

Un estiu actiu i de natura 

Plantes per fer salut 

http://www.apren-cooperativa.com/
http://www.apren-cooperativa.com/
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Activitats a l’aire lliure
Coneixement de l’entorn rural 

 
 
 
 
 
 
 
Aquest itinerari anirà des de la masia de Can Déu, on veurem com era la vida de pagès a final del s. XIX 
a través del mobiliari de l’època i el Museu d’Eines del camp, fins als edificis modernistes de Caixa 
Sabadell, mostra molt representativa del modernisme català. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tots els matins de l’any. Activitat permanent 
Horari: durada de la visita entre 2 h i 1/2 i 3 h 
Preus i descomptes: 2 € 
Grups de la tercera edat: 1,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 93716 47 81, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
 
Més informació: 
Web: www.fcaixasabadell.org  
Telèfon: 937 16 47 81 
A/e: candeu@ecodi.net 
 
Organització: Fundació Caixa de Sabadell 
Lloc de realització: Centre d’Activitats Ambiental (CAA) de Can Deu 
Adreça: c/ de la Prada, s/n - 08207 Sabadell, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
El centre de natura i desenvolupament sostenible Les Planes de Son ofereix programes d’un dia, de 
cap de setmana i de vacances per conèixer l’entorn i la fauna de l’Alt Pallars Sobirà. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: des de 8 € (visita de mig dia) fins a 388 € (estada de 5 dies amb pensió completa 
i 9 activitats) 
10% de descompte per als clients de Caixa Catalunya 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 902 40 09 73 
 
Més informació: 
Web: www.obrasocial.caixacatalunya.es  
Telèfons: 902 40 09 73 
A/e: administracio@lesplanesdeson.org 
 
Organització: Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya 
Lloc de realització: centre Les Planes de Son 
Adreça: Son del Pi - 25587 Alt Àneu, Pallars Sobirà 

De la tradició pagesa a l’esplendor modernista 

Activitats a les Planes de Son 

http://www.fcaixasabadell.org/
http://www.obrasocial.caixacatalunya.es/
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Activitats a l’aire lliure
Coneixement de l’entorn rural 

 
 
 
 
 
 
 
Activitat sobre l’aprofitament de l’energia solar en una masia tradicional. Inclou un taller en el qual es fa 
un rellotge solar. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: d’11 a 13 h 
Preus i descomptes: els menors de 3 anys hi tenen entrada lliure 
General: 4,25 € 
Reduïda: 2,25 € per als clients de Caixa Sabadell 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 937 16 47 81, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
 
Més informació: 
Web: www.fcaixasabadell.org  
Telèfon: 937 16 47 81 
A/e: candeu@ecodi.net 
 
Organització: Fundació Caixa de Sabadell 
Lloc de realització: Centre d’Activitats Ambientals (CAA) de Can Deu 
Adreça: c/ de la Prada, s/n - 08207 Sabadell, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
La introducció al món del vi es fa mitjançant un joc de classificació de les tasques relacionades amb el 
conreu de la vinya, la verema, el premsat, la fermentació i la conservació tradicional en bótes. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 11 h 
Preus i descomptes: els menors de 3 anys hi tenen entrada lliure 
General: 4,25 € 
Reduïda: 2,25 € per als clients de Caixa Sabadell 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 937 16 47 81 de 9 a 14 h 
 
Més informació: 
Web: www.fcaixasabadell.org  
Telèfon: 937 16 47 81 
A/e: candeu@ecodi.net 
 
Organització: Fundació Caixa Sabadell 
Lloc de realització: masia i bosc de Can Deu 
Adreça: c/ de la Prada, s/n - 08207 Sabadell, Vallès Occidental 
 

Energia solar 

Fem vi. El conreu tradicional de la vinya 

http://www.fcaixasabadell.org/
http://www.fcaixasabadell.org/
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Activitats a l’aire lliure
Coneixement de l’entorn rural 

 
 
 
 
 
 
 
T’agradaria conèixer la Segarra a vol d’ocell? Observaràs el paisatge de secà que ens ofereix aquesta 
comarca d’interior. 
Anima’t a veure l’aventura!   
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: primavera i estiu a les 7 h i tardor i hivern a les 8 h 
Preus i descomptes: 150 € / persona 
Condicions d’accés: hi ha d’haver un mínim de tres persones per vol. El preu inclou el transport en 4x4 
durant l’activitat, el vol en globus, esmorzar amb cava i el certificat de vol 
 
Més informació: 
Web: www.globuskontiki.com 
Telèfon: 639 20 64 54 / 670 23 84 72 
A/e: info@globuskontiki.com 
 
Organització: Globus kon-tiki 
Lloc de realització: sender de l’Ametlla a l’Almadrava 
Adreça: Guissona, Segarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha  
 
Més informació: 
Web: www.cabrils.cat 
Telèfon: 937 53 96 60 (Ajuntament) 
A/e: cabrils@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Cabrils 
Lloc de realització: Cabrils 
Adreça: Cabrils, Maresme 

Guissona en globus kon-tiki  

Creu de Montcabrer 

http://www.globuskontiki.com/
mailto:turisme@ametllademar.org
mailto:turisme@ametllademar.org
http://www.cabrils.cat/
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Activitats a l’aire lliure
Coneixement de l’entorn rural 

 
 
 
 
 

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: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.turisme.alcanar.org 
Telèfon: 977 73 20 13 
A/e: aj.alcanar@altanet.org 
 
Organització: Ajuntament d’Alcanar – Regidoria de turisme 
Lloc de realització: Senders de la Serra de Montsià 
Adreça: Alcanar, Montsià 
 
 
 
 

Recorregut pels antics senders del Montsià  

http://www.turisme.alcanar.org/
mailto:%22aj.alcanar@altanet.org%22
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
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: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: s’hi accedeix a peu, en bicicleta o a cavall 
 
Més informació: 
Web: www.turismeamposta.cat  
Telèfon: 977 70 34 53 
A/e: info@turismeamposta.org 
 
Organització: Oficina de Turisme d’Amposta 
Lloc de realització: recorregut per la vora del canal fins a la torre 
Adreça: av. Jaume, 1 - 43870 Amposta, Montsià 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a conèixer la zona litoral de 
la ciutat. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació. 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.castelldefels.cat  
Telèfon: 936 35 27 27 
A/e: infoturismo@castelldefels.org 
 
Organització: Oficina d’informació turística - Ajuntament de Castelldefels 
Lloc de realització: la ruta comença al canal Olímpic fins arribar a Port Ginesta 
Adreça: Oficina d’informació turística: c/ Pintor Serrasanta, 4 - 08860 Castelldefels, Baix Llobregat 
Canal olímpic: av. del Canal, s/n - 08860 Castelldefels, Baix Llobregat 

La Carrova, una torre d’història 

La Ruta Blava de Castelldefels 

http://www.turismeamposta.cat/
http://www.castelldefels.cat/
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
Recorregut des del Centre d’Interpretació de la Vila Medieval/Museu de Terrassa (per descobrir què 
són les «fresqueres») al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (per visitar els «pous de glaç»), 
passant per les Esglésies de Sant Pere. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 10 h 
Preus i descomptes: 
Infants: 17,20 € (9,20 € ruta i 8 € dinar) 
Adults: 31,20 € (13,20 € ruta i 18 € dinar) 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia a: Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa 
c/ Raval de Montserrat, 14 
Telèfon: 937 39 70 19 
Punt d’Informació Turística de Terrassa: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC) Rbla. d’Ègara, 270. Telèfon: 937 33 63 69 
 
Més informació: 
Web: www.terrassa.org  
Telèfon: 937 39 70 19 
A/e: turisme@terrassa.org 
 
Organització: Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració del Museu de 
Terrassa 
Lloc de realització: carrers del municipi i Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
Adreça: Terrassa, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursions per a infants de totes les edats acompanyats dels seus pares. Les sortides s’organitzen 
amb l’objectiu de poder gaudir de la natura i compartir l’experiència amb altres famílies amb fills d’edats 
semblants. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: els preus de les excursions depenen de les distàncies i dels preus del transport 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.geocities.com/cexcursionista  
Telèfon: 973 14 29 96 
A/e: centreborgesgarrigues@hotmail.com 
 
Organització: Centre Excursionista Borges - Garrigues 
Lloc de realització: Comarca de les Garrigues 
Adreça: Catalunya , s/n 1r ( Poliesportiu Francesc Macià ) Les Borges Blanques, Garrigues 

De les «fresqueres» de ciutat als «pous de glaç» de muntanya 

Excursions en família 

http://www.terrassa.org/
http://www.geocities.com/cexcursionista
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
Excursió amb rucs per gaudir a pas tranquil de la natura i dels voltants del Parc Natural del Corredor 
Montnegre. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: amb concertació prèvia 
Preus i descomptes: els preus depenen de les excursions 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 610 89 99 26 
Els menors de 4 anys han de muntar amb un adult. 
 
Més informació: 
Web: www.rucsdelcorredor.com  
Telèfon: 610 89 99 26 
A/e: rucsdelcorredor@hotmail.com 
 
Organització: Associació Rucs del Corredor 
Lloc de realització: Parc Natural del Montnegre 
Adreça: Dosrius, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navegació en una embarcació tradicional pel port de Barcelona per tal de conèixer la seva història, el 
seu funcionament i la seva transformació. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 1r dijous de cada mes. Activitat permanent 
Horari: de 15 a 17 h 
Preus i descomptes: 10 € 
Descomptes especials per a grups i majors de 65 anys 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia amb quinze dies d’antelació 
Places limitades 
 
Més informació: 
Web: www.elfar.diba.es/Programes/vvcc.htm  
Telèfon: 932 21 74 57 
A/e: elfar.pedu@diba.es 
 
Organització: Consorci El Far Centre dels Treballs del Mar, amb el patrocini de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) 
Lloc de realització: Port de Barcelona 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 

Una volta en ruc pel Montseny 

Visita al port 

http://www.rucsdelcorredor.com/
http://www.elfar.diba.es/Programes/vvcc.htm
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
Els visitants més agosarats poden visitar l’interior de les galeries més insòlites i sorprenents de la Cova 
de la Font Major, tot remuntant el riu subterrani. 
 
Edats: majors de 8 anys 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 32 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia 
Activitat per a grups de 7 a 15 persones. En cas de ser menys de set cal pagar l’import íntegre de set 
persones o bé afegir-se a un altre grup ja format. Es facilita el vestit de neoprè i el casc. Cal portar 
vestit de bany, sabates velles amb lligam i sola dura per entrar a l’aigua, tovallola i sabó per dutxar-se. 
 
Més informació: 
Web: www.e-digivision.net/cova  
Telèfon: 977 87 12 20 
A/e: tur.espluga@altanet.org 
 
Organització: Cova Museu de la Font Major 
Lloc de realització: Cova de la Font Major 
Adreça: l’Espluga de Francolí, Conca de Barberà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta activitat permet veure de prop el món de la pesca, aprenent les espècies que es pesquen a la 
Mediterrània i com es capturen; finalment es pot assistir a la subhasta del peix a la Llotja del Peix de 
Barcelona. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Activitat permanent 
Horari: de 16 a 18 h 
Preus i descomptes: 6,50 € 
Descomptes especials per a grups i majors de 65 anys 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia amb quinze dies d’antelació 
 
Més informació: 
Web: www.elfar.diba.es  
Telèfon: 932 21 74 57 
A/e: elfar.pedu@diba.es 
 
Organització: Consorci El Far Centre dels Treballs del Mar, amb el patrocini de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) 
Lloc de realització: Moll dels pescadors del Port de Barcelona 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 

Ruta d’aventura a la Cova de la Font Major 

La pesca de Barcelona 

http://www.e-digivision.net/cova
http://www.elfar.diba.es/
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
Sortides d’un dia (una vegada cada mes) i de cap de setmana (un parell per curs), organitzades pels 
mateixos pares i mares. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: els preus de les excursions depenen del desplaçament necessari 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cec-centre.org  
Telèfon: 933 15 23 11 
 
Organització: Centre Excursionista de Catalunya (Comissió d’Activitats per a Infants) 
Lloc de realització: Centre Excursionista de Catalunya 
Adreça: c/ Paradís, 10, pral. - 08002 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Activitat permanent 
Horari: d’11 a 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.torredecollserola.com  
Telèfon: 932 11 79 42 
A/e: mirador@torredecollserola.com 
 
Organització: Parc d’atraccions Tibidabo 
Lloc de realització: Torre de Collserola 
Adreça: carretera de Vallvidrera al Tibidabo, s/n - Barcelona, Barcelonès 

Excursions per a infants 

Mirador de la Torre de Collserola 

http://www.cec-centre.org/
http://www.torredecollserola.com/
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
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: finals de setembre 
Horari: 11 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.llagosta.cat  
 
Organització: Ajuntament de La Llagosta 
Lloc de realització: carrers de la vila 
Adreça: La Llagosta, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.montornes.cat  
 
Organització: Ajuntament de Montornès 
Lloc de realització: carrers, pistes i camins forestals 
Adreça: Montornès del Vallès, Vallès Oriental 
  
 

Bicicletada popular a La Llagosta 

Passejada per la serralada litoral 

http://www.llagosta.cat/
http://www.montornes.cat/


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES         29 

Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
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: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: es fa en bicicleta. En cas de no tenir-la hi ha la possibilitat de llogar-la al mateix 
Delta 
 
Més informació: 
Web: www.turismesantcarlesdelarapita.org  
Telèfon: 977 74 46 24 
A/e: turisme@larapita.com 
 
Organització: Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita 
Lloc de realització: Caseta de fusta - L’Encanyissada 
Adreça: Delta de l’Ebre - Sant Carles de la Ràpita, Montsià 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a 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: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: vegeu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.cevacarisses.org  
Telèfon: 616 01 72 68 
A/e: info@cevacarisses.org 
 
Organització: Centre Excursionista de Vacarisses 
Lloc de realització: Centre Excursionista de Vacarisses 
Adreça: c/ Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses, Vallès Occidental 
 

Ruta en bicicleta fins a la llacuna de l’encanyissada 

Caminem per Vacarisses 

http://www.turismesantcarlesdelarapita.org/
http://www.cevacarisses.org/


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES         30 

Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: horari lliure 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tona.cat/plana.php?idplana=278&idp=269  
Telèfon: 938 87 02 01   
A/e: tona@tona.cat 
 
Organització: Ajuntament de Tona 
Lloc de realització: sortida de les rutes des de la plaça de l’Església 
Adreça: c/ Font, 10 - 08551 Tona, Osona 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santamargaridaielsmonjos.org  
Telèfon: 938 98 02 11 
A/e: st.m.monjos@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Lloc de realització: Embassament de Foix 
Adreça: Santa Margarida i els Monjos, Alt Penedès 
  

Rutes i senders de Tona 

Cap a l’embassament del Foix 

http://www.tona.cat/plana.php?idplana=278&idp=269
http://www.santamargaridaielsmonjos.org/
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
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, així com sobre la cultura i la societat que va veure néixer la 
Colònia Güell. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: horari d'estiu (de maig a octubre), de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 15 a 19 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10 a 15 h 
Horari d'hivern (de novembre a abril), de dilluns a diumenge de 10 a 15 h 
Preus i descomptes: consulteu preus 
Condicions d’accés: Consulteu l'horari de les visites guiades al telèfon 936 30 58 07 
 
Més informació: 
Web: www.santacolomadecervello.org/municipi/colonia/interpretacio1.htm#2  
Telèfon: 936 30 58 07 
A/e: cicoloniaguell@hotmail.com 
 
Organització: Centre d'Interpretació i Acollida de la Colònia Güell 
Lloc de realització: Colònia Güell 
Adreça: c/ Claudi Güell, 11, baixos - 08690 Santa Coloma de Cervelló, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 i es poden visitar les caves, amb visita concertada. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: concertar visita al telèfon 937 71 40 03 
 
Més informació: 
Web: www.sesrovires.net  
Telèfon: 937 71 40 03 
A/e: ajuntament@sesrovires.cat 
 
Organització: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 
Lloc de realització: Caves Roger Goulart 
Adreça: c/ Major, 6 - 08635 Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat 
 

Visita a la Colònia Güell 

Visita a les Caves Roger Goulart 

http://www.santacolomadecervello.org/municipi/colonia/interpretacio1.htm#2
http://www.sesrovires.net/
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
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. Sempre que és possible es camina ran de mar; 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: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: el desnivell és de 120 m aproximadament i l’esforç moderat 
 
Més informació: 
Web: www.ametllademar.org 
Telèfon: 977 45 64 77 
A/e: turisme@ametllademar.org 
 
Organització: Patronat Municipal de Turisme 
Lloc de realització: Sender de l’Ametlla a l’Almadrava 
Adreça: L’Ametlla de Mar, Baix Ebre 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: la ruta està pensada perquè es pugui fer a peu o en bicicleta 
 
Més informació: 
Web: www.begues.cat 
Telèfon: 936 39 05 38 
A/e: begues@begues.cat 
 
Organització: Begues Espeleo Club-Centre Excursionista per encàrrec de la Federació Excursionista de 
Catalunya 
Lloc de realització: Begues 
Adreça: Begues, Baix Llobregat 
  
 

Per camins de moros i cristians 

Ruta de les fonts 

http://www.ametllademar.org/
mailto:turisme@ametllademar.org
mailto:turisme@ametllademar.org
http://www.begues.cat/
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 
 
El turó del Puigsagordi (972 m), situat als termes municipals de Centelles i Balenyà, s’alça a ponent de la 
capçalera del riu Congost. La via ferrada de les Baumes Corcades s’enfila fins al cim del turó de Puigsagordi 
per les feixes de pedra més verticals, enmig d’un paisatge superb i canviant segons l’orientació que va 
prenent el camí. 
En l’ascens gaudireu de la vista de tota la plana de Vic, resguardada pel castell de Tona. Si mireu cap al nord 
hi veureu els Pirineus Orientals, les Guilleries i el Collsacabra; a davant del turó, el massís del Montseny i el 
castell de Tagamanent; i al sud, els cingles de Bertí. 
 
Edats: adults 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: aquest itinerari requereix una forma física adequada i uns coneixements mínims tant 
del medi com de les tècniques de progressió. La responsabilitat recau en cadascú 
 
Més informació: 
Web: www.centelles.cat 
Telèfon: en cas que veieu algun desperfecte podeu trucar al 938 81 03 75 o al 938 12 57 12 
A/e: centelles@diba.es; ccec@centelles.lamalla.net 
 
Organització: Ajuntament de Centelles, Ajuntament de Balenyà, Centre Excursionista de Centelles, Consorci 
de Turisme Portes del Montseny i Diputació de Barcelona 
Lloc de realització: Via ferrada de les Baumes Corcades 
Adreça: Centelles, Osona  
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: la ruta està pensada perquè es pugui fer a peu o en bicicleta 
 
Més informació: 
Web: www.palafolls.cat 
Telèfon: 937 62 00 43 (telèfon de l’Ajuntament) 
A/e: palafolls@palafolls.cat 
 
Organització: Ajuntament de Palafolls 
Lloc de realització: Palafolls 
Adreça: Palafolls, Maresme 

La via ferrada de les Baumes Corcades 

Recorreguts 

http://www.centelles.cat/
mailto:centelles@diba.es
mailto:ccec@centelles.lamalla.net
http://www.palafolls.cat/
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Activitats a l’aire lliure
Itineraris, rutes i passejades 

 
 
 
 
 
 

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

Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat anual 
Horari: sortida a les 18 h. Finalitzarà a les 9 h del diumenge a la plaça de l’Apòstol de Montserrat 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: el recorregut per camins de muntanya és de 52 km. S’instal·laran 5 controls durant el 
recorregut 
 
Més informació: 
Web: www.ajpolinya.es 
Telèfon: 937 13 32 06 
 
Organització: Associació Excursionista de Polinyà amb la col·laboració de l’Ajuntament de Polinyà 
Lloc de realització: camins de muntanya des de Polinyà fins a Montserrat 
Adreça: Polinyà, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: s’hi accedeix a peu, en bicicleta o a cavall 
 
Més informació: 
Web: www.vielha-mijaran.org/cat/menu.html  
Telèfon: 973 64 00 18 
 
Organització: Oficina de Turisme de Vielha 
Lloc de realització: recorregut per les parròquies de la Val d’Aran 
Adreça: c/ Sarriulèra, 2 - 25530  Vielha, Val d'Aran 
 
 
 
 

Marxa Polinyà - Montserrat 

El romànic i el gòtic a la Val d’Aran 

http://www.ajpolinya.es/
http://www.vielha-mijaran.org/cat/menu.html


 
Activitats a l’aire lliure

Parcs temàtics 
 
 
 
 
 
 
 

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. Alguns són objecte de projectes específics, com la 
tortuga mediterrània, reintroduïda al Parc Natural del Garraf dins un pla general que coordina la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 18 h. Diumenges i festius: 10 a 13 h  
Preus i descomptes:  entrada general 3 €. 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 Súper 3 
Condicions d’accés: per a escoles i altres grups organitzats obert tot els dies de l’any, amb reserva prèvia 
al telèfon 937 72 63 96 
 
Més informació: 
Web: www.crarc-comam.net 
Telèfon: 937 72 63 96 
A/e: crarc@amasquefa.com 
 
Organització: CRARC  
Lloc de realització: CRARC 
Adreça: c/ Santa Clara, s/n - 08783 Masquefa, Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: diumenges i festius de les 11 h a les 14 h 
Preus i descomptes: 1,20 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 629 642 348 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/turisme/catala/turisme/mobilitat/ser_tra_hom03.htm  
Telèfon: 616 66 00 86 
A/e: info@trenparc.org 
 
Organització: Centre d’Estudis de Modelisme a Vapor 
Lloc de realització: Parc del Castell de l’Oreneta 
Adreça: c/ de Montevideo, 45 - 08034 Barcelona, Barcelonès 
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Activitats a l’aire lliure

Parcs temàtics 
 
 
 
 
 
 
 

Parc temàtic de l’oli 

És una bella mostra i resum del temps, la cultura i l’economia d’un poble i de tota una comarca. Tot passejant 
podem endinsar-nos en el temps i compartir i entendre millor les arrels d’una terra i una gent, que de sempre 
han mantingut una relació d’estreta dependència i respecte. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 3 € (2 € els jubilats, els nens i els grups) 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.turinet.net/empresa/parctematic  
Telèfon: 973 14 00 18 
A/e: parctematic@turinet.net 
 
Organització: Fundació Privada Parc Temàtic de l’Oli 
Lloc de realització: Parc Temàtic de l’Oli 
Adreça: carretera de Tarragona, km 71 - 25400 Les Borges Blanques, Lleida 
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http://www.turinet.net/empresa/parctematic
mailto:parctematic@turinet.net
http://www.crarc-comam.net/
mailto:crarc@amasquefa.com
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Activitats a l’aire lliure
Vacances 

 
 
 
 
 
 
 
L’Escola de Natura “Llar de Talamanca” de la Fundació Pere Tarrés et prepara un dia de vida 
medieval. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 30 16 06 
 
Més informació: 
Web: www.peretarres.org/casesdecolonies/talamanca.html  
Telèfon: 934 30 16 06 
A/e: scv@peretarres.org 
 
Organització: Fundació Pere Tarrés 
Lloc de realització: Llar Talamanca 
Adreça: c/ del Castell, 1 - 08279 Talamanca, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: del gener a l’abril i del setembre al desembre. Tarifa B: 12,25 €. Tarifa A: 12,70 € 
De l’abril al juny i del setembre al desembre. Tarifa B: 14,85 €. Tarifa A: 17,30 € 
Del gener al març, del juny al setembre. Tarifa B: 18,60 €. Tarifa A: 21,15 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com  
Telèfon: 934 83 83 63 
A/e: alberg_altafulla@tujuca.com 
 
Organització: Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
Lloc de realització: Alberg Casa Gran 
Adreça: c/ de la Placeta, 12 - 43893 Altafulla, Tarragonès 

Lleure i natura 

Caps de setmana i vacances familiars 

http://www.peretarres.org/casesdecolonies/talamanca.html
http://www.tujuca.com/
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Activitats a l’aire lliure
Vacances 

 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: del gener a l’abril i del setembre al desembre. Tarifa B: 12,25 €. Tarifa A: 12,70 € 
De l’abril al juny i del setembre al desembre. Tarifa B: 14,85 €. Tarifa A: 17,30 € 
Del gener al març, del juny al setembre. Tarifa B: 18,60 €. Tarifa A: 21,15 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com  
Telèfon: 934 83 83 63 
A/e: alberg_nuria@tujuca.com 
 
Organització: Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
Lloc de realització: Alberg Pic de l’Àliga 
Adreça: c/ de Núria, s/n - 17534 Queralbs, Ripollès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: de l’abril al juny i del setembre al desembre. Tarifa B: 14,85 €. Tarifa A: 17,30 € 
Del gener al març, del juny al setembre. Tarifa B: 18,60 €. Tarifa A: 21,15 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com  
Telèfon: 934 83 83 63 
A/e: alberg_planoles@tujuca.com 
 
Organització: Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
Lloc de realització: Alberg Pere Figuera 
Adreça: ctra. de Nevà Prat Cap Riu, s/n - 17535 Planoles, Ripollès 

Caps de setmana i vacances familiars 

Caps de setmana i vacances familiars 

http://www.tujuca.com/
http://www.tujuca.com/
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Activitats a l’aire lliure
Vacances 

 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: de l’abril al juny i del setembre al desembre. Tarifa B: 16,00 €. Tarifa A: 19,55 € 
Del gener al març, del juny al setembre. Tarifa B: 18,60 €. Tarifa A: 21,15 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com  
Telèfon: 934 83 83 63 
A/e: alberg_lamolina@tujuca.com 
 
Organització: Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
Lloc de realització: Alberg Mare de Déu de les Neus 
Adreça: ctra. de Font Canaleta, s/n - 17537 La Molina, Cerdanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: del gener a l’abril i del setembre al desembre. Tarifa B: 13,35 €. Tarifa A: 14,65 € 
De l’abril al juny i del setembre al desembre. Tarifa B: 16,00 €. Tarifa A: 19,55 € 
Del gener al març, del juny al setembre. Tarifa B: 19,75 €. Tarifa A: 23,45 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com  
Telèfon: 934 83 83 63 
A/e: alberg_empuries@tujuca.com 
 
Organització: Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
Lloc de realització: Alberg Empúries 
Adreça: ctra. del Museu, 38-40 - 17130 L’Escala, Alt Empordà 

Caps de setmana i vacances familiars 

Caps de setmana i vacances familiars 

http://www.tujuca.com/
http://www.tujuca.com/
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Activitats a l’aire lliure
Vacances 

 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Consulteu la programació 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: estada gratuïta per als infants menors de 3 anys, i de 4 a 6 anys, el 50%de 
descompte. 21 € per persona i nit (IVA inclòs). Inclou pensió completa 
Condicions d’accés: per a famílies que l’any 2007 han rebut ajuts del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania per infant a càrrec 
Cal inscripció prèvia a la central de reserves de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
(XANASCAT). Telèfon 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com; www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia  
Telèfon: 934 83 83 63 
 
Organització: Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania (Departament d’Acció Social 
i Ciutadania) i Turisme Juvenil de Catalunya 
Lloc de realització: Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacances amb la família, en què es poden dur a terme activitats diverses com rutes per l’Alt Empordà, 
esports, etc. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.accac.es  
Telèfons: 972 63 40 33 – 934 13 14 37 
A/e: canpau@accac.es 
 
Organització: Can Pau (ACCAC - Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya) 
Lloc de realització: Can Pau 
Adreça: Can Pau - 17113 Peratallada, Baix Empordà 

Programa “Vacances en familia”, Setmana Santa 

Estades a Can Pau 

http://www.tujuca.com/
http://www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia
http://www.accac.es/


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES         41 

Activitats a l’aire lliure
Vacances 

 
 
 
 
 
 
 
Vacances ambientals d’estiu, amb un ventall d’activitats lúdiques de descoberta del medi natural. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Consulteu la programació 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: 184,15 € 
Descomptes per a infants i membres del Cercle d’Amics dels Parcs Naturals 
El preu inclou l’allotjament, pensió completa i la participació a les activitats 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 938 42 93 61 
 
Més informació: 
Web: www.apren-cooperativa.com  
Telèfon: 938 42 93 61 
A/e: apren@apren-cooperativa.com 
 
Organització: Diputació de Barcelona i Aprèn Serveis Ambientals 
Lloc de realització: Escola de Natura de Vallcàrquera 
Adreça: c/ de l’Estació - 08590 El Figaró, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estades en una casa de colònies per gaudir de les vacances en família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Consulteu la programació 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.esplai.org/index.htm  
Telèfon: 934 74 46 78 
A/e: accc@esplai.org 
 
Organització: Fundació Catalana de l’Esplai, Associació Catalana Cases de Colònies 
Lloc de realització: a les diferents cases de colònies repartides pel territori 
Adreça: c/ Riu Anoia, 42-54 - 08820 El Prat de Llobregat 

Estades d’estiu en família 

Un estiu actiu i de natura 

http://www.apren-cooperativa.com/
http://www.esplai.org/index.htm
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Activitats a l’aire lliure
Vacances 

 
 
 
 
 
 
 
Estades en una casa de colònies per passar el cap de setmana en família, amb la possibilitat de fer 
excursions i tallers. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.esplai.org/index.htm  
Telèfon: 934 74 46 78 
A/e: fundacio@esplai.org 
 
Organització: Fundació Catalana de l’Esplai, Associació Catalana Cases de Colònies 
Lloc de realització: a les diferents cases de colònies repartides pel territori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Consulteu la programació 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: estada gratuïta per als infants menors de 3 anys, i de 4 a 6 anys, el 50% de 
descompte. 21 € per persona i nit (IVA inclòs) 
Inclou pensió completa 
Condicions d’accés: per a famílies que l’any 2007 han rebut ajuts del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania per infant a càrrec 
Cal inscripció prèvia a la central de reserves de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
(XANASCAT). Telèfon 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com; www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia  
Telèfon: 934 83 83 63 
A/e: alberg_nuria@tujuca.com 
 
Organització: Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania (Departament d’Acció Social 
i Ciutadania) i Turisme Juvenil de Catalunya 
Lloc de realització: Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya 

Natura en família 

Programa “Vacances en familia”, estiu 

http://www.esplai.org/index.htm
http://www.tujuca.com/
http://www.gencat.cat/benestar/secretariafamilia
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Activitats a l’aire lliure
Vacances 

 
 
 
 
 
 
 
Estades en albergs ubicats en llocs d’interès turístic i cultural, per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: no determinat 
Preus i descomptes: del gener a l’abril i del setembre al desembre. Tarifa B: 13,35 €. Tarifa A: 14,65 € 
De l’abril al juny i del setembre al desembre. Tarifa B: 16,00 € Tarifa A: 19,55 € 
Del gener al març, del juny al setembre. Tarifa B: 19,75 €. Tarifa A: 23,45 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 83 83 63, de dilluns a divendres, de 9 a 18 h 
 
Més informació: 
Web: www.tujuca.com  
Telèfon: 934 83 83 63 
A/e: alberg_poblenou@tujuca.com 
 
Organització: Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
Lloc de realització: Alberg L’Encanyissada 
Adreça: pl. del Jardí, s/n - 43549 Poble Nou del Delta, Montsià 
 
 
 

Caps de setmana i vacances familiars 

http://www.tujuca.com/


Cultura, espectacles
i tallers
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
 
 
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: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: lectius: de 10 a 19 h 
Diumenges i festius: de 10 a 15 h 
Dilluns: tancat 
Preus i descomptes: 
General: 3 € 
Estudiants menors de 25 anys, Carnet Jove, jubilats i famílies nombroses: 1,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon 93 256 35 00 
 
Més informació: 
Web: www.museumares.bcn.es/index.htm 
Telèfon: 933 10 58 00 
A/e: museumares@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu Frederic Marès 
Lloc de realització: Museu Frederic Marès 
Adreça: pl. Sant Iu, 5-6 - 08002 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joc de pistes que permetrà als infants ser protagonistes d’una fabulosa història que els portarà als antics 
pobles maies. 
 
Edats: de 3 a 8 anys 
Dia de realització: Activitat permanent 
Horari: de 10 a 19 h 
Diumenges i festius: de 10 a 15 h 
Preus i descomptes: 6,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia 
Places limitades a un màxim de 25 participants 
 
Més informació: 
Web: www.museudelaxocolata.com 
Telèfon: 932 68 78 78 
A/e: museu@pastisseria.com 
 
Organització: Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de Barcelona 
Lloc de realització: Museu de la Xocolata 
Adreça: c/ del Comerç, 36 - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 

Testimonis de la nostra història 

Les fabuloses històries de la deessa Xocoatl 

http://www.museumares.bcn.es/index.htm�
http://www.museudelaxocolata.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
 
Museus 
Visites dramatitzades matinals per a conèixer els secrets i les curiositats del Museu. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Condicions d’accés: cal reservar prèviament trucant al 972 222 229 
 
Més informació: 
Web: www.ajuntament.gi/museu_ciutat 
Telèfon: 972 22 22 29 
A/e: museu@ajgirona.org 
 
Organització: Ajuntament de Girona 
Lloc de realització: Museu d’Història de la Ciutat 
Adreça: c/ de la Força, 27 - 17004 Girona, Gironès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita dramatitzada nocturna. 
Revisió dels episodis viscuts a la ciutat durant la Guerra Civil, el franquisme i la transició a la democràcia a 
Girona. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Activitat permanent 
Horari: 22 h 
Preus i descomptes: 4 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 972 22 22 29 
 
Més informació: 
Web: www.ajuntament.gi/museu_ciutat 
Telèfon: 972 22 22 29 
A/e: museu@ajgirona.org 
 
Organització: Ajuntament de Girona 
Lloc de realització: Museu d’Història de la Ciutat 
Adreça: c/ de la Força, 27 - 17004 Girona, Gironès 

Què hi passa, al Museu, quan no hi ha ningú? 

Girona en guerra 

http://www.ajuntament.gi/museu_ciutat�
http://www.ajuntament.gi/museu_ciutat�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
 
Museus 
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: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 18 h 
Diumenges i festius de 10 a 15 h 
Preus i descomptes: 
Menors de 12 anys: gratuït 
De 12 a 16 anys: 2 € 
Adults: 3,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museutextil.bcn.es 
Telèfon: 93 319 76 03 
A/e: museutextil@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu Tèxtil i d’Indumentària 
Lloc de realització: Museu Tèxtil i d’Indumentària 
Adreça: c/ de Montcada, 12-14 - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 que van trepitjar la 
Terra. D’entre el ventall d’activitats possibles s’ofereixen visites a la carta, vols en globus i passejades per la 
zona. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 19 h 
Diumenges: d’11 a 14h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.parc-cretaci.com 
Telèfon: 973 66 50 62 
 
Organització: Museu Conca Dellà 
Lloc de realització: Museu Conca Dellà 
Adreça: c/ del Museu, 7 - 25650 Isona, Pallars Jussà 
 
 

Visita al Museu Tèxtil i d’Indumentària 

Visita al Museu Conca Dellà 

http://www.museutextil.bcn.es/�
http://www.parc-cretaci.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
 
 
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: de 8 a 11 anys 
Dia de realització: Activitat permanent 
Horari: de 10 a 19 h 
Diumenges i festius de 10 a 14.30 h 
Dilluns: tancat 
Preus i descomptes: general: 8,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia. 
Telèfon: 93 622 03 60 
 
Més informació: 
Web: www.mnac.es 
Telèfon: 936 22 03 75 
A/e: mnac@mnac.es 
 
Organització: MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Lloc de realització: MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Adreça: Palau Nacional - Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
El joc apropa els visitants a Dalí mitjançant elements rellevants de la seva vida i la seva obra. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: 5 € 
Condicions d’accés: s’organitzen visites per a grups familiars. Cal demanar informació a 
l’organització 
 
Més informació: 
Web: www.dali-estate.org 
Telèfon: 972 67 75 05 
A/e: t-mgrups@dali-estate.org 
 
Organització: Fundació Gala - Salvador Dalí 
Lloc de realització: Teatre-Museu Dalí 
Adreça: pl. Gala i Salvador Dalí, 5 - 17600 Figueres, Alt Empordà 
Cultura, espectacles i tallers 

Visites comentades i tallers 

El Joc de Dalí 

http://www.mnac.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
 
Museus 
Recorregut pel Museu en què es descobreixen els canvis que han patit els objectes, amb l’ajuda de la 
Polsina i el seu amic Forquilla. 
 
Edats: de 3 a 5 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta amb l’entrada al Museu 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.mhcat.net 
Telèfon: 932 25 47 00 
A/e: mhc.cultura@gencat.net 
 
Organització: Museu d’Història de Catalunya 
Lloc de realització: Museu d’Història de Catalunya 
Adreça: pl. Pau Vila, 3 - 08039 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta visita es fa una aproximació a les grans qüestions del present de la ciència i de la seva història 
pel que fa als nostres ORÍGENS, amb un llenguatge entenedor i amb el recurs d'activitats ludicodidàctiques 
que en facilitaran la comprensió. 
 
Edats: recomanat a partir de 6 anys 
Dia de realització: cada dissabte 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: gratuïta, amb el preu de l’entrada a l’exposició 
Condicions d’accés: places limitades a un màxim de 25 participants 
No cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies 
Telèfon: 93 319 69 12 
A/e: museuciencies@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 

Al museu amb la Polsina i en Forquilla 

Una visita als vostres ORÍGENS 

http://www.mhcat.net/�
http://www.bcn.es/museuciencies�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  50 

Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
 
Estoig didàctic per a famílies que facilita la visita a l’exposició permanent de forma autònoma. 
 
Edats: de 3 a 11 anys 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 14.30 h. Dijous de 10 a 18.30 h 
Preus i descomptes: tot i que l’activitat és gratuïta, cal deixar un dipòsit 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies 
Telèfon: 933 19 69 12 
A/e: museuciencies@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: majors de 9 anys 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: 10 h 
Preus i descomptes: preu de l’àlbum: 2 € 
Accés gratuït fins a 16 anys 
Adults: 4€ 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museuhistoria.bcn.es 
Telèfon: 932 03 92 82 
A/e: monestirpedralbes@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu-Monestir de Pedralbes (Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona) 
Lloc de realització: Museu-Monestir de Pedralbes (Museu d’Història de la Ciutat) 
Adreça: c/ de la Baixada del Monestir, 9 - 08034 Barcelona, Barcelonès 

Dragó, dragonet 

Històries del Monestir 

http://www.bcn.es/museuciencies�
http://www.museuhistoria.bcn.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Museus 
Visita autoguiada amb un joc, en què es recorre el subsòl arqueològic, es visita una domus i es pot conèixer 
com era l’antiga Barcino de la mà de Lucius Minucius Natalis. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 
Preus i descomptes: entrada gratuïta fins als 16 anys, més 1 € o 2 € segons el material 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museuhistoria.bcn.es 
Telèfon: 933 15 11 11 
A/e: museuhistoria@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu d’Història de la Ciutat 
Lloc de realització: Conjunt monumental de la plaça del Rei (Museu d’Història de la Ciutat) 
Adreça: pl. del Rei, s/n - 08002 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les motxilles contenen explicacions amenes i materials per a realitzar activitats que permeten descobrir els 
aspectes més atractius de l’edifici. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: de 10 a 20 h 
Preus i descomptes: 2 € 
Condicions d’accés: recollida de les motxilles a recepció 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es 
Telèfon: 902 22 30 40 
A/e: info.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CaixaForum 
Adreça: av. del Marquès de Comillas, 6-8 - 08038 Barcelona, Barcelonès 

La Barcelona de Lucius Minucius 

Art en joc: les motxilles de CaixaForum 

http://www.museuhistoria.bcn.es/�
http://www.fundacio.lacaixa.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Museus 
Visites guiades a les diverses exposicions temporals que s’alternen amb tallers per apropar l’art 
contemporani al públic infantil. 
 
Edats: de 3 a 11 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: d’11 a 14 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.sabadell.net 
Telèfons: 937 25 71 44 – 937 25 77 47 
A/e: mas@ajsabadell.es 
 
Organització: Museu d’Art de Sabadell (MAS) 
Lloc de realització: Museu d’Art de Sabadell (MAS) 
Adreça: c/ del Doctor Puig, 16 - 08202 Sabadell, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 2 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museuabello.com 
Telèfon: 935 44 50 99 
 
Organització: Museu Abelló 
Lloc de realització: Museu Abelló 
Adreça: c/ Berenguer III, 122 - 09100 Mollet del Vallès, Vallès Oriental 
 
 

Visita guiada a la Casa Turull 

L’art és un joc! 

http://www.sabadell.net/�
http://www.museuabello.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
 
Museus 
Visita participativa amb la família a les col·leccions de romànic i gòtic, en la qual els participants són 
transportats al passat medieval utilitzant diferents objectes i materials. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: primer diumenge de cada mes 
Horari: de 10.30 a 11.30 h. Cal fer reserva prèvia 
Preus i descomptes: infants: 2,5 € 
Adults: 5 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museuepiscopalvic.com 
Telèfon Museu: 938 86 93 60 
A/e: informacio@museuepiscopalvic.com 
 
Organització: Museu Episcopal de Vic 
Lloc de realització: Museu Episcopal 
Adreça: pl. del Bisbe Oliba, 3 - 08500 Vic, Osona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita d’aventura pel Museu a través de contes i llegendes, així com de jocs i de tallers de descoberta. 
 
Edats: majors de 3 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: diversitat de preus segons les activitats contractades 
Condicions d’accés: per a grups concertats. Esmorzar inclòs 
 
Més informació: 
Web: www.mhcat.net 
Telèfon: 932 25 47 00 
A/e: mhc.cultura@gencat.net 
 
Organització: Museu d’Història de Catalunya 
Lloc de realització: Museu d’Història de Catalunya 
Adreça: pl. Pau Vila, 3 - 08039 Barcelona, Barcelonès 

Descobriu el món medieval 

Fem un matí de museu 

http://www.museuepiscopalvic.com/�
http://www.mhcat.net/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
ultura, espectacles i tallers 
Museus 
Activitats en què els pares poden acompanyar els infants en la descoberta del Museu, escoltant històries, 
tocant, olorant, assaborint i jugant. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 
Menors de 16 anys acompanyats d’adults: gratuït 
Adults: 2,40 €. Activitat gratuïta inclosa en el preu de l’entrada 
Condicions d’accés: places limitades 
 
Més informació: 
Web: www.mac.es 
Telèfon: 934 24 65 77 
A/e: difusiomac.cultura@gencat.net 
 
Organització: Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) 
Lloc de realització: Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) 
Adreça: pg. de Santa Madrona, 39-41 - Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitats pensades per a les famílies que vulguin passar una estona interessant i divertida a l’entorn del 
nostre passat romà. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 11 h 
Preus i descomptes: 3,75 € 
Condicions d’accés: informació i reserves als telèfons 977 236 209 - 977 251 515 
 
Més informació: 
Web: www.mnat.es 
Telèfon: 977 25 15 15 
A/e: mnat@mnat.es 
 
Organització: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
Lloc de realització: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
Adreça: pl. del Rei, 5 - 43003 Tarragona, Tarragonès 

On anem aquest diumenge? 

Activitats per a famílies al MNAT 

http://www.mac.es/�
http://www.mnat.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Museus 
Visita guiada per tota la fundació fent especial èmfasi en la Sala Picasso i en la cinquantena d’obres que la 
integren. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: de 10.30 a 14 h i de 16 a 19 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Menors de 12 anys, Amics de la Fundació Palau i Membres de l’ICOM: gratuït 
Primer diumenge de cada mes: gratuït 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundaciopalau.net 
Telèfon: 937 91 35 93 
A/e: fundaciopalau@fundaciopalau.net 
 
Organització: Fundació Palau 
Lloc de realització: Fundació Palau 
Adreça: c/ de la Riera, 54 - 08393 Caldes d’Estrac, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: 35 € per grup 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 972 22 22 29 
 
Més informació: 
Web: www.ajuntament.gi/museu_ciutat 
Telèfon: 972 22 22 29 
A/e: museu@ajgirona.org 
 
Organització: Ajuntament de Girona 
Lloc de realització: Museu d’Història de la Ciutat 
Adreça: c/ de la Força, 27 - 17004 Girona, Gironès 

Els picassos de la Fundació Palau 

Una altra mirada sobre Girona 

http://www.fundaciopalau.net/�
http://www.ajuntament.gi/museu_ciutat�
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Museus 
L’activitat vol promoure la tradició dels antics blanquers des d’una experiència diferent, de la mà d’un actor en 
el paper d’adober. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades abans de l’inici de la visita. Es pot reservar amb antelació 
 
Més informació: 
Web: http://www.aj-igualada.net/editables/visitar/interes/museu 
Telèfon: 938 04 67 52 
A/e: m.igualada@diba.es 
 
Organització: Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia 
Lloc de realització: Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia 
Adreça: c/ de la Baixada de la Unió, s/n - 08700 Igualada, Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museu compta amb més de 4.000 joguines entre mecanos, teatrins, cavalls de cartró i nines. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Entrada lliure amb el carnet de súper 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.mjc-figueres.net 
Telèfon: 972 50 45 85 
A/e: info@mjc-figueres.net 
 
Organització: Museu del Joguet de Catalunya 
Lloc de realització: Museu del Joguet de Catalunya 
Adreça: Hotel París, c/ de Sant Pere, 1 - 17600 Figueres, Alt Empordà 
 
 

Antiga adoberia de Cal Granotes 

Col·lecció de joguines 

http://www.aj-igualada.net/editables/visitar/interes/museu�
http://www.mjc-figueres.net/�
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Museus 
Amb aquesta visita les famílies poden experimentar la vida que es feia al Monestir durant l’època medieval. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h 
Preus i descomptes: gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.caixamanlleu.com/obscat.nsf/CodiAcces/HomePage?OpenDocument 
http://www.vic.cat/web/SUB_PAGINES/AJVIC/EscolaCasaMasferrer/inici.swf 
Telèfon: Museu: 937 44 71 18 

  Escola Casa Masferrer: 938 86 16 10 (de dilluns a divendres de 16 a 21 h) 
  Oficina de Turisme de Vic: 938 86 20 91 

A/e: SAC@caixamanlleu.es escolacasamasferrer@ajvic.net 
 
Organització: Fundació Caixa Manlleu i Escola Casa Masferrer (Servei municipal de l’Ajuntament de Vic) 
Lloc de realització: Museu del Monestir de Sant Pere de Casserres 
Adreça: Vic, Osona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una àmplia selecció d’objectes d’àmbit civil domèstic permeten al visitant realitzar un passeig en el temps 
des de l’època medieval fins a l’actualitat i conèixer diferents aspectes de la societat de cada època a partir 
de les arts de l’objecte europees. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 18 h. Diumenges de 10 a 15 h 
Preus i descomptes: 
Menors de 12 anys: gratuït 
De 12 a 16 anys: 2 € 
Adults: 3,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museuartsdecoratives.bcn.es 
Telèfon: 932 80 50 24 
A/e: museuartsdecoratives@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu de les Arts Decoratives 
Lloc de realització: Museu de les Arts Decoratives 
Adreça: av. Diagonal, 686 - 08034 Barcelona, Barcelonès 
 
 

Vine a descrobrir la vida medieval 

Visita al Museu de les Arts Decoratives 

http://www.caixamanlleu.com/obscat.nsf/CodiAcces/HomePage?OpenDocument�
http://www.vic.cat/web/SUB_PAGINES/AJVIC/EscolaCasaMasferrer/inici.swf�
http://www.museuartsdecoratives.bcn.es/�
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Museus 
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: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: per a algunes activitats cal inscripció prèvia al 93 589 63 66 
 
Més informació: 
Web: www.museu.santcugat.org 
Telèfon: 935 89 63 66 – 936 75 99 51 
A/e: museu@santcugat.org 
 
Organització: Ajuntament de Sant Cugat 
Lloc de realització: Casa Aymat 
Adreça: c/ Villà, 68 - 08172 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita teatralitzada al claustre del Monestir de Sant Cugat. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: primer dissabte de mes. Activitat permanent 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 2 € 
Condicions d’accés: per a algunes activitats cal inscripció prèvia al 93 589 63 66 
 
Més informació: 
Web: www.museu.santcugat.org 
Telèfons: 935 89 63 66 – 936 75 99 51 
A/e: museu@santcugat.org 
 
Organització: Ajuntament de Sant Cugat 
Lloc de realització: Museu - Monestir 
Adreça: c/ dels Jardins del Monestir, s/n - 08172 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental 

Portes obertes a Casa Aymat 

Deixeu parlar els capitells: ells ho saben tot ...! 

http://www.museu.santcugat.org/�
http://www.museu.santcugat.org/�
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El Museu compta amb les manufactures espanyoles més significatives en ceràmica esmaltada des del segle 
XI: ceràmica andalusina i mudèjar, valenciana, aragonesa, de Talavera de la Reina, catalana i 
contemporània, etc. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 18 h. Diumenges de 10 a 15 h 
Preus i descomptes: 
Menors de 12 anys: gratuït 
De 12 a 16 anys: 2 € 
Adults: 3,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museuceramica.bcn.es 
Telèfon: 932 80 50 24 
A/e: museuceramica@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu de Ceràmica 
Lloc de realització: Museu de Ceràmica 
Adreça: av. Diagonal, 686 - 08034 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: festius. Activitat permanent 
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h 
Preus i descomptes: 6 € 
Menors de 6 anys: gratuït 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museudelamediterrania.org 
Telèfon: 972 75 51 80 
A/e: info@museudelamediterrania.org 
 
Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Lloc de realització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Adreça: c/ Ullà, 31 - 17257 Torroella de Montgrí, Baix Empordà 

Visita al Museu de Ceràmica 

El Museu de la Mediterrània 

http://www.museuceramica.bcn.es/�
http://www.museudelamediterrania.org/�
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Museus 
En aquesta visita plantejada per a grans i petits es poden flairar les aromes de la Mediterrània, escoltar els 
seus sons i músiques, tocar la història i gaudir d’un audiovisual panoràmic que apropa el visitant a la realitat 
mediterrània d’avui. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari. Durada 1 h 
Preus i descomptes: 3,50 € 
Menors de 6 anys: gratuït 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museudelamediterrania.org 
Telèfon: 972 75 51 80 
A/e: canquintana@torroella.org 
 
Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Lloc de realització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Adreça: c/ Ullà, 31 - 17257 Torroella de Montgrí, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Activitat permanent 
Horari: d’11 a 14 h 
Preus i descomptes: 
General: 7,30 € 
Grups, jubilats i joves de 12 a 18 anys: 5,80 € 
Menors de 12 anys: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 938 24 81 87 
 
Més informació: 
Web: www.cercs.net/museu_mines.htm 
Telèfon: 938 24 81 87 
A/e: m.cercs@diba.es tur.cercs@diba.es 
 
Organització: Museu de les Mines de Cercs 
Lloc de realització: Museu de les Mines 
Adreça: pl. de Sant Romà, s/n - 08698 Cercs, Berguedà 

Les infinitats de Can Quintana i del seu museu 

Museu de les Mines de Cercs 

http://www.museudelamediterrania.org/�
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Museus 
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: activitat permanent 
Horari: cal concertar les visites en grup al Museu arqueològic, telèfon: 938 20 91 34 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: màxim 20 persones per grup 
 
Més informació: 
Web: www.covesdeltoll.com 
Telèfon: 938 20 91 34 
A/e: comercial@covesdeltoll.com 
 
Organització: Patronat de Museus de Moià 
Lloc de realització: Coves del Toll 
Adreça: ctra. N-141 (ctra de Vic), km. 32 Moià 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: de 3 a 11 anys 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: de dimarts a dissabte de 10 h a 14 h i diumenges d’11 h a 14 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museubdn.es 
Telèfon: 933 84 17 50 
A/e: info@museubdn.es 
 
Organització: Museu de Badalona 
Lloc de realització: Museu de Badalona 
Adreça: plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1 - 08911 Badalona 
 

Visita al Museu Arqueològic i a les Coves de Toll 

Fons arqueològic al Museu de Badalona 

http://www.covesdeltoll.com/�
http://www.museubdn.es/�
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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: activitat permanent 
Horari: feiners: de 10 h a 13 h 
Diumenges i festius: de 10 h a 13 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: per a visites en grup cal inscripció prèvia al 938 04 88 52 
 
Més informació: 
Web: www.museudeltraginer.com 
Telèfon: 938 04 88 52 
A/e: RACO.TRAGINER@terra.es 
 
Organització: Fundació del Traginer 
Lloc de realització: Museu del Traginer 
Adreça: c/ Traginer, 5 - 08700 Igualada, Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vols conèixer totes les tècniques i els estils de l'art de la punta? Si vas al Museu de la Punta te’n podràs fer 
una idea de la delicadesa i singularitat del treball. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha. Per a visites guiades cal concertar cita prèviament 
 
Més informació: 
Web: http://museu.arenysdemar.org 
Telèfon: 937 92 44 44 
A/e: museu@arenysdemar.cat 
 
Organització: Museu d’Arenys de Mar 
Lloc de realització: Museu d’Arenys de Mar 
Adreça: c/ de l’Església, 43 - 0835 Arenys de Mar, Maresme 

Museu del Traginer d’Igualada 

L’art de la punta al Museu Marés 

http://www.museudeltraginer.com/�
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Museus 
D’aquesta festa en destaca el Derby a cavall “Ciutat de Balaguer” que té lloc al marge esquerre del riu Segre, 
tot un espectacle. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 1r diumenge del mes de febrer 
Horari: matí 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.balaguer.net 
Telèfon: 973 44 52 00 
A/e: ajuntament@balaguer.net 
 
Organització: Associació dels amics dels cavalls - Ajuntament de Balaguer 
Lloc de realització: centre de la vila de Balaguer 
Adreça: plaça Mercadal, 1- 25600 Noguera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabies que Francesc Darder va ser el primer director del Parc Zoològic de Barcelona? Això i moltes més 
coses que tenen relació amb les ciències naturals les podràs aprendre visitant aquest fantàstic museu 
d’història natural. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 3 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.banyoles.cat 
A/e: museudarder@ajbanyoles.org 
 
Organització: Ajuntament de Banyoles 
Lloc de realització: Museu Darder d’Història Natural 
Adreça: Placeta dels Estudis, 2 -17820 Banyoles, Pla de l’Estany 

Els Tres Tombs... a cavall 

El Museu Darder de Banyoles 

http://www.balaguer.net/�
http://www.banyoles.cat/�
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Museus 
A més d’una exposició permanent, al museu de la immigració hi pots trobar exposicions temporals, xerrades, 
cicles de música i de cinema... de temàtica migratòria. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: de dimarts a dissabte de 10 h a 14 h i dimarts i dijous també de 16 h a 19 h 
El mes d’agost està tancat 
Preus i descomptes: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://oliba.uoc.edu/lab/migracio/index-esp.htm 
Telèfon: 933 81 26 06 
A/e: mhic@sant-adria.net 
 
Organització: Museu d’història de la immigració de Catalunya 
Lloc de realització: Museu d’història de la immigració de Catalunya 
Adreça: Masia de Can Serra. Crtra. de Mataró, 124 - 08930 Sant Adrià del Besòs, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museu Can Tinturé conté una col·lecció de més de 3000 rajoles de diferents estils i models. Són els tipus 
de rajola que se solien col·locar en cuines, comunes, rentamans, sota balcons, arrimadors o frontals de  
raons, tot i que també s’utilitzaven per emmarcar i engrandir els plafons figuratius i els plafons d’encàrrec. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: de dimarts a diumenge de 10 a 14 h 
Dimecres i dissabte de 10 a 14 h i de 16:30 a 20 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.mueseucantinture.org 
Telèfon: 934 70 02 18 
A/e: museucantinture@ajesplugues.es 
 
Organització: Museu Can Tinturé 
Lloc de realització: Museu Can Tinturé 
Adreça: c/ de l’Església, 36 - 08950 Esplugues del Llobregat, Baix Llobregat 

Museu d’història de la immigració de Catalunya 

Visita guiada al museu de rajola de mostra 

http://oliba.uoc.edu/lab/migracio/index-esp.htm�
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Mitjançant un recorregut didàctic el Museu de la Ciutadella de Roses explica la seva història a través de les 
etapes cronològiques: Els Orígens, La Colònia Grega, Roma Imperial, Baixa Romanitat, Roses Medieval i 
Roses Moderna. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.rosesfhn.org/ca/ i www.roses.cat 
Telèfon: 972 15 14 66 
A/e: info@rosesfhn.org 
 
Organització: Fundació Roses Història i Natura 
Lloc de realització: Museu de la Ciutadella de Roses 
Adreça: avinguda de Roses, s/n - 17480 Roses, Alt Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Museu d’Història de Catalunya es pot aprendre història tot parlant amb aquelles persones que van viure 
directament els fets més recents del nostre passat: la República, la Guerra Civil, el franquisme i la transició. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: el 1r i el 3r cap de setmana de cada mes. Activitat permanent 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.mhcat.net 
Telèfon: 932 25 47 00 
A/e: mhc.cultura@gencat.net 
 
Organització: Museu d’Història de Catalunya 
Lloc de realització: Museu d’Història de Catalunya 
Adreça: pl. Pau Vila, 3 - 08039 Barcelona, Barcelonès 

Visites teatralitzades al Museu Ciutadella 

Jo hi era! Converses amb testimonis de la nostra història 

http://www.rosesfhn.org/ca/�
http://www.roses.cat/�
http://www.mhcat.net/�
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Amb enigmes i jocs els visitants s’endinsen en un castell antic i senyorial, obra artística de Dalí i espai de 
Gala. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: consulteu-lo segons l’època de l’any 
Preus i descomptes: 6 € 
Condicions d’accés: s’organitzen visites per a grups familiars. Cal demanar informació a l’organització 
 
Més informació: 
Web: www.dali-estate.org 
Telèfon: 972 48 86 55 
A/e: pbgrups@dali-estate.org 
 
Organització: Fundació Gala - Salvador Dalí 
Lloc de realització: castell Gala Dalí 
Adreça: 17120 Púbol, Alt Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. De fet, el primer esment d’aquesta edificació 
data del 1506 i és anomenada Casalé de Narcís Andreu. 
 
Edats: de tres a vuit anys 
Dia de realització: activitat permanent, dilluns tancat 
Horari: A l'estiu, juny, juliol, agost fins al 15 de setembre, matins de 10.30 h a 14 h - tardes de 16 h a 20 h. 
A l'hivern, de dimarts a dissabte, matins de 10 h a 13 h - tardes de 16 h a 19 h, diumenges de 10 h a 14 h. 
Preus i descomptes: entrada ordinària: 3 €, entrada reduïda: 1,5 €  (jubilats i estudiants), menors de 12  
anys: gratuït 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tossademar.com/canganga/home.htm 
Telèfon: 972 34 33 59 
A/e: patrimonicultural@tossademar.org 
 
Organització: Can Ganga Museu Etnogràfic de Tossa de Mar 
Lloc de realització: Can Ganga Museu Etnogràfic 
Adreça: c/ del Codolar, núm. 4 - 17320 Tossa de Mar, Selva 
 

Anem a descobrir el castell de la Gala i en Dalí 

Can Ganga Museu Etnogràfic de Tossa de Mar 

http://www.dali-estate.org/�
http://www.tossademar.com/canganga/home.htm�
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El Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània, ha estat concebut per explicar 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. El discurs museogràfic converteix el 
Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània, en un equipament assequible per a tot tipus de públic, 
sigui un visitant forà o bé autòcton. 
 
Edats: per a totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: 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  
Preus i descomptes: entrada ordinària: 3 €, entrada reduïda: 1,5 €  (jubilats i estudiants), menors de 12  
anys: gratuït 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tossademar.com/far/home.htm 
Telèfon: 972 34 33 59 
A/e: patrimonicultural@tossademar.org 
 
Organització: Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània 
Lloc de realització: Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània 
Adreça: passeig de la Vila Vella, 5-9 - 17320 Tossa de Mar, Selva 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Els fundadors del museu van tenir molta cura a 
l’hora de triar l’edifici més noble que hauria d’acollir el fons d’art. 
 
Edats: per a totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent, dilluns tancat 
Horari: a l'estiu (juny a setembre), de dimarts a dissabte, de 10 h a 20 h. Diumenge i dilluns, de 10 h a 14 h i 
de 16 h a 20 h. A l'hivern (octubre a maig), de dimarts a dissabte, de 10 h a 14 h i de 16 h a 18 h. Diumenge, 
de 10 h a 14 h 
Preus i descomptes: entrada ordinària: 3 €, entrada reduïda: 1,5 €  (jubilats i estudiants), menors de 12  
anys: gratuït 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tossademar.com/museu/home.htm 
Telèfon: 972 34 33 59 
A/e: patrimonicultural@tossademar.org 
 
Organització: Can Ganga Museu Etnogràfic de Tossa de Mar 
Lloc de realització: Can Ganga Museu Etnogràfic 
Adreça: plaça Pintor Roig i Soler, 1 - 17320 Tossa de Mar, Selva 
 

Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània 

Museu Municipal de Tossa de Mar 

http://www.tossademar.com/far/home.htm�
http://www.tossademar.com/museu/home.htm�
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Centre que acull dues col·leccions d'arqueologia: la municipal de l'antic museu de Tona i la col·lecció de les 
excavacions del jaciment del Camp de les Lloses. 
Es fan visites concertades tant al jaciment com al centre d'interpretació i tallers d'arqueologia i d'història.  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: dimarts i dijous de 2/4 de 10 a les 13 hores i de 15 a 18 hores i dissabtes i diumenges de 10 a 14 
hores 
Preus i descomptes: tarifa normal: 1,80 €. Tarifa reduïda: 1,20 € (estudiants i pensionistes amb carnet).  
Gratuït: menors de 16 anys i majors de 65 anys. Visites guiades: 36 €/grup i 24 €/ grups d'estudiants 
Condicions d’accés: es fan visites concertades tant al jaciment com al centre d'interpretació i tallers 
d'arqueologia i d'història. Cal telefonar per concertar prèviament hora 
 
Més informació: 
Web: www.campdeleslloses.cat 
Telèfon: 938 12 52 34 
A/e: info@campdeleslloses.cat 
 
Organització: Museu i Jaciment Iberoromà Camp de les Lloses 
Lloc de realització: Camp de les Lloses 
Adreça: c/ Pau Casals, 2 - 08551 Tona, Osona 
 
 
 
 
 
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: per a totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu horaris 
Condicions d’accés: consulteu programació 
 
Més informació: 
Web: www.tonistaradell.com 
Telèfon: 620 73 90 67 (tardes) 
A/e: info@tonistaradell.com 
 
Organització: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat i Ajuntament de Taradell 
Lloc de realització: Alzinar de la Roca, urbanització de la Roca 
Adreça: Taradell, Osona 
 
 
 
 

Museu i Jaciment Iberoromà Camp de les Lloses 

L'Alzinar de la Roca, Centre de Recuperació d’Eines i Treballs del Camp 

http://www.campdeleslloses.cat/�
http://www.tonistaradell.com/seccion.asp?0=2&1=107358&2=6321�
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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: majors de sis anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: cicle nadalenc (de desembre a febrer): de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h. Resta de l'any: visites 
concertades 
Preus i descomptes: consultar preus 
Condicions d’accés: visites col·lectives, culturals, escoles, associacions, grups de jubilats, turistes, etc., cal 
trucar al telèfon 617 84 02 94 (Sr. Enric Pons) 
 
Més informació: 
Web: www.svmontalt.net 
Telèfon: 617 84 02 94 
A/e: pessebre@svmontalt.cat 
 
Organització: Museu del Pessebre de Catalunya 
Lloc de realització: Museu del Pessebre de Catalunya 
Adreça: c/ Sant Antoni, 9 - 08394 Sant Vicenç de Montalt, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: majors de sis anys 
Dia de realització: Activitat permanent 
Horari: diumenges d’11 a 13 hores 
Preus i descomptes: consulteu preus 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santfruitos.cat 
Telèfon: 938 76 07 80 
A/e: st.fruitos@diba.cat 
 
Organització: Col·lectiu de Recerca Històrica, Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i Consell Parroquial 
Lloc de realització: nucli antic de La Sagrera 
Adreça: Rectoria Vella, La Sagrera - 08272 Sant Fruitós de Bages, Bages 
 

Museu del Pessebre de Catalunya 

Museu de Sant Fruitós de Bages 

http://www.svmontalt.net/�
http://www.santfruitos.cat/�
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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: activitat permanent 
Horari: consulteu horaris 
Preus i descomptes: consultar preus 
Condicions d’accés: visites col·lectives, culturals, escoles, associacions, grups de jubilats, turistes, etc., cal 
trucar al telèfon 938 37 02 00 
 
Més informació: 
Web: www.sallent.cat 
Telèfon: 938 37 02 00 
A/e: sallent@sallent.cat 
 
Organització: l'Ajuntament de Sallent i Diputació de Barcelona 
Lloc de realització: carretera de Manresa a Berga 
Adreça: Sallent, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
Dins la filosofia del museu es preveu la presentació continuada d’exposicions temporals, les quals tenen un 
caire molt divers: exposicions itinerants; mostres d’artistes que lloguen les sales per exposar la seva obra, 
sobretot pictòrica; presentacions dels treballs que fan els alumnes dels cursos del museu o de col·lectius 
locals (fotografia, artesania, restauració...). I, finalment, exposicions relacionades amb els concursos anuals 
promoguts per l’Àrea de Cultura (fotografia, pintura ràpida, cartells de la Festa de l’Estany, etc.).  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museucerda.com 
Telèfon: 972 88 43 03 
A/e: info@museucerda.com 
 
Organització: Museu Cerdà 
Lloc de realització: Museu Cerdà 
Adreça: c/ Higini de Rivera, 4 - 17520 Puigcerdà, Cerdanya 
 
 
 

Casa Museu Torres Amat 

Museu Cerdà 

http://www.sallent.cat/�
http://www.museucerda.com/�
mailto:info@museucerda.com�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  71 

Cultura, espectacles i tallers 

Museus 
 
 
 
 
 
  
 
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 d l’Arboç tinguessin un gran renom entre les cases de comerç de Barcelona dedicades a la distribució 
d’aquesta artesania. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: adults: 2 €; nens: gratuït; jubilats i estudiants: 1 €; grups de més de 20 persones: 1 € 
per persona 
Condicions d’accés: no n’hi ha. Per a visites guiades cal concertar visita 
 
Més informació: 
Web: www.arbocenc.org 
Telèfon: 977 67 06 21 
 
Organització: Fundació Privada Museu Puntes al Coixí de L’Arboç 
Lloc de realització: Museu de Puntes al Coixí 
Adreça: c/ Major, 37 – 43720 L’Arboç, Baix Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Sens dubte el Museu és, en aquests moments, l’aposta cultural de més projecció de la ciutat. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.labisbal.info 
Telèfon: 972 64 20 67 
A/e: terracotamuseu@labisbal.info 
 
Organització: Ajuntament de la Bisbal  
Lloc de realització: Terracotta Museu 
Adreça: c/ Sis d’octubre, 99 - 17100 La Bisbal d’Empordà, Baix Empordà 

Terracotta Museu 

Museu de puntes de coixí 

http://www.arbocenc.org/�
http://www.labisbal.info/�
mailto:terracotamuseu@labisbal.info�
mailto:terracotamuseu@labisbal.info�
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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 manera de viure i els seus costums. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: estiu: de dilluns a divendres de 18 h a 21 h. Caps de setmana i festius d’11 h a 13 h, de 18 h a 21h. 
Hivern: caps de setmana i festius d’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.platjadaro.com 
Telèfon: 972 81 72 84 
A/e: cultura@platjadaro.com  
 
Organització: Museu de la nina de Castell d’Aro, Regidoria d’Ensenyament, Cultura i Sanitat 
Lloc de realització: Museu de la nina 
Adreça: c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 4 – 17250 Platja d’Aro, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: majors de sis anys 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu horari 
Preus i descomptes: consulteu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vilassardedalt.org/entitats/museu 
Telèfon: 937 50 74 88 
A/e: museu@vilassardedalt.org 
 
Organització: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
Lloc de realització: Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 
Adreça: c/ Marquès de Barberà, 9 - 08339 Vilassar de Dalt, Maresme 
 
 
 
 

Museu de la Nina 

Museu Arxiu de Vilassar de Dalt 

http://www.platjadaro.com/�
mailto:cultura@platjadaro.com�
http://www.vilassardedalt.org/entitats/museu�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  73 

Cultura, espectacles i tallers 

Exposicions 
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Exposicions 
Visita dinamitzada a l’exposició per conèixer les selves tropicals; observar el bosc, conèixer-lo i investigar-lo 
per mantenir l’equilibri en l’ecosistema. 
 
Edats: majors de 3 anys 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 20 h 
Preus i descomptes: 2 € (reduïda: 1,50 €) + entrada al Museu (3 €, reduïda 2 €) 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es 
Telèfon: 932 12 60 50 
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació La Caixa 
Lloc de realització: CosmoCaixa 
Adreça: c/ de Teodor Roviralta, 47-51 - 08022 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: vacances escolars de Nadal. Activitat permanent 
Horari: 10 h i/o 15.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.aj-elprat.es 
Telèfon: 933 70 51 52 
A/e: b.prat.am@diba.es 
 
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Martín 
Lloc de realització: Biblioteca Municipal Antoni Martín 
Adreça: c/ de Ramon Llull, 12 - Centre Cultural El Remolar - 08820 El Prat de Llobregat, Baix 
Llobregat 

El bosc inundat 

Caga tió! 

http://www.fundacio.lacaixa.es/�
http://www.aj-elprat.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 
Exposicions 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: a les 12 h, 13 h i 17 h 
Preus i descomptes: tarifa general 2 €. Entrada gratuïta a les exposicions temporals i a la visita 
dinamitzada 
Condicions d’accés: no cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.museuemporda.org 
Telèfon: 972 50 23 05 
 
Organització: Museu de l’Empordà 
Lloc de realització: Museu de l’Empordà 
Adreça: Rambla, 2 - 17600 Figueres, Alt Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 20.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fpiei.es 
Telèfon: 973 27 15 00 
A/e: fpiei@diputaciolleida.es 
 
Organització: Institut d’Estudis Ilerdencs 
Lloc de realització: Institut d’Estudis Ilerdencs 
Adreça: pl. de la Catedral, s/n - 25002 Lleida, Segrià 

Visita al Museu de l’Empordà 

Exposicions a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

http://www.fpiei.es/�
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Exposicions 
A més de gaudir d’una visita a les exposicions, el Museu Tèxtil presenta un país o una cultura de les que 
conviuen a casa nostra, tot jugant amb la seva indumentària, jocs tradicionals o gastronomia. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: de 12 a 14 h 
Preus i descomptes: entrada al Museu i activitats gratuïtes 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cdmt.es 
Telèfon: 937 31 52 02 – 937 85 61 70 
A/e: info@cdmt.es 
 
Organització: Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
Lloc de realització: Centre de Documentació i Museu Tèxtil 
Adreça: c/ Salmeron, 25 - 08222 Terrassa, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita guiada per a tots els públics de l’exposició permanent per conèixer la història del jaciment iber de 
l’Esquerda, així com els resultats de la recerca arqueològica realitzada fins ara. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: Diumenges i festius de 12 a 14 h 
Preus i descomptes:vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.mac.es i www.lesquerda.com 
Telèfon: 938 54 02 71 
A/e: agarridof@gencat.net 
 
Organització: Museu Arqueològic de l’Esquerda 
Lloc de realització: jaciment arqueològic de l’Esquerda 
Adreça: c/ Bac de Roda, 6 - 08510 Roda de Ter, Osona 

Els diumenges al Museu 

Visita guiada al jaciment arqueològic de l’Esquerda 

http://www.cdmt.es/�
http://www.mac.es/�
http://www.lesquerda.com/�
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Tallers que giren al voltant de l’experimentació amb l’art, amb jocs d’observació i de creació amb les arts 
plàstiques. 
 
Edats: de 3 a 12 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 11 h 
Preus i descomptes: 5,50 € 
Condicions d’accés: cal fer reserva al telèfon: 93 272 31 81 
 
Més informació: 
Web: www.fundacionfgodia.org 
Telèfon: 932 72 31 81 
A/e: info@fundacionfgodia.org 
 
Organització: Fundació Francisco Godia 
Lloc de realització: Fundació Francisco Godia 
Adreça: c/ de València, 284, principal - 08007 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de participació i experimentació artística. A través de «Divert-art» els espectadors de totes les 
edats poden entendre i interpretar les diferents obres exposades d’una manera senzilla, experimental i lúdica. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: feiners. Activitat permanent 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: places limitades a la capacitat de la sala 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es 
Telèfon: 973 27 07 88 
A/e: info.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: Centre Social i Cultural de Lleida 
Adreça: c/ Blondel, 3 - 25002 Lleida, Segrià 

Els dissabtes a la Fundació 

Divert-art 

http://www.fundacionfgodia.org/�
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Exposicions 
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, dissabtes, diumenges i festius 
Horari: 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 
Preus i descomptes: vegeu la programació. 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.castellbisbal.cat 
Telèfon: 937 72 26 22 – 937 72 13 07 
A/e: museu@castellbisbal.cat 
 
Organització: Museu de la pagesia - Ajuntament de Castellbisbal 
Lloc de realització: Museu de la pagesia 
Adreça: c/ Pi i Margall, 13 - 08755 Castellbisbal, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cadira, la guitarra, el vestit vermell o les seves sabatotes, documents privats i fotografies... 
L’exposició és un recull de tots els 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 la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: cal concertar la visita 
 
Més informació: 
Web: www.cubelles.com 
Telèfon: 938 95 25 00 
 
Organització: Dinamització Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Cubelles 
Lloc de realització: Castell dels Marquesos d'Alfarràs 
Adreça: plaça del Castell - 08880 Cubelles, Garraf 
 
 
 

Museu de la pagesia. Entendre el present a través del passat 

Exposició  

http://www.castellbisbal.cat/�
http://www.cubelles.com/�
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Exposicions 
 
 
 
 
 
 
 
L’equipament compta amb una col·lecció de maquetes de vaixells, que els experts, cualifiquen 
d’extraordinària. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 13 h i de 16 a 20 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lloret.org 
 
Organització: Museu del Mar 
Lloc de realització: Les Cases Garriga 
Adreça: passeig Camprodón i Arrieta, 1- 2 - 17310 Lloret de Mar, Selva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada any, Olot recupera una de les tradicions més entranyables de la nostra cultura: el pessebre. 
Durant un mes la ciutat s'obre a tota mena de manifestacions relacionades amb el Nadal. 
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: des de principis del mes de desembre fins passat reis 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat grautuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.olot.org 
Telèfon: 972 27 27 77 
A/e: cultura@olot.org 
 
Organització: Institut de cultura de la ciutat d’Olot 
Lloc de realització: sales d'art, aparadors de botigues, escoles i capelles 
Adreça: Olot, Garrotxa 

Col·lecció de maquetes de vaixells al Museu del Mar 

Mostra de pessebres 

http://www.lloret.org/�
http://www.olot.org/�
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Exposicions 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Exposicions 
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: vegeu la programació 
Horari: matins: de dilluns a divendres, de 9,30 a 13,30 h 
Tardes: de dimarts a divendres, de 18 a 20,30 h 
Dissabtes: de 12 a 14 h i de 18 a 20 h. Diumenges tancat. 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.sqvalles.cat 
Telèfon: 937 21 92 19 
A/e: aj238.culturavilapuig@sqvalles.org 
 
Organització: Casa de Cultura Vila-Puig 
Lloc de realització: Casa de Cultura Vila-Puig 
Adreça: c/ Pintor Vila Puig, 45 - 08192 Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: de 10 a 19.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/cultura 
Telèfon: 933 16 10 00 
 
Organització: Institut de Cultura i Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: CCCB/ MACBA 
Adreça: pl. Joan Coromines, s/n - 08001 Barcelona, Barcelonès 
 

Casa de Cultura Vila-Puig 

Món llibre 

http://www.sqvalles.cat/�
http://www.bcn.es/cultura�
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Exposicions 
 
 
 
 
 
 
 
L’activitat apropa el públic en general a diferents ambients: la selva, la Mediterrània, el desert, etc. i als 
éssers vius que hi habiten. 
 
Edats: de 3 a 11 anys 
Dia de realització: feiners. Activitat permanent 
Horari: caps de setmana 11 h, 14 h, 18 h i 19 h 
Preus i descomptes: 2 € (reduïda: 1,50 €) + entrada al Museu (3 €, reduïda 2 €) 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es 
Telèfon: 932 12 60 50 
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CosmoCaixa 
Adreça: c/ Teodor Roviralta, 47-51 - 08022 Barcelona, Barcelonés 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacarisses acull una exposició sobre el nou Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: vegeu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.vacarisses.cat 
Telèfon: 938 35 90 02 
A/e: vacarisses@vacarisses.diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Vacarisses 
Lloc de realització: La Fàbrica 
Adreça: c/ Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses, Vallès Occidental 
 

Toca, toca! 

Exposició sobre el Centre de Tractament de Residus 

http://www.fundacio.lacaixa.es/�
http://www.vacarisses.cat/�
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Exposicions 
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Exposicions 
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: per a totes les edats 
Dia de realització: juny 
Horari: consulteu programa 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajsentmenat.es 
Telèfon: 937 15 30 30 
A/e: sentmenat@ajsentmenat.es 
 
Organització: Ajuntament de Sentmenat 
Lloc de realització: pels carrers del municipi 
Adreça: plaça Casa de la Vila, 1 – 08181 Sentmenat, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: juny.  
Horari: consulteu programa 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lasenia.org 
Telèfon: 977 71 30 00 
A/e: b.prat.am@diba.es 
 
Organització: Ajuntament de la Sènia 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: c/ Tortosa, 1 - 43560 La Sènia - Montsià 
 
 
 
 

3 dies pel Medi Ambient 

Fira Gastronòmica 

http://www.ajsentmenat.es/�
http://www.lasenia.org/�
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Exposicions 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Exposicions 
Un mercat de reciclatge, per recollir fons per a fins solidaris. 
 
Edats: per a totes les edats 
Dia de realització: mes de maig 
Horari: consulteu programa 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santamariapalautordera.cat 
Telèfon: 938 47 96 20 
A/e: ajuntament@smpalautordera.cat 
 
Organització: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
Lloc de realització: pels carrers del municipi 
Adreça: c/ Empordà, 30 - Masia Can Rahull - 08460 Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Exposicions 
Vilafant serà l’últim tram de l’etapa Girona-Vilafant del ral·li solar Girona-Llenguadoc. 
Al Parc de Les Mèlies (situat al nucli Camp dels Enginyers) s’exposaran els vehicles des de l’arribada. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de juny 
Horari: consulteu horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es 
Telèfon: 972 54 60 20 
A/e: prenau@mundivia.es 
 
Organització: Associació Volt-Tour 
Lloc de realització: Parc de Les Mèlies 
Adreça: Vilafant, Alt Empordà 
 
 
 
 
 
 

Mercat Solidari 

Exposició i Ral·li Solar Phebus 2008  

http://www.santamariapalautordera.cat/�
http://www.fundacio.lacaixa.es/�
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Visita a espais d’interès històric i artístic 
 
 
 
 
 
 
 
Tot passejant pel barri antic de Lleida, ens traslladem al segle XVIII, període en què es van construir les fonts 
monumentals de la ciutat que s‘encarregaven de distribuir l’aigua del dipòsit del Pla de l'Aigua. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: visita al Museu de l’Aigua: menors de 8 anys i jubilats: gratuït 
Infants: 1,05 € 
General: 1,60 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al Museu de l’Aigua de Lleida, telèfon 973 21 19 92 o al 
Centre de Turisme de Lleida, telèfon 902 25 00 50 
 
Més informació: 
Web: www.paeria.es/cultura 
Telèfon: 973 2119 92 
A/e: museuaigua@paeria.es 
 
Organització: Museu de l’Aigua 
Lloc de realització: carrers del centre històric 
Adreça: Lleida, Segrià 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torroella màgica ens apropa la màgia i les històries que envolten el cor de la vila mitjançant un recorregut 
nocturn a peu per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: dimarts i dijous dels mesos de juliol i agost. 
Horari: 22 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Menors de 6 anys: gratuït 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia abans de les 9 h del vespre del dia que es fa la sortida 
 
Més informació: 
Web: www.torroella.org/canquintana 
Telèfon: 972 75 51 80 
A/e: canquintana@torroella.org 
 
Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Torroella de Montgrí, Baix Empordà 

Més clar que l’aigua: descobreix les fonts monumentals 

Torroella màgica 

http://www.paeria.es/cultura�
http://www.torroella.org/canquintana�
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Visita a espais d’interès històric i artístic 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Visita a espais d’interès històric i artístic 
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: majors de 9 anys 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h (hivern) 
Preus i descomptes: 
Infants: 3,30 € 
Adults: 5 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.covesdelespluga.info/htm/cat/home.htm 
Telèfon: 977 87 12 20 
A/e: tur.espluga@altanet.org 
 
Organització: Cova Museu de la Font Major 
Lloc de realització: Cova Museu de la Font Major 
Adreça: av. Catalunya, s/n - 43440 L’Espluga de Francolí, Conca de Barberà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat familiar per a 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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.mac.es 
Telèfon: 972 20 26 32 – 934 24 65 77 
A/e: difusiomac.cultura@gencat.net 
 
Organització: Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) 
Lloc de realització: Monestir de Sant Pere de Galligants 
Adreça: pl. de Santa Llúcia, s/n. - 17007 Girona, Gironès 

Visita a les Coves de l’Espluga 

Visita al Monestir de Sant Pere de Galligants 

http://www.covesdelespluga.info/htm/cat/home.htm�
http://www.mac.es/�
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Visita a espais d’interès històric i artístic 
 
 
 
 
 
 
 
Recorregut pels palaus i casals més emblemàtics del nucli antic de Torroella: el Palau Lo Mirador, el Palau 
Solterra i Can Quintana. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari. Durada de 2 h 
Preus i descomptes: 3,50 € 
Menors de 6 anys: gratuït 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museudelamediterrania.org 
Telèfon: 972 75 51 80 
A/e: canquintana@torroella.org 
 
Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: 17257 Torroella de Montgrí, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerari dramatitzat nocturn per viure la història des d’una òptica més divertida... 
Les visites compten amb una petita representació teatral, que pretén facilitar l’acostament a la història de la 
ciutat de manera clara i amena. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: 4 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 972 22 22 29 
 
Més informació: 
Web: www.ajuntament.gi/museu_ciutat 
Telèfon: 972 22 22 29 
A/e: museu@ajgirona.org 
 
Organització: Ajuntament de Girona 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Girona, Gironès 

Torroella de Montgrí, mil anys d’història i llegenda 

Una ciutat amb història II. A l’altra banda del riu 

http://www.museudelamediterrania.org/�
http://www.ajuntament.gi/museu_ciutat�
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Visita a espais d’interès històric i artístic 
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Visita a espais d’interès històric i artístic 
L’activitat inclou la visita al mercat per descobrir les espècies i els aliments que s’utilitzaven a l’època, la visita 
al barri jueu, el call i a l’església gòtica de Sant Genís. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.torroella.org 
Telèfon: 972 75 51 80 
A/e: canquintana@torroella.org 
 
Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: 17257 Torroella de Montgrí, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: cal reservar la visita prèviament 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal portar calçat adient, ja que el terreny presenta desnivells 
 
Més informació: 
Web: www.museubdn.es 
Telèfon: 933 84 19 50 
A/e: eespejo@museubdn.es 
 
Organització: Museu de Badalona 
Lloc de realització: turó d’en Boscà a Badalona 

Descobreix com es vivia a una vila medieval: Torroella de Montgrí 

Visita al poblat  ibéric del turó d’en Boscà 

http://www.torroella.org/�
http://www.museubdn.es/�
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Visita a espais d’interès històric i artístic 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Visita a espais d’interès històric i artístic 
Ruta del modernisme terrassenc, on a través dels cinc sentits es mostra la cara més quotidiana, més artística 
i més trencadora del modernisme. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 10 h 
Preus i descomptes: accés gratuït per a menors de 7 anys 
Servei inclòs: visita guiada i entrada als museus, així com el material per a les diferents activitats 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia 
Informació i inscripcions: Oficina de Turisme: Ajuntament de Terrassa 
Carrer del Raval de Montserrat, 14 
Telèfon: 937 39 70 19 
turisme@terrassa.org 
Punt d’Informació Turística de Terrassa: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
Adreça: rbla. d’Ègara, 270 - Telèfon: 937 33 63 69 
 
Més informació: 
Web: www.terrassa.org 
Telèfon: 937 39 70 19 
A/e: turisme@terrassa.org 
 
Organització: Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració del Museu de 
Terrassa i del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Terrassa, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una caminada fins al castell del Montgrí que ens aproparà a una panoràmica escepcional, així com a la 
descoberta d’un edifici medieval. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: vegeu la programació. La durada és de 3 h 
Preus i descomptes: 6 € 
Menors de 6 anys: gratuït 
Condicions d’accés: cal portar calçat adequat 
 
Més informació: 
Web: www.torroella.org/canquintana 
Telèfon: 972 75 51 80 
A/e: canquintana@torroella.org 
 
Organització: Can Quintana. Centre Cultural de la Mediterrània 
Lloc de realització: Castell del Montgrí 
Adreça: 17258 Torroella de Montgrí, Baix Empordà 

Descobreix el modernisme industrial amb els 5 sentits 

Descobreix un castell de l’edat mitjana: el Castell de Montgrí 

http://www.terrassa.org/�
http://www.torroella.org/canquintana�
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Visita a espais d’interès històric i artístic 
 
 
 
 
 
 
 
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: activitat permanent 
Horari: a l’estiu de 10 h a 20 h  
Preus i descomptes: preu per entrada 2,40 € 
Condicions d’accés: l’itinerari bàsic té una durada d’1h i 30 min 
 
Més informació: 
Web: www.mac.es 
Telèfon: 972 77 02 08 
A/e: reservesempuries@gencat.cat 
 
Organització: Museu d’Arqueologia de Catalunya 
Lloc de realització: Ruïnes d’Empúries 
Adreça: c/ J. Puig i Cadafalch, s/n - 17130 Empúries, l’Escala, Alt Empordà  
 

Ruïnes d’Empúries  

http://www.xarxacat.es/�
http://www.sabadell.cat/fitxes/repertori/repertori_2744.htm�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: consulteu l’agenda al web 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.xarxacat.es 
Telèfon: 972 82 01 59 
A/e: xarxa@xarxacat.es 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya («La Xarxa») 
Lloc de realització: consultar l’agenda a www.xarxacat.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els espectacles del Moviment Rialles treballen per a la promoció i l’organització d’actes infantils i juvenils 
(teatre, titelles, animació de carrer, cinema, tallers...) i altres activitats, amb una atenció especial a les 
manifestacions culturals en llengua catalana. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal La Faràndula, de dimecres a 
divendres de 18 a 20 h, dissabtes d’11 a 13 h i de 18 a 20 h 
Les entrades sobrants es posen a la venda una hora abans de començar, a la taquilla 
 
Més informació: 
Web: www.sabadell.cat/fitxes/repertori/repertori_2744.htm 
Telèfon:: 937 25 07 42 (Rialles) 
                937 23 04 19 (Sala Miguel Hernández)  
A/e: rialles@rialles.org 
 
Organització: Grup Rialles de Sabadell, conjuntament amb l’Ajuntament i Joventut de la Faràndula 
Lloc de realització: Sala Miguel Hernández 
Adreça: ronda de la Roureda, 24 - 08207 Sabadell, Vallès Occidental 

Espectacles infantils de “La Xarxa” 

Espectacles infantils del Moviment  Rialles 

http://www.ajripoll.org/�
http://www.cotxeres-casinet.org/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  90 

Cultura, espectacles i tallers 

Teatre 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Descomptes amb Carnet Jove, jubilats o menors de 14 anys en la venda a taquilla el mateix dia 
Condicions d’accés: les entrades per a la programació infantil es venen a l’Oficina de Turisme la 
setmana abans, de dilluns a divendres i una hora abans de començar l’espectacle 
 
Més informació: 
Web: www.ajripoll.org 
Telèfon: 972 70 22 91 
 
Organització: Ajuntament de Ripoll 
Lloc de realització: Teatre Cine Comtal 
Adreça: c/ dels Pirineus, 18 -17500 Ripoll, Ripollès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cotxeres-casinet.org 
Telèfon: 934 23 04 40 
A/e: info@secretariat.org 
 
Organització: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta (federació territorial sense ànim 
de lucre formada per 272 entitats) i Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: Casinet d’Hostafrancs 
Adreça: c/ del Rector Triadó, 53 - 08014 Barcelona, Barcelonès 

Espectacles infantils 

Espectacles infantils al Casinet d’Hostafrancs 

http://www.tortosa.altanet.org/�
http://www.bcn.es/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Teatre 
El teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades: 977 51 01 44 
 
Més informació: 
Web: www.tortosa.altanet.org 
Telèfon: 977 51 01 44 (IMACT) 
A/e: imact@tortosa.altanet.org 
 
Organització: Institut Municipal d’Activitats Culturals (IMACT) 
Lloc de realització: Teatre Auditori Felip Pedrell 
Adreça: Jardins de Salvador Videllet, 1 - 43500 Tortosa, Baix Ebre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cicleperainfantsenquèes realitzendiferentsactuacionsdemàgia, contes, cançons, dansa, titelles imúsica. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es 
Telèfon: 932 91 64 62 
A/e: centreculturallescorts@hotmail.com 
 
Organització: Auditori de les Corts 
Lloc de realització: Auditori del Centre Cultural de les Corts 
Adreça: c/ Dolors Masferrer, 33-35 - 08028 Barcelona, Barcelonès 

Diumenges en família 

Espectacles infantils 

http://www.tortosa.info/�
http://www.entrecultures.com/�
http://www.launiosantcugatenca.org/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
 
Festival multicultural de teatre que reuneix la cultura musulmana, la cristiana i la jueva, amb representacions 
de companyies provinents de més de 15 països diferents. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: espectacles a la sala1 de l’Auditori Felip Pedrell: 10 € 
Espectacles a la sala 2 de l’Auditori Felip Pedrell: 6 € 
Activitats paral·leles: de lliure accés 
Abonaments: 30 € 
Condicions d’accés: Venda d’entrades anticipades al Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, 
al 902 10 12 12, o per Internet a www.telentrada.com), Teatre Auditori Felip Pedrell: de dimarts a divendres, 
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. També a la taquilla del teatre, a partir d’una hora abans (només per als 
espectacles del mateix dia). Reserves per a grups: 977 51 01 44. 
 
Més informació: 
Web: www.tortosa.info i www.entrecultures.com 
Telèfon d’informació: 977 51 01 44 
A/e: info@entrecultures.com 
 
Organització: Entrecultures està dirigit per Ricard Salvat, i organitzat per l’Institut Municipal d’Activitats 
Culturals (IMACT) - Ajuntament de Tortosa, que compta amb la col laboració de la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Tarragona, el Ministeri de Cultura, l’Agència de Cooperació del Ministeri 
d’Afers Exteriors i l’Institut de la Mediterrània (IEMed). 
Lloc de realització: Teatre Auditori Felip Pedrell 
Adreça: Jardins de Salvador Videllet, 1 - 43500 Tortosa, Baix Ebre 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: 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.launiosantcugatenca.org 
Telèfons: 935 89 31 05 – 936 75 20 57 
A/e: launio@launiosantcugatenca.org 
 
Organització: La Unió Santcugatenca 
Lloc de realització: Teatre de la Unió Santcugatenca 
Adreça: av. Anselm Clavé, 17 - 08190 Sant Cugat, Vallès Occidental 

Entrecultures. Festival Internacional de Teatre de Tortosa 

Espectacles infantils al Teatre de la Unió Santcugatenca 

http://www.plederiure.com/�
http://www.bcn.es/sedeta�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
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: del 18 al 22 de juliol 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: platea i grada numerada: Dijous i divendres: 16€, dissabte: 21€ 
Grada sense numerar: dijous i divendres: 12€, dissabte: 18€. Abonament Ple de Riure: 42€ (una 
entrada per a cada dia) 
Condicions d’accés: venda d’entrades: oficina del Festival de venda anticipada (de dilluns a 
divendres: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Dissabte: d’11 a 14 h), Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de 
Catalunya, al 902 10 12 12, o per Internet a www.telentrada.com). 
Durant els dies del Festival, les entrades es poden comprar a l’oficina de venda anticipada o a la 
taquilla del recinte. 
 
Més informació: 
Web: www.plederiure.com 
Telèfon: 935 55 42 18 – 935 42 47 00 (Ajuntament del Masnou) 
 
Organització: Fundació Privada Promocions Culturals del Masnou-Ajuntament del Masnou 
Lloc de realització: Carpa Ple de Riure 
Adreça: platja d’Ocata Masnou, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 17.30 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Menors de 2 anys: gratuït 
Descomptes per a grups de més de 10 persones 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/sedeta 
Telèfon: 934 59 12 28 – 932 07 37 03 
A/e: ccsedeta@mail.bcn.es 
 
Organització: Centre Cívic La Sedeta 
Lloc de realització: Centre Cívic La Sedeta 
Adreça: c/ de Sicília, 321 - 08025 Barcelona, Barcelonès 

Festival Internacional de Teatre Còmic “Ple de Riure” 

Espectacles infantils al Centre Cívic 

http://www.lesfranqueses.org/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 4 € 
Condicions d’accés: venda d’entrades una hora abans a les taquilles del Teatre 
 
Més informació: 
Web: www.lesfranqueses.org 
Telèfon: 938 46 83 16 
 
Organització: Patronat Municipal de Cultura (hi col·laboren la Diputació de Barcelona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat) 
Lloc de realització: Casal Cultural Corró d’Avall 
Adreça: av. de Mossèn Pere Baixeres, s/n - 08520 Les Franqueses del Vallès, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 la programació 
Horari: 12 h i 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades per Internet (fins a una hora abans de l’espectacle), a les taquilles 
del teatre municipal de Girona i del Teatre de Salt, per telèfon al 972 417 717 (Caixa de Girona. Fins al dia 
anterior a l’espectacle) 
 
Més informació: 
Web: www.temporada-alta.net 
Telèfon: 972 41 90 18 (Teatre Sant Domènec) 
A/e: info@temporada-alta.net 
 
Organització: Ajuntament de Girona, Ajuntament de Salt, Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Girona 
Lloc de realització: Teatre Sant Domènec 
Adreça: pl. de Sant Domènec - 17004 Girona, Gironès 

Espectacles infantils al Casal cultural Corró d’Avall 

Temporada alta. Festival Internacional de Teatre 

http://www.l-h.es/teatrejoventut�
http://www.teatresagarra.es/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre  
Programació d’espectacles artístics de teatre, música i dansa per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: Al voltant de 12 € 
25% de descompte per a pensionistes, menors de 18 anys, Carnet Jove, Club L’H i Club del Teatre 
25% de descompte per a grups organitzats (a partir d’11 persones) 
25% de descompte per a les persones que comprin entrades de tres espectacles o més 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per Internet 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 48 12 10 – 934 02 96 74 
A/e: teatrejoventut@l-h.es 
 
Organització: Teatre Joventut de l’Hospitalet 
Lloc de realització: Teatre Joventut 
Adreça: c/ de la Joventut, 4-10 - 08904 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
El teatre compta amb una programació estable de teatre infantil amb representacions per als més petits. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3 €. Menors de 3 anys: gratuït 
25% per a joves, jubilats, Amics del Museu i grups organitzats 
20% per a socis del Club del Teatre 
Condicions d’accés: les entrades es poden adquirir una hora abans de la funció a les taquilles del teatre. 
Venda anticipada de localitats: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per 
Internet a www.telentrada.com) 
 
Més informació: 
Web: www.teatresagarra.es 
Telèfon: 934 66 18 78 
A/e: t.sagarra@diba.es 
 
Organització: Teatre Sagarra 
Lloc de realització: Teatre Sagarra 
Adreça: c/ Lluís Companys, 27 - 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès 

Espectacles familiars 

Súper Segarra express 

http://www.cornellaweb.com/�
http://www.aj-elprat.es/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
Espectacles infantils dins el programa «Teatre Familiar», en el qual es presenten diverses propostes teatrals, 
musicals i poètiques per a gaudir-ne en família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3,60 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cornellaweb.com 
Telèfon: 933 77 02 29 
A/e: oac@aj-cornella.es 
 
Organització: Ajuntament de Cornellà 
Lloc de realització: Sala Ramon Romagosa (Patronat Cultural i Recreatiu) 
Adreça: c/ Jacint Verdaguer, 52 - 08940 Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3 € 
En certes ocasions hi ha descomptes disponibles al Centre Cívic i a la biblioteca durant els dies previs 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.aj-elprat.es 
Telèfon: 934 78 21 41 
A/e: ccjp@aj-elprat.es 
 
Organització: Centre Cívic Jardins de la Pau 
Lloc de realització: Centre Cívic Jardins de la Pau 
Adreça: c/ Jardins de la Pau, s/n - 08820 El Prat de Llobregat, Baix Llobregat 

Teatre familiar a Cornellà 

Espectacles infantils 

http://www.elvendrell.net/�
http://www.bcn.es/santandreuteatre�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
Cicle d’espectacles per a tota la família que inclou representacions teatrals, titelles, dansa, mim... i tota mena 
d’arts escèniques. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.elvendrell.net 
Telèfon: 977 16 64 00 
 
Organització: Casal Familiar i l’Àrea d’Infància de l’Ajuntament del Vendrell 
Lloc de realització: Casal Familiar 
Adreça: c/ de Sant Magí, 23 - 43700 El Vendrell, Baix Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sessions de teatre familiar inclouen representacions de titelles, màgia, pallassos, música i obres teatrals 
per a tots els públics. 
 
Edats: majors de 3 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: cconsulteu l’horari 
Preus i descomptes: 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 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/santandreuteatre 
Telèfon: 933 45 79 30 
 
Organització: Sant Andreu Teatre 
Lloc de realització: Sant Andreu Teatre 
Adreça: c/ Neopàtria, 54 - 080030 Barcelona, Barcelonès 

Cicle de Teatre Infantil i Juvenil “Anem al teatre” 

Teatre familiar 

http://www.teatreauditoridegranollers.org/�
http://www.xarxaigualada.org/�
http://lamostraigualada.cat/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 17.30 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Menors de 2 anys gratuït 
Infants i joves fins a 26 anys, estudiants, aturats i jubilats 20% de descompte 
Condicions d’accés: venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya,  
al 902 10 12 12, o per Internet a www.telentrada.com), i a les taquilles del Teatre Auditori 
 
Més informació: 
Web: www.teatreauditoridegranollers.org 
Telèfon: 938 40 51 21 
A/e: bustia@teatreauditori.granollers.org 
 
Organització: Teatre Auditori de Granollers 
Lloc de realització: Teatre Auditori 
Adreça: c/ Torras i Bages, 50 - 08400 Granollers, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 de 
la ciutat. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: juny del 2008. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: tots els espectacles són gratuïts a excepció dels que es fan al Teatre Municipal 
L’Ateneu i al Cercle Mercantil 
Els socis del Club Súper Tres tenen entrada gratuïta en alguns espectacles de pagament 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.xarxaigualada.org i http://lamostraigualada.cat 
Telèfon: 937 33 27 32 
A/e: xarxaigualada@anoia.net 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil d’Igualada («La Xarxa»), amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
Lloc de realització: diversitat de carrers, places i equipaments del municipi 
Adreça: Igualada, Anoia 

Familia al Teatre 

Fira de teatre Infantil i Juvenil: La Mostra 

http://www.ajlagarriga.es/�
http://www.paeria.es/cultura/cat/teatre/escorxador.html�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
 
El Teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Descomptes a la taquilla del teatre: poseïdors del Carnet Jove i jubilats, 25% de descompte. 
Estudiants, 15% de descompte 
Menors de 3 anys sense localitat per als espectacles infantils 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per Internet a 
www.telentrada.com). Venda el mateix dia de l’espectacle a la taquilla del Teatre una hora abans 
 
Més informació: 
Web: www.ajlagarriga.es 
Telèfon: 938 71 84 83 
A/e: infoteatre@ajlagarriga.es 
 
Organització: Teatre de la Garriga 
Lloc de realització: Teatre de la Garriga «El Patronat» 
Adreça: c/ Passeig, 42 - 08530 La Garriga, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programació, dins la mostra d’arts escèniques, de representacions teatrals per al públic infantil. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h i 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.paeria.es/cultura/cat/teatre/escorxador.html 
Telèfon: 973 27 93 56 
A/e: cultura@paeria.es 
 
Organització: Teatre de l’Escorxador (IMAC - Institut Municipal d’Acció Cultural) 
Lloc de realització: Espai 3 (antic convent de Santa Teresa) 
Adreça: pl. de l’Hort de Santa Teresa, 1- 25002 Lleida, Segrià 

Espectacles infantils al teatre de La Garriga 

Espai 3 infantil 

http://www.lesfranqueses.org/�
http://www.figueresciutat.com/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades una hora abans a les taquilles del Teatre 
 
Més informació: 
Web: www.lesfranqueses.org 
Telèfon: 938 40 57 82 
 
Organització: Patronat Municipal de Cultura (hi col·laboren la Diputació de Barcelona i el Departament de 
Cultura de la Generalitat) 
Lloc de realització: Teatre Auditori Bellavista 
Adreça: c/ d’Astúries, 1 - 08520 Les Franqueses del Vallès, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Teatre Municipal compta amb una programació de teatre, música, dansa i espectacles per a tots els 
públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 
101 212, o per Internet a www.telentrada.com), i a les taquilles del Teatre Municipal El Jardí dues hores 
abans de començar l’espectacle 
 
Més informació: 
Web: www.figueresciutat.com 
Telèfon: 972 50 19 11 
A/e: correu@figueres.org 
 
Organització: Teatre Municipal El Jardí 
Lloc de realització: Teatre Municipal El Jardí 
Adreça: pl. Josep Pla, 2 - 17600 Figueres, Alt Empordà 

Espectacles infantils a Les Franqueses 

Espectacles infantils 

http://www.palamos.org/�
http://www.aj-viladecans.es/�
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Teatre 
Els espectacles organitzats per aquesta Fundació inclouen teatre gestual, titelles, animació, música, dansa i 
cinema. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 1 diumenge de cada mes. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: de dilluns a divendres, de 9 a 16 h, a les Oficines de Cultura de l’Ajuntament de 
Palamós, al 972 60 23 30 i una hora abans de començar la funció, a la taquilla del teatre. 
Hi ha accessos per a discapacitats. 
 
Més informació: 
Web: www.palamos.org 
Telèfon: 972 60 23 30 
A/e: lagorga@palamos.org 
cultura@palamos.org dinamitzaciocultural@palamos.org 
 
Organització: Ajuntament de Palamós i Xarxa d'Espectacles Infantils i Juvenils de Palamós 
Lloc de realització: Centre Cultural La Gorga 
Adreça: c/ Ave Maria 3, 2n pis - 17230 Palamós, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 1a setmana de juliol 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.aj-viladecans.es 
Telèfon: 936 35 18 02 (Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Viladecans) 
 
Organització: Festival al Carrer de Viladecans 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Viladecans, Baix Llobregat 

Teatre infantil i Juvenil al Tatre Auditori de Palamós 

Festival Internacional de Teatre i Animació al Carrer de Viladecans 

http://www.firatarrega.com/�
http://www.reus.net/teatrebartrina�
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Aquest és el mercat internacional de les arts escèniques més important del sud d’Europa. Artistes, 
institucions, empreses, xarxes, així com un gran nombre de públic molt participatiu, tenen la seva cita anual a 
Tàrrega, per mostrar o conèixer les creacions més actuals de les arts escèniques. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 2n cap de setmana de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: alguns espectacles són gratuïts, i en d’altres cal comprar entrada 
OPCIÓ 5 PERSONAL: 20% de descompte directe en la compra de 5 o més entrades 
CARNET JOVE: 20% de descompte. Oferta vàlida només a les taquilles de la Fira 
JUBILATS I ATURATS: 20% de descompte. Oferta vàlida només a les taquilles de la Fira 
ENTRADES ANTICIPADES: 20% de descompte 
Condicions d’accés: Venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 
10 12 12, o per Internet a www.telentrada.com), i a les taquilles centrals de la Fira (fins mitja hora abans 
de cada espectacle) 
 
Més informació: 
Web: www.firatarrega.com 
Telèfon: 973 50 00 39 (informació) / 913 31 08 54 (secretaria) 
A/e: firateatre@firatarrega.com 
 
Organització: Patronat Municipal de la Fira de Teatre al Carrer (format per l’Ajuntament de Tàrrega, l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministeri de Cultura) 
Lloc de realització: carrers, places i equipaments del municipi 
Adreça: Tàrrega, Urgell 
 
 
 
 
 
El teatre ofereix una programació de representacions teatrals, dansa, música, circ i mim per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: depenent de l’espectacle. Preus especials i descomptes: infants, socis del Centre de 
Lectura, posseïdors de la Targeta Jove, el Carnet Jove, estudiants de la URV i la UOC, jubilats, afiliats a CC 
OO, treballadors de l’Ajuntament de Reus, col·lectius amb un mínim de 10 persones, centres cívics. 
Descomptes només en la compra anticipada 
Condicions d’accés: venda d’entrades: ServiCaixa (caixers automàtics amb ServiCaixa, 902 33 22 11 
i www.servicaixa.com), i a les taquilles del Teatre, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h, i una hora i mitja 
abans de començar l’espectacle 
 
Més informació: 
Web: www.reus.net/teatrebartrina 
Telèfon: 977 34 11 00  
A/e: teatrebartrina@reus.net 
 
Organització: Teatre Bartrina, gestionat pel Consorci (Centre de Lectura i Ajuntament de Reus) 
Lloc de realització: Teatre Bartrina 
Adreça: pl. del Teatre, 1 - 43201 Reus, Baix Camp 

Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega 

Espectacles infantils al Teatre Bartrina de Reus 

http://www.terrassa.org/cultura�
http://www.martorell.cat/�
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, espectacles i tallers 
Teatre 
Els espectacles organitzats per la Fundació «La Xarxa» inclouen teatre gestual, titelles, animació, música, 
dansa i cinema. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h o 18 h 
Preus i descomptes: 5 € 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: de dilluns a divendres, la mateixa setmana de l’espectacle a la Casa Soler i Palet, 
de 9 a 15 h i de 17 a 20.30 h, el mateix dia de la representació des d’una hora abans de l’inici de 
l’espectacle 
 
Més informació: 
Web: www.terrassa.org/cultura 
Telèfon: 937 88 74 40 – 937 83 27 11 
A/e: imcet@terrassa.org i xarxa@xarxacat.es 
 
Organització: Ajuntament de Terrassa i Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya 
Lloc de realització: Teatre Municipal l’Alegria 
Adreça: c/ Gaudí, s/n - 08221 Terrassa, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
El teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.martorell.cat 
Telèfon:  937 74 22 00 (Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Martorell) 
A/e: pcultura@ajmartorell.org 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya («La Xarxa») i el Teatre El 
Foment 
Lloc de realització: Teatre El Foment 
Adreça: c/ de Santacana, 3 - 08760 Martorell, Baix Llobregat 

Temporada de l’espectacle infantil a Terrassa 

Temporada de teatre infantil 

http://www.teatre-auditori.santcugat.org/�
http://www.olot.org/cultura�
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Teatre 
Programació d’espectacles de teatre, música i màgia per a tota la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.teatre-auditori.santcugat.org 
Telèfon: 935 89 12 68 
A/e: teatre-auditori@santcugat.org 
 
Organització: Ajuntament de Sant Cugat i Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya. 
Lloc de realització: Teatre-auditori Sant Cugat 
Adreça: pl. Centre cultural, s/n - Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: 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 41 77 17, de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h (fins a 48 hores abans de la funció) 
 
Més informació: 
Web: www.olot.org/cultura 
Telèfon: 972 27 91 38 (Teatre Principal d’Olot) 
A/e: teatre@olot.org  
 
Organització: Institut de cultura de l’Ajuntament d’Olot 
Lloc de realització: Teatre Principal d’Olot 
Adreça: pg. d’en Blay, 5 - 17800 Olot, Garrotxa 

Programació familiar a l’Auditori de Sant Cugat 

Espectacles infantils al Teatre Municipal d’Olot 

http://www.orfeoloti.net/�
http://www.olesam.org/�
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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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.orfeoloti.net 
Telèfon: 972 26 96 66 
A/e: info@orfeoloti.net 
 
Organització: Orfeó Popular Olotí 
Lloc de realització: Orfeó Popular Olotí 
Adreça: c/ Bellaire 4 - 17800 Olot, Garrotxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els espectacles de teatre gestual, titelles, animació, música, dansa i cinema. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.olesam.org 
Telèfon: 937 78 25 57 (La Xarxa d’Olesa) 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya («La Xarxa») 
Lloc de realització: Teatre La Passió 
Adreça: pl. de l’Oli, s/n - 08640 Olesa de Montserrat, Bages 

Teatre infantil 

Espectacles infantils al Teatre La Passió d’Olesa de Montserrat 

http://www.teatrelamistat.com/�
http://www.festivaldepallassos.com/�
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Teatre 
El teatre compta amb una programació estable de teatre, música i dansa per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades: ServiCaixa (caixers automàtics amb ServiCaixa, 902 33 22 11 
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 71 12 31 
A/e: teatre@mollerussa.ddl.net 
 
Organització: Teatre de l’Amistat 
Lloc de realització: Teatre de l’Amistat 
Adreça: c/ Ferrer i Busquets, 90-92 - 25230 Mollerussa, Pla d’Urgell 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.festivaldepallassos.com 
Telèfon: 934 74 51 35 – 933 77 54 20 
A/e: info@festivaldepallassos.com 
 
Organització: Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Lloc de realització: diferents indrets del municipi 
Adreça: Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat 

Espectacles infantils a Mollerussa 

Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel 

http://www.parets.org/�
http://www.canal-h.net/�
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Teatre 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.parets.org 
Telèfon: 935 73 98 00 
A/e: info@parets.org i canrajoler@parets.org 
 
 
Organització: Rialles Parets 
Lloc de realització: Teatre Can Rajoler 
Adreça: Travessera, 1 - 08150 Parets del Vallès, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectacles adreçats al públic infantil amb una proposta de titelles, pallassos, rondallaires i funcions teatrals. 
 
Edats: de 3 a 8 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.canal-h.net 
Telèfon: 934 80 71 82 – 933 38 03 35 
 
Organització: Ajuntament de l’Hospitalet 
Lloc de realització: Centre Cultural La Bòbila 
Adreça: pl. de la Bòbila, 1 - 08906 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès 

Teatre Can Rajolet a Mollet del Vallès 

Teatre per a tota la família 

http://www.canal-h.net/�
http://www.atriumviladecans.com/�
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Teatre 
Espectacles adreçats al públic infantil amb una proposta de titelles, pallassos, rondallaires i funcions teatrals. 
 
Edats: de 3 a 8 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.canal-h.net 
Telèfon: 932 61 07 61 – 933 38 03 35 
 
Organització: Ajuntament de l’Hospitalet 
Lloc de realització: Teatre Centre Catòlic 
Adreça: rbla. Just Oliveras, 34 - 08091 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h (dissabtes) 12 h (diumenges) 
Preus i descomptes: segons l’espectacle 
Menors de 3 anys gratuït 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: Atrium Viladecans, Telèfon 936 59 41 60 i Tel. Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de 
Catalunya, al 902 10 12 12, 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 59 41 60 
A/e: atriumviladecans@atriumviladecans.com 
 
Organització: Atrium Viladecans 
Lloc de realització: Atrium 
Adreça: av. Josep Tarradellas, s/n - 08840 Viladecans, Baix Llobregat 

Teatre per a tota la família a l’Hospitalet de Llobregat 

Espectacles infantils a l’Atrium de Viladecans 

http://esbart.lluisoshorta.cat/�
http://www.casaelizalde.com/�
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Teatre 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: per gaudir d’aquesta activitat cal ser soci del centre 
 
Més informació: 
Web: http://esbart.lluisoshorta.cat 
Telèfon: 934 27 73 27 
A/e: info@lluisoshorta.cat 
 
Organització: Centre Parroquial d’Horta «Els Lluïsos» 
Lloc de realització: Centre Parroquial d’Horta «Els Lluïsos» 
Adreça: c/ Feliu i Codina, 7-9 - 08031 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programació estable d’espectacles familiars cada cap de setmana. Els espectacles inclouen contes, titelles, 
animació, màgia... 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.casaelizalde.com 
Telèfon: 934 88 05 90 
A/e: casaelizalde@casaelizalde.com 
 
Organització: Casa Elizalde 
Lloc de realització: Casa Elizalde 
Adreça: c/ de València, 302 - Barcelona, Barcelonès 

Animació infantil 

Espectacles infantils 

http://www.vilassardedalt.org/�
http://www.vilanova.org/ajuntament/fteatreprincipal.htm�
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Teatre 
El Teatre La Massa compta amb una programació estable d’arts parateatrals: màgia, mim, pallassos, 
marionetes, etc. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Descomptes: joves (fins a 25 anys) i jubilats. Només es podran adquirir a les taquilles del Teatre 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per Internet 
a www.telentrada.com), i 2 hores abans a la taquilla del Teatre, 937 50 90 90 
 
Més informació: 
Web: www.vilassardedalt.org 
Telèfon: 937 50 90 90 (La Massa) 

  937 53 97 97 (Àrea de Serveis Personals) 
A/e: llauradoia@vilassardedalt.org 
 
Organització: Teatre de La Massa (Regidoria de Cultura i Joventut) 
Lloc de realització: Centre Cultural Teatral de La Massa 
Adreça: pl. del Teatre, 3 - 08339 Vilassar de Dalt, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programació estable de titelles, ombres xineses i circ per a tots els públics al Teatre Principal. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: al voltant de les 18 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 
10 12 12, 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.vilanova.org/ajuntament/fteatreprincipal.htm 
Telèfon: 938 14 00 00 – 938 93 63 02 
A/e: principal@vilanova.org 
 
Organització: Teatre Principal 
Lloc de realització: Teatre Principal 
Adreça: rbla. Principal, 4 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf 

Espectacles infantils 

Teatre familiar a Vilanova 

http://www.ccsagradafamilia.net/�
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Teatre 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Telèfon: 934 43 43 11 
A/e: genericeqsortidorsants@mail.bcn.es 
 
Organització: Centre Cívic El Sortidor 
Lloc de realització: Centre Cívic El Sortidor 
Adreça: pl. del Sortidor, 12 - 08004 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ccsagradafamilia.net 
Telèfon: 934 46 26 20 
A/e: ccsafa@yahoo.es 
 
Organització: Centre Cívic Sagrada Família 
Lloc de realització: Centre Cívic Sagrada Família 
Adreça: c/ de Mallorca, 425-433 - 08013 Barcelona, Barcelonès 

Espectacles infantils al Districte Sants-Montjuïc 

Espectacles infantils 

http://www.xarxacat.es/�
http://www.ajvilafranca.es/�
http://www.aj-viladecans.es/�
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Teatre gestual, titelles, animació, música, dansa i cinema. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: 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.xarxacat.es i www.ajvilafranca.es 
Telèfon: 938 90 04 59 
A/e: xarxa@xarxacat.es 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya («La Xarxa») 
Lloc de realització: Teatre Municipal Cal Bolet 
Adreça: c/ de Cal Bolet, 3 - 08720 Vilafranca del Penedès, Alt Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’Auditori d’aquest centre s’hi organitzen diversitat d’obres de teatre i espectacles per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.aj-viladecans.es 
Telèfon: 936 59 14 56 – 936 59 10 15 
A/e: casalasso@viladecans.net 
 
Organització: Auditori Pablo Picasso 
Lloc de realització: Auditori Pablo Picasso 
Adreça: ptge. de Sant Ramon, 2 - 08840 Viladecans, Baix Llobregat 

Teatre Municipal Cal Bolet 

Espectacles infantils 

http://www.bcn.fjmiro.cat/�
http://www.jtregina.com/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
La Fundació Joan Miró programa cada any vuit espectacles infantils (de l’octubre al maig) per apropar els 
infants al món de la cultura a través del teatre, la màgia i el circ. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabtes a les 17.30 h 
Preus i descomptes: 4 € 
Amics de la Fundació: 2 € 
Grups escolars (dies feiners): 2,50 € 
Condicions d’accés: venda anticipada per Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, 
al 902 10 12 12, o per Internet a www.telentrada.com) 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.fjmiro.cat 
Telèfon: 934 43 94 70 – 934 43 94 71 
A/e: amics@bcn.fjmiro.es 
 
Organització: Fundació Joan Miró 
Lloc de realització: Fundació Joan Miró 
Adreça: Parc de Montjuïc, s/n - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana 
Horari: a les 12 h i a les 18 h 
Preus i descomptes: al voltant de 7 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.jtregina.com 
Telèfon: 932 18 15 12 
A/e: teatreregina@jtregina.com 
 
Organització: Jove Teatre Regina 
Lloc de realització: Jove Teatre Regina 
Adreça: c/ Sèneca, 22 - 08006 Barcelona, Barcelonès 

Espectacles infantils a la Fundació Joan Miró 

Programació infantil 

http://www.tnc.es/�
http://www.bcn.es/santandreuteatre�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
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: vacances escolars. Activitat permanent 
Horari: a les 12 h i a les 18 h 
Preus i descomptes: 
Infants de menys de 14 anys: 5 € 
Adults: 10 € 
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 
Condicions d’accés: 
Compra d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per Internet 
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.es 
Telèfon: 933 06 57 00 
A/e: info@tnc.es 
 
Organització: Teatre Nacional de Catalunya 
Lloc de realització: Teatre Nacional de Catalunya 
Adreça: pl. de les Arts, 1 - 08013 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
El SAT compta amb una programació estable de teatre, música, dansa i espectacles per a tots els públics. 
 
Edats: majors de 3 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabtes a les 17.30 h i diumenges a les 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades 1 h abans de l’espectacle i al ServiCaixa (caixers automàtics 
amb ServiCaixa, 902 33 22 11 i www.servicaixa.com) 
Les instal·lacions del SAT! Sant Andreu Teatre estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/santandreuteatre 
Telèfon: 933 45 79 30 
A/e: sat@santandreuteatre.net 
 
Organització: Sant Andreu Teatre 
Lloc de realització: Sant Andreu Teatre 
Adreça: c/ Neopàtria, 54 - 08030 Barcelona, Barcelonès 

El Nacional Petit 

Espectacles infantils 

http://www.cctaxonera.net/�
http://www.noubarris.net/ateneu�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cctaxonera.net 
Telèfon: 934 29 12 05 
A/e: cctaxonera@telefonica.net 
 
Organització: Centre Infantil Taxonera 
Lloc de realització: Centre Infantil Taxonera (Centre Cívic Taxonera) 
Adreça: c/ d’Arenys, 75 - 08035 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ateneu organitza varietat d’espectacles adreçats a infants que inclouen funambulisme, equilibris, jocs 
malabars i dansa. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: alguns espectacles són gratuïts 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.noubarris.net/ateneu 
Telèfon: 933 53 95 16 
A/e: ateneu9b@telefonica.net 
 
Organització: Ateneu de Nou Barris 
Lloc de realització: Ateneu de Nou Barris 
Adreça: c/ de Portlligat 11-15 - 08042 Barcelona, Barcelonès 

Espectacles infantils 

Espectacles teatrals infantils 

http://www.versusteatre.com/�
http://www.tantarantana.com/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
Teatre 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabte i diumenge a les 12.30 h i a les 17 h 
Preus i descomptes: 7 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.versusteatre.com 
Telèfon: 932 32 31 84 
A/e: versusteatre@menta.net 
 
Organització: Versus Teatre 
Lloc de realització: Versus Teatre 
Adreça: c/ Castillejos, 179 - 08013 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h 
Preus i descomptes: 6,50 € 
Condicions d’accés: 
Com adquirir les entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per 
Internet a www.telentrada.com). Al mateix teatre 1,30 h abans de la representació. Es poden fer 
reserves al telèfon: 934 41 70 22 i recollir les entrades 1/2h abans de l’inici de la representació 
 
Més informació: 
Web: www.tantarantana.com 
Telèfon: 934 41 70 22 
A/e: cosa@tantarantana.com 
 
Organització: Teatre Tantarantana 
Lloc de realització: Teatre Tantarantana 
Adreça: c/ de les Flors, 22 - 08001 Barcelona, Barcelonès 

Menuda Programació 

Tantarantana infantils 

http://www.guaschteatre.com/�
http://www.teatrepoliorama.com/�
http://www.bcn.es/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
 
La programació estable del teatre compta amb espectacles per a infants basats en contes tradicionals. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabte a les 12.30 h i 18 h. Diumenges a les 12.30 h i a les 18.30 h 
Preus i descomptes: 7 €. Descomptes per a grups d’esplai 
Condicions d’accés: venda i reserves per Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, 
al 902 10 12 12, o per Internet a www.telentrada.com), i a la taquilla del Teatre 934 51 34 62. La taquilla 
és oberta una hora abans de l’espectacle 
 
Més informació: 
Web: www.guaschteatre.com 
Telèfon: 934 51 34 62 
A/e: guaschteatre@guaschteatre.com 
 
Organització: Guasch Teatre 
Lloc de realització: Guasch Teatre 
Adreça: c/ d’Aragó, 140 - 08011 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
La programació estable del teatre compta amb un cicle infantil i juvenil d’espectacles musicals. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12.30 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.teatrepoliorama.com i www.bcn.es 
Telèfon: 933 17 75 99 
A/e: info@teatrepoliorama.com 
 
Organització: Teatre Poliorama 
Lloc de realització: Teatre Poliorama 
Adreça: rbla. dels Estudis, 115 - 08002 Barcelona, Barcelonès 

Espectacles infantils 

Viu el teatre 

http://imacvic.ajvic.net/home.htm�
http://imacvic.ajvic.net/home.htm�
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Teatre 
El Sucre acull representacions diverses: espectacles de màgia, circ, teatre infantil, escenificació de rondalles, 
etc. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: tarifa reduïda per Carnet Jove, puntjove i jubilats 
Descomptes per a grups: grups de 10 a 15 persones, 20% de descompte; de 16 a 40 persones, 25% de 
descompte; més de 41 persones, 30% de descompte 
Abonaments, amb descomptes del 15 al 30% 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per Internet a 
www.telentrada.com), oficines de l’IMAC, venda a la taquilla el dia de la representació (sessions numerades: 
dues hores abans de començar; sessions sense numerar: mitja hora abans de començar) 
Venda anticipada per a grups: oficines de l’IMAC, telèfon 938 86 21 00 
 
Més informació: 
Web: http://imacvic.ajvic.net/home.htm 
Telèfon: 938 86 21 00 (IMAC) 

  938 86 20 91 (Oficina de Turisme) 
A/e: imac@ajvic.net 
 
Organització: IMAC (Institut Municipal d’Acció Cultural) 
Lloc de realització: El Sucre 
Adreça: c/ de l’Historiador Ramon d’Abadal, 5 - 08500 Vic, Osona 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centre Comunitari ofereix representacions diverses, d’animació infantil, concerts familiars, màgia, circ i 
teatre. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://imacvic.ajvic.net/home.htm 
Telèfon: 938 86 21 00 (IMAC) 

  938 86 20 91 (Oficina de Turisme) 
A/e: imac@ajvic.net 
 
Organització: IMAC (Institut Municipal d’Acció Cultural) 
Lloc de realització: Centre Comunitari 
Adreça: pg. de la Generalitat, 46 -08500 Vic, Osona 

Espectacles infantils 

Espectacles infantils 

http://www.ateneu-lalianca.org/�
http://www.xarxacat.es/�
http://www.joventutdelafarandula.net/�
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Teatre 
Diferents espectacles que inclouen teatre gestual, titelles, animació, música, dansa i cinema. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació:  
Web: http://www.ateneu-lalianca.org i www.xarxacat.es 
Telèfon: 937 33 27 32 (La Xarxa) 
A/e: xarxa@xarxacat.es 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya (La Xarxa) 
Lloc de realització: Ateneu L’Aliança 
Adreça: c/ Aliança, 17 - 08186 Lliçà d’Amunt, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
La Faràndula ofereix una progamació estable de teatre infantil a Sabadell des de fa més de cinquanta anys. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: 9 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.joventutdelafarandula.net 
Telèfon: 937 45 75 60 
A/e: entitat@joventutdelafarandula.net 
 
Organització: Joventut de La Faràndula 
Lloc de realització: Teatre Municipal la Faràndula 
Adreça: c/ d’Alfons XIII, 33 - 08202 Sabadell, Vallès Occidental 

Espectacles infantils a l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt 

Teatre per a infants 

http://www.cambrils.cat/�
http://www.canovelles.cat/�
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L’objectiu és oferir activitats perquè els més menuts coneguin les arts escèniques, teatre, titelles, circ, etc. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: un diumenge al mes durant tot l’any. L’activitat queda interrompuda a l’estiu 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cambrils.cat 
Telèfon: 977 36 84 84 
A/e: clt@cambrils.cat 
 
Organització: Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils - Centre Cultural 
Lloc de realització: Teatre del Casal Parroquial 
Adreça: plaça de l’Església, s/n - 43850 Cambrils, Baix Camp 
 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
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: cada tercer diumenge de mes 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.canovelles.cat 
Telèfon: 938 46 80 54 
A/e: canpalots@canovelles.cat 
 
Organització: Can Palots ments obertes - Ajuntament de Canovelles 
Lloc de realització: Teatre Auditori Can Palots ments obertes 
Adreça: c/ Barcelona, 8 - 08420 Canovelles, Vallès Oriental 

Cicle Teatre infantil “Diumenges al Teatre” 

Teatre-Auditori Can Palots ments obertes 

http://www.cardedeu.cat/�
http://www.tordera.org/�
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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: vegeu programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació. Descomptes del 10% als qui presentin el Carnet Jove o 
el D.N.I. en el cas dels majors de 65 anys. Entrada gratuïta pels menors de 3 anys sense localitat 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cardedeu.cat 
Telèfon: 938 46 18 26 – 938 45 51 94 
A/e: pmc@cardedeu.cat 
 
Organització: Centre Cultural de Cardedeu - Ajuntament de Cardedeu 
Lloc de realització: Centre Cultural de Cardedeu 
Adreça: av. del Rei en Jaume, 114 - 08440 Cardedeu, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programacions estables de teatre, música, dansa i teatre familiar durant tot l'any 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tordera.org 
Telèfon: 937 65 05 72 
A/e: clave@teatre-clave.com 
 
Organització: Teatre Clavé 
Lloc de realització: Teatre Clavé 
Adreça: plaça del Poeta Miquel Martí i Pol, s/n - 08490 Tordera, Maresme 

Espectacles al Centre Cultural de Cardedeu 

Teatre Clavé 

http://www.granollers.cat/�
http://www.lapassio.cat/�
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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 que regularment estrenen i presenten espectacles de música, teatre 
i dansa tenen una plataforma de presentació que porta per nom GRANOLLERS A ESCENA que amb la 
complicitat dels dos espais de teatre de la ciutat garanteixen una programació estable d'arts escèniques no 
professionals. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vegeu programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.granollers.cat 
 
Organització: Granollers a escena 
Lloc de realització: Teatre Auditori de Granollers i Teatre de Ponent 
Adreça: Teatre de Ponent. C/ de Ponent, 60 - 08401 Granollers, Vallès Oriental 

  Teatre Auditori. C/ Torras i Bages, 50 - 08401 Granollers, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mesos de març i abril 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lapassio.cat 
Telèfon: 937 78 10 09 
A/e: info@lapassio.cat 
 
Organització: Associació de la Passió d’Olesa 
Lloc de realització: Teatre de la Passió 
Adreça: c/ Anselm Clavé, 109 - 08640 Olesa de Montserrat, Baix Llobregat 

Granollers a escena 

La Passió 

http://ajpalafrugell.org/�
http://www.viladepiera.cat/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Teatre 
Temporada de teatre estable al Teatre Principal de Palafrugell. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://ajpalafrugell.org 
Telèfon: 972 61 11 72 
A/e: cultura@palafrugell.net 
 
Organització: Teatre Municipal de Palafrugell - Ajuntament de Palafrugell 
Lloc de realització: Teatre Municipal de Palafrugell 
Adreça: c/ Santa Margarida, 1 - 17800 Palafrugell, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: vegeu programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.viladepiera.cat 
Telèfon: 937 76 05 36 
 
Organització: Societat Foment 
Lloc de realització: Societat Foment 
Adreça: c/ de la Plaça, 17 - 08784 Piera, Anoia 

Teatre a Palafrugell 

Concurs de teatre Vila de Piera 

http://www.ccrpineda.com/�
http://www.viladesalt.org/�
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Teatre 
Gran espectacle nadalenc en què hi participa un gran nombre de persones. La seva màgia és capaç de 
seduir grans i petits. De ben segur que hi passaràs una bona estona. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vegeu programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ccrpineda.com 
Telèfon: 937 67 16 75 
A/e: ccrpineda@ccrpineda.com 
 
Organització: Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar 
Lloc de realització: Centre Cultural i Recreatiu 
Adreça: c/ Antoni Doltra, 11 - 08397 Pineda de Mar, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: activitat mensual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.viladesalt.org/ 
 
Organització: La Xarxa 
Lloc de realització: Teatre de Salt 
Adreça: plaça de Sant Jaume, 6-8 - 17190 Salt, Gironès 

Els Pastorets de Pineda de Mar 

Espectacles infantils al Teatre de Salt 

http://www.santjoanv.org/�
http://www.lavicentina.com/�
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Teatre 
Diferents companyies passen per la sala de Sant Joan per entretenir i divertir als més jovenets de la família. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vegeu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santjoanv.org 
Telèfon: 938 76 47 53 
 
Organització: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
Lloc de realització: Sala de cultura Cal Gallifa 
Adreça: passeig Gallifa, 1 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant dos mesos, octubre i novembre, 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: mesos d’octubre i novembre 
Horari: 19 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lavicentina.com 
Telèfon: 936 56 03 03 
A/e: lavicentina@lavicentina.com 
 
Organització: Societat Coral La Vicentina 
Lloc de realització: Teatre La Vicentina 
Adreça: c/ Rafael Casanova, 45 - 08620 Sant Vicenç dels Horts, Baix Llobregat 

Espectacles infantils-familiars 

Mostra de teatre jove 

http://www.tordera.org/�
http://www.vidreres.com/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
 
Programacions estables de teatre, música, dansa i teatre familiar durant tot l'any 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tordera.org 
Telèfon: 937 65 05 72 
A/e: clave@teatre-clave.com 
 
Organització: Teatre Clavé 
Lloc de realització: Teatre Clavé 
Adreça: plaça del Poeta Miquel Martí i Pol, s/n - 08490 Tordera, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu horaris 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades a la taquilla del Casino 
 
Més informació: 
Web: www.vidreres.com 
Telèfon: 972 85 00 67 
A/e: vidreres@ddgi.es  
 
Organització: Teatre del Casino i Ajuntament de Vidreres 
Lloc de realització: Teatre de Casino 
Adreça: Catalunya, 29 – 17411 Vidreres, La Selva 
 
 

Teatre Clavé 

Teatre del Casino de Vidreres 

http://www.laselvadelcamp.org/�
http://www.santantonidevilamajor.org/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
 
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: 14 i 15 d'agost 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: consulteu programa 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.laselvadelcamp.org 
Telèfon: 977 84 40 07 
A/e: aj.selva@altanet.org 
 
Organització: Ajuntament de la Selva del Camp 
Lloc de realització: Església de Sant Andreu 
Adreça: pl. Major, 4 - 43470 La Selva del Camp, Baix Camp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teatre, dansa, conferències, concerts, ball i activitats culturals i socials diverses. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu horaris 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades a la taquilla del Patronat 
 
Més informació: 
Web: www.santantonidevilamajor.org 
Telèfon: 938 45 24 00 
A/e: st.antoni@diba.cat 
 
Organització: Associació Art i Cultura i Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Lloc de realització: Teatre de Casino 
Adreça: av. Catalunya, 4 - 08459 Sant Antoni de Vilamajor, Vallès Oriental 
 
 

Representació de l'Assumpció de Madona Santa Maria 

Patronat de Sant Antoni de Vilamajor 

http://www.cerverapaeria.com/�
http://www.atrapalo.com/�
http://www.vilassardedalt.org/�
http://www.xarxacat.es/�
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Teatre 
 
 
 
 
 
 
Programació estable, amb un total de cinc representacions anuals d’alguns dels millors espectacles teatrals 
del moment. La temporada s’inicia per la Festa Major del Santíssim Misteri, el dia 2 de febrer, i finalitza el 
mes de setembre. 
 
Edats: es dirigeix al públic adult 
Dia de realització: cal consultar les dates 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: cap 
 
Més informació: 
Web: http://www.cerverapaeria.com 
Telèfon: 973 53 35 03 
A/e: cultura@cerverapaeria.cat  
 
Organització: Ajuntament de Cervera, Regidoria de Cultura 
Lloc de realització: Gran Teatre La Passió de Cervera 
Adreça: passeig Balmes, 2 - 4 – 25200 Cervera, Segarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els espectacles organitzats per aquesta entitat inclouen teatre, titelles, animació, música, dansa i circ. Cal 
que consulteu l’agenda de programació. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu l’agenda al web 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 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 
Condicions d’accés: podeu comprar les entrades a les oficines de Caixa Catalunya, al Telentrada de Caixa 
Catalunya, 902 10 12 12, una hora abans a la taquilla del teatre 937 50 90 90 o a través del web: 
www.atrapalo.com 
 
Més informació: 
Web: www.vilassardedalt.org 
Telèfon: 937 50 90 90 
A/e: ajuntament@vilassardedalt.org 
 
Organització: Teatre La Massa 
Lloc de realització: consultar l’agenda a www.xarxacat.es 
 
 
 

Cicle de teatre a Cervera  

Programació Teatre La Massa 

http://cultura.gencat.net/cinema/index.htm�
http://www.museudelcinema.org/�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
Sessions per al públic familiar, amb pel·lícules no comercials que ofereixen una àmplia panoràmica de la 
producció familiar de diversos països. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 17 h (17.30 h en període estival) 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: els tiquets d’abonament no són personalitzats; s’han de bescanviar a la taquilla 
per una entrada de la sessió 
Els abonaments es poden obtenir a la taquilla de la sala de la Filmoteca i al Punt d’Informació Cultural 
Abonament de 50 sessions: a la venda de l’1 de desembre al 31 de maig 
Abonament de 10 sessions: a la venda tot l’any 
 
Més informació: 
Web: http://cultura.gencat.net/cinema/index.htm 
Telèfon: 933 16 27 80 (informació) 

  934 10 75 90 (sala de projecció) 
A/e: filmoteca.cultura@gencat.net 
 
Organització: Filmoteca de Catalunya 
Lloc de realització: Filmoteca de Catalunya 
Adreça: av. de Sarrià, 33 - 08029 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museu del Cinema organitza la projecció de pel·lícules infantils, aptes per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: dissabtes a les 17 h, diumenges a les 11 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: el Museu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda 
 
Més informació: 
Web: www.museudelcinema.org 
Telèfon: 972 41 27 77 
A/e: museu_cinema@ajgirona.org 
 
Organització: Museu del Cinema 
Lloc de realització: Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol 
Adreça: c/ de la Sèquia, 1 - 17001 Girona, Gironès 

Sessió infantil 

Fires de Sant Narcís: cinema infantil al Museu del Cinema 

http://www.cotxeresborrell.net/�
http://www.lluisoshorta.cat/�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
Projeccions de pel·lícules per a infants. 
 
Edats: de 6 a 11 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: Els infants no usuaris de l’Espai Infantil han de venir acompanyats d’un adult durant 
tota l’activitat. 
 
Més informació: 
Web: www.cotxeresborrell.net 
Telèfon: 933 24 83 50 
A/e: informacio@cotxeresborrell.net 
 
Organització: Centre Cívic Cotxeres Borrell 
Lloc de realització: Centre Cívic Cotxeres Borrell 
Adreça: c/ Viladomat, 2-8 - 08015 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecció de pel·lícules de dibuixos animats adients per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: per gaudir d’aquesta activitat cal ser soci del centre 
 
Més informació: 
Web: www.lluisoshorta.cat 
Telèfon: 934 27 73 27 
A/e: info@lluisoshorta.cat 
 
Organització: Centre Parroquial d’Horta «Els Lluïsos» 
Lloc de realització: Centre Parroquial d’Horta «Els Lluïsos» 
Adreça: c/ Feliu i Codina, 7 i 9 - 08031 Barcelona, Barcelonès 
 
 

Cinema infantil familiar 

Cinema a “Els Lluïsos” d’Horta 

http://www.stboi.es/�
http://www.balaguer.net/�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
Programació de teatre infantil i de projeccions cinematogràfiques per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.stboi.es 
Telèfon: 936 54 89 50 
 
Organització: Ajuntament de Sant Boi 
Lloc de realització: casal del barri Can Massallera 
Adreça: c/ de Mallorca, 30 - Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programació de projeccions de cinema infantil, emmarcades en el cicle CINC, cicle de cinema en català. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: 3,50 € 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: Tel Entrada (xarxa d’oficines de Caixa de Catalunya, al 902 10 12 12, o per Internet 
a www.telentrada.com), i a la taquilla del teatre 973 44 52 52 
 
Més informació: 
Web: www.balaguer.net 
Telèfon: 973 44 52 52 
A/e: ajuntament@balaguer.net 
 
Organització: Teatre Municipal de Balaguer 
Lloc de realització: Teatre Municipal 
Adreça: c/ Àngel Guimerà, s/n - 25600 Balaguer, Noguera 
 

Activitats per a infants a Can Massallera 

Cinema infantil a Balaguer 

http://www.museudelcinema.org/�
http://www.diba.es/biblioteques�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
Projeccions de cinema d’animació de qualitat per als més petits al Museu del Cinema. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Activitat permanent 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: el Museu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda 
 
Més informació: 
Web: www.museudelcinema.org 
Telèfon: 972 41 27 77 
A/e: museu_cinema@ajgirona.org 
 
Organització: Museu del Cinema 
Lloc de realització: Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol 
Adreça: c/ de la Sèquia, 1 - 17001 Girona, Gironès 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biblioteca de Navàs ofereix una projecció de pel·lícules per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.diba.es/biblioteques 
Telèfon: 938 20 49 73 
A/e: b.navas.jmc@diba.es 
 
Organització: Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
Lloc de realització: Biblioteca Josep Mas Carreras de Navàs 
Adreça: pg. Ramon Vall, 69 - 08670 Navàs, Bages 
 
 
 

Cinema d’animació al Museu del Cinema 

L’hora del cinema 

http://www.clamfestival.org/�
http://www.liceubarcelona.com/�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
El Festival Clam projecta films i curtmetratges de caràcter solidari 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana dels mesos d’abril i maig 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda d’entrades: a les taquilles del Teatre Auditori, abans de començar cada 
funció. Anticipades: al local del Galliner, feiners de 19 a 21 h i dissabtes d’11 a 13 h i de 19 a 21 h, al 
videoclub l’Econòmic 
 
Més informació: 
Web: www.clamfestival.org 
Telèfon: 938 27 60 08 
A/e: info@clamfestival.org 
 
Organització: L’entitat FICNA, Festival Internacional de Cinema de Navarcles 
Lloc de realització: Teatre Auditori Agustí Soler i Mas 
Adreça: av. de la Generalitat, 2 - 08270 Navarcles, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel·lícula de dibuixos animats de Geoff Dunbar sobre l’òpera «La petita guineu astuta» de Janácek cantada 
en català. 
 
Edats: majors de 9 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.liceubarcelona.com 
Telèfon: 934 85 99 00 
A/e: produccio.petitliceu@liceubarcelona.com 
 
Organització: Gran Teatre del Liceu 
Lloc de realització: Espai Liceu del Gran Teatre del Liceu 
Adreça: La Rambla, 51-59 - 08002 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 

Clam, Festival Internacional de Cinema Solidari 

La petita guineu astuta en cinema 

http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/cartellera.htm#diumenge�
http://www.museudelcinema.org/�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
Cicle de sessions de cinema infantil en llengua catalana durant els caps de setmana de gener, febrer, març i 
abril. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www6.gencat.net 
Telèfon: 972 70 22 91 
A/e: spl.presidencia@gencat.net 
 
Organització: Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
Lloc de realització: consulteu la programació en el web 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecció de dos capítols de 20 minuts de la sèrie d’èxit de dibuixos animats «Les Tres Bessones». 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabtes a les 17 h i diumenges a les 11 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: el Museu és accessible per a persones amb mobilitat reduïda 
 
Més informació: 
Web: www.museudelcinema.org 
Telèfon: 972 41 27 77 
A/e: museu_cinema@ajgirona.org 
 
Organització: Museu del Cinema 
Lloc de realització: Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol 
Adreça: c/ de la Sèquia, 1 - 17001 Girona, Gironès 
 
 
 

CINC (Cinema Infantil en Català) 

Les Tres Bessones 

http://cultura.gencat.net/bpl/�
http://www.esplugues.cat/�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
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. Activitat permanent 
Horari: 17.15 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://cultura.gencat.net/bpl/ 
Telèfon: 973 27 90 70 
A/e: bplleida.cultura@gencat.net 
 
Organització: Biblioteca Pública de Lleida 
Lloc de realització: Biblioteca Pública 
Adreça: rbla. d’Aragó, 10 - 25002 Lleida, Segrià 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representacions teatrals i projeccions cinematogràfiques en aquesta sala emblemàtica d’intensa activitat 
social i cultural. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vegeu programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.esplugues.cat 
Telèfon: 935 13 54 45 
 
Organització: Centre cultural l’Avenç 
Lloc de realització: Centre cultural l’Avenç 
Adreça: c/ Àngel Guimerà, 27-29 - 08950 Esplugues del Llobregat - Baix Llobregat 
 
 

Cinema a la Biblioteca 

Teatre i cinema a l’Avenç 

http://www.cineclubvila.cat/cine-club-vilafranca.html�
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Cinema 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de novembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.cineclubvila.cat/cine-club-vilafranca.html 
Telèfon: 938 92 22 32 
A/e: mcv@cineclubvila.com 
 
Organització: Cine Club Vilafranca 
Lloc de realització: Cine Club Vilafranca 
Adreça: Vilafranca, Alt Penedès 

Mostra de Curtmetratges de Vilafranca 

http://www.caixatarragona.es/cat/sec_16/0510Desconcertat.html�
http://www.fundacet.com/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Cicle de música que s’organitza amb l’objectiu d’apropar els concerts als més petits, amb vocació didàctica, 
pedagògica i familiar. 
La recaptació de tot el cicle es destina a l’AACIC, Associació de Nens i Joves amb Problemes del Cor. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: diumenges. Activitat permanent 
Horari: a les 12 h 
Preus i descomptes: entrada-donatiu: 1,5 € 
Condicions d’accés: l’entrada es pot adquirir a la Sala d’Exposicions Caixa Tarragona 
 
Més informació: 
Web: www.caixatarragona.es/cat/sec_16/0510Desconcertat.html 
Telèfon: 902 24 44 42 
A/e: liniapreferent@caixatarragona.es 
 
Organització: Caixa Tarragona i Escola Municipal de Música de Tarragona 
Lloc de realització: Auditori Caixa Tarragona 
Adreça: c/ Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cicle de quatre concerts destinats a aquells pares i mares que vulguin introduir els seus fills en el món de la 
música. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: diumenges. Consulteu la programació 
Horari: a les 12 h i a les 18 h 
Preus i descomptes: 
Infants de 2 a 14 anys: 5 €. Adults: 9 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacet.com 
Telèfon: 902 18 06 77 
 
Organització: Fundació Caixa Terrassa 
Lloc de realització: L’Auditori Vallhonrat 
Adreça: c/ de Lepant, 150 - 08013 Barcelona, Barcelonès 

DesConcerta’t 

Concerts familiars 

http://www.paeria.es/auditori�
http://www.fusic.org/fm�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Cada temporada l’Auditori organitza cinc concerts familiars amb l’objectiu que grans i petits gaudeixin de 
l’audició de música en directe i aprenguin a escoltar-la. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: adults: 7 € 
Entrada jove: 4 € 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: a la taquilla de l’Auditori, de dilluns a divendres, de 18 a 20 h 
 
Més informació: 
Web: www.paeria.es/auditori 
Telèfon: 973 22 33 20 
A/e: auditori@paeria.es 
 
Organització: Auditori Municipal Enric Granados (IMAC - Institut Municipal d’Acció Cultural) 
Lloc de realització: Auditori Municipal Enric Granados 
Adreça: pl. de Mossèn Cinto Verdaguer, s/n - 25004 Lleida, Segrià 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebració d’una diada europea i internacional que se celebra en un centenar de països. L’esdeveniment 
combina tots els gèneres musicals i s’adreça a tot tipus de públic, amb l’objectiu de popularitzar la pràctica 
musical i familiaritzar tots els joves i adults de totes les condicions socials mitjançant les diferents 
expressions musicals. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fusic.org/fm 
Telèfon: 934 02 70 00 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 

Concerts familiars 

Festa de la Música 

http://www.liceubarcelona.com/infantil/familiars.asp�
http://www.auditoricornella.com/web/index.php�
http://www.ajvilafranca.es/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Programació d’espectacles musicals adaptats al públic infantil i juvenil amb l’objectiu d’iniciar-los en el món 
de l’òpera. 
 
Edats: majors de 3 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 10.45 h i 12.45 h 
Preus i descomptes: 11 € i 16 €. Sessions de cinema: 3 € 
Els abonaments es podran sol·licitar per Internet o fax (934 85 99 28), enviant la «Butlleta El Petit 
Liceu» disponible al web 
Condicions d’accés: Venda d’entrades al ServiCaixa (caixers automàtics amb ServiCaixa, 902 33 22 11) 
 
Més informació: 
Web: www.liceubarcelona.com/infantil/familiars.asp i www.auditoricornella.com/web/index.php 
Telèfon: 934 85 99 00 
A/e: produccio.petitliceu@liceubarcelona.com 
 
Organització: Gran Teatre del Liceu 
Lloc de realització: Gran Teatre del Liceu i Auditori de Cornellà 
Adreça: La Rambla, 51-59 - 08002 Barcelona, Barcelonès 

 c/ Albert Einstein, 51 - 08940 Cornellà de Llobregat, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audicions per a tots els públics d’estils diversos per gaudir de la música de cambra, l’òpera, les cançons... 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: 
Venda d’entrades: a la taquilla del teatre una hora abans de l’inici de les representacions 
 
Més informació: 
Web: www.ajvilafranca.es 
Telèfon: 938 90 04 59 
A/e: cultura@vilafranca.org 
 
Organització: Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet. Amb el suport de: Teatre Cal Bolet, Diputació 
de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 
Lloc de realització: Teatre Municipal Cal Bolet 
Adreça: c/ de Cal Bolet, 3 - 08720 Vilafranca del Penedès, Alt Penedès 

El Petit Liceu 

Cicle de concerts familiars 

http://www.moia.cat/�
mailto:moia@diba.es�
http://www.festivalperalada.com/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
Concerts 
El Liceu de Barcelona convoca cada any el concurs de cant Francesc Viñas i a Moià se celebra el Festival 
Internacional de Música Francesc Viñas. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mesos de juliol i agost. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.moia.cat 
Telèfon: 938 20 83 92 (Ajuntament) 
A/e: moia@diba.es 
 
Organització: Ajuntament de Moià 
Lloc de realització: escenaris naturals, a l'aire lliure, com el parc, la plaça Major, el peu del campanar, 
els jardins Francesc Viñas... i en espais tancats, com l'església parroquial i l'auditori de Sant Josep 
Adreça: Moià 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pavelló Jardins del Castell acull des de aquesta edició els espectacles familiars programats sota l’epígraf 
Petit Peralada. Un espai perfecte per tal d’introduir als més petits de la casa a l’apassionant món de les arts 
escèniques. 
 
Edats: a partir de 5 anys. 
Dia de realització: 29 de juliol i 5, 12 i 16 d’agost. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 10 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.festivalperalada.com 
Telèfon: 935 03 86 46 – 972 53 82 92 
A/e: info@festivalperalada.com 
 
Organització: Festival Castell de Peralada 
Lloc de realització: Pavelló dels Jardins del Castell de Peralada 
Adreça: Castell de Peralada. C/ Sant Joan, s/n – 17491 Peralada, Alt Empordà 

Festival Internacional de Música Francesc Viñas 

Festival Castell de Perelada. Petit Perelada 

http://www.santfruitos.org/�
http://www.fundacio.lacaixa.es/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  141 

Cultura, espectacles i tallers 

Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
A la sala polivalent del Casal s’hi organitza un cicle de concerts de caire didàctic adreçats a tots els públics. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: adults: 5 €. Menors de 14 anys, entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santfruitos.org 
Telèfon: 93 878 80 31 
 
Organització: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
Lloc de realització: Teatre Casal Cultural 
Adreça: ctra. de Vic, 3 - 08272 Sant Fruitós de Bages, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cicle de concerts realitzats els caps de setmana per als infants i les seves famílies. 
 
Edats: de 6 a 11 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabtes a les 17.30 h, diumenges a les 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: venda de localitats de dimarts a diumenge, de 10 a 20 h a les taquilles de 
CaixaForum i a través de ServiCaixa (caixers automàtics amb ServiCaixa, 902 33 22 11 i 
www.servicaixa.com) fins a 3 hores abans del concert 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es 
Telèfon: 902 22 30 40 
A/e: info.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CaixaForum 
Adreça: av. Marquès de Comillas, 6-8 - 08038 Barcelona, Barcelonès 

Concerts matinals familiars 

Concerts familiars 

http://www.auditori.org/�
http://www.auditori.org/�
http://www.palaumusica.org/�
http://www.palaumusica.org/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Els concerts en família són un nou concepte de concerts pensats especialment perquè petits i grans 
descobreixin la música d’una manera màgica, divertida, didàctica i emocionant. Són concerts-espectacle de 
55 minuts de durada, que tracten d’un concepte musical diferent a cada sessió. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: les entrades es poden comprar a l’Auditori i al ServiCaixa (caixers automàtics amb 
ServiCaixa, 902 33 22 11 i www.servicaixa.com)  
Abonaments a través de la pàgina web www.auditori.org 
 
Més informació: 
Web: www.auditori.org 
Telèfon: 932 47 93 00 
A/e: info@auditori.org 
 
Organització: Coproducció de l’Auditori, la Fundació ”la Caixa”, el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 
Lloc de realització: L’Auditori 
Adreça: c/ Lepant, 150 - 08013 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cicle de concerts de diferents temàtiques, a preus populars, per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: 
Compra d’entrades a taquilles o per Internet: www.palaumusica.org 
Concerts de diumenges i festius: 1 h abans del concert. Diumenges i festius no hi ha venda anticipada 
En la compra per Internet no s’apliquen descomptes 
 
Més informació: 
Web: www.palaumusica.org 
Telèfon: 902 44 28 82 
A/e: taquilles@palaumusica.org 
 
Organització: Fundació Orfeó Català – Palau de la Música Catalana 
Lloc de realització: Petit Palau del Palau de la Música Catalana 
Adreça: c/ de Sant Francesc de Paula, 2 - 08003 Barcelona, Barcelonès 

Concerts familiars 

Concert de tarda al Palau 

http://www.ajuntamentabrera.cat/�
http://www.canetdemar.org/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Durant diversos caps de setmana de setembre s´organitzen concerts de diferents estils a la Sala 
Municipal. I durant tot l’any a la mateixa sala s’hi realizen tallers, teatre... 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: dissabtes del mes de setembre. Consulteu la programació 
Horari: 22h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.ajuntamentabrera.cat 
Telèfon: 937 70 43 34 
A/e: gonzalezcs@ajuntamentabrera.org 
 
Organització: Ajuntament d’Abrera - Regidoria de Cultura 
Lloc de realització: Casa de Cultura 
Adreça: Federico García Lorca, 17 - 08630 Abrera, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mesos d’octubre i novembre. Vegeu la programació 
Horari: 22 h 
Preus i descomptes: anticipada: 8 € 
A taquilla: 10 € 
Abonament: 20 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.canetdemar.org 
Telèfon: 937 94 39 40 
 
Organització: Ajuntament de Canet de Mar 
Lloc de realització: envelat de Vil·la Flora 
Adreça: envelat de Vil·la Flora - Canet de Mar, Maresme 

Concerts a la Casa de Cultura d’Abrera 

Canet Cançó +d6 

http://www.festival.ajmalgrat.es/bandes�
http://ripollet.cat/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Les bandes de música i els grups de majorettes 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, es 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 a la ciutadania mitjançant les associacions del poble. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: durant el mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.festival.ajmalgrat.es/bandes 
Telèfon: 937 65 56 80 
A/e: gilme@ajmalgrat.es 
 
Organització: Comissió de Bandes de Música de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
Lloc de realització: Lloret 
Adreça: Malgrat de Mar, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programació estable de dansa, música i teatre professional. També s’organitza el Cafè literari i les Nits de 
Música. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: durant tot l’any 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://ripollet.cat 
 
Organització: Associació d’espectadors en conveni amb l’ Ajuntament de Ripollet 
Lloc de realització: Teatre Auditori 
Adreça: c/ del Calvari, 1 - 08291Ripollet, Vallès Occidental 

Festival Internacional de Bandes de Música 

Diverses activitats al Teatre Auditori 

http://www.ajvalls.org/�
http://www.viladecavalls.org/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Concerts familiars que pretenen introduir als petits al món de la música i que tota la família aprengui a 
gaudir-ne. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajvalls.org 
Telèfon: 977 63 60 03 
 
Organització: Regidoria de Cultura i Joventut de l‘Ajuntament de Valls, Cine Club Valls, AV Barri Antic 
i Coral Terpsícore 
Lloc de realització: Valls 
Adreça: Valls, Alt Camp 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: el segon divendres de cada mes 
Horari: 21.30 h 
Preus i descomptes: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.viladecavalls.org 
Telèfon: 937 34 18 71 
A/e: ajuntament@viladecavalls.org 
 
Organització: Ajuntament de Viladecavalls 
Lloc de realització: Auditori de l'Escola de Música Pau Casals 
Adreça: Viladecavalls, Vallès Occidental 
 
 
 
 

Audicions familiars 

Cicle de música 

http://www.myspace.com/jornadesmusicalsermitadelapietat�
http://www.tossademar.com/far/home.htm�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
Seguint aquest esperit de promoció de la cultura, l’Ajuntament d’Ulldecona ha decidit tornar a organitzar la 
quarta edició de les Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat. Amb aquesta quarta edició comptem ja amb la 
satisfactòria experiència de les passades edicions, en les quals es van aconseguir superar tots els objectius i 
es va consolidar l’esdeveniment com a referencial i únic en la primavera-estiu a les nostres comarques. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu programació 
Horari: a les 20.30 h 
Preus i descomptes: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.myspace.com/jornadesmusicalsermitadelapietat 
Telèfon: 977 57 30 34 
A/e: aj.ulldecona@altanet.org 
 
Organització: Ajuntament d’Ulldecona 
Lloc de realització: Ermita de la Pietat 
Adreça: c/Major, 49 - 43550 Ulldecona, Montsià 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest festival acull durant l’estiu concerts de diferents estils que van des de la nit de bossanova, la guitarra 
espanyola, el blues o el flamenc, fins al tango o les cançons catalanes i tradicionals del món. 
 
Edats: adults 
Dia de realització: mes d’agost 
Horari: a les 22.30 h  
Preus i descomptes: el preu de l'entrada de cada concert és de 10 € 
Condicions d’accés: venda anticipada a la Casa de Cultura, de 16 h a 19 h, telèfon 972 34 09 05 
 
Més informació: 
Web: www.tossademar.com/far/home.htm 
Telèfon: 972 34 09 05 
A/e: patrimonicultural@tossademar.org 
 
Organització: Ajuntament de Tossa de Mar 
Lloc de realització: el Far de Tossa 
Adreça: passeig de la Vila Vella, 5-9 - 17320 Tossa de Mar, Selva 
 
 

IV Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat 

XIV Festival de Música 2008 

http://www.aimsnet.org/�
http://www.santfruitos.cat/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
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 el curs realitzat a l’Acadèmia. El programa 
del Festival de Música de la Catalunya Central combina concerts excepcionals dels professors amb 
interpretacions de les joves promeses participants. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: agost 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: consulteu programació 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.aimsnet.org 
Telèfon: 932 10 63 03 / 646  00 72 34 
A/e: ajuntament@solsona.ddl.net 
 
Organització: Acadèmia Internacional de Música del Solsonès i Ajuntament de Solsona 
Lloc de realització: Solsona 
Adreça: Solsona, Solsonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: juliol 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: consulteu programació 
Condicions d’accés: Les entrades i abonaments ja es poden adquirir a l’àrea de cultura de l’Ajuntament de 
Sant Fruitós, trucant al 938 78 80 31 o el mateix dia del concert al Mas de Sant Iscle. 
 
Més informació: 
Web: www.santfruitos.cat 
Telèfon: 938 78 80 31 
A/e: ajuntament@santfruitos.org 
 
Organització: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
Lloc de realització: Mas de Sant Iscle 
Adreça: Mas de Sant Iscle, 08272 - Sant Fruitós de Bages, Bages 
 
 

Festival de Música de la Catalunya Central 

Festival Internacional de Música Clàssica Memorial Eduard Casajoana 

http://www.santandreudellavaneres.cat/�
http://www.matadepera.cat/�
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Concerts 
 
 
 
 
 
 
 
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: juliol i agost 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 7 € adults / 3 € menors de 14 anys 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.santandreudellavaneres.cat 
Telèfon: 937 02 36 03 
A/e: st.andreull@diba.cat 
 
Organització: Escola Municipal de Música de Llavaneres 
Lloc de realització: Jardins de Can Caralt 
Adreça: Sant Andreu de Llavaneres, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: juny i juliol amb un darrer concert passada la Festa Major 
Horari: consulteu l’horari  
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.matadepera.cat 
Telèfon: 937 87 02 00 
A/e: matadepera@matadepera.cat 
 
Organització: Ajuntament de Matadepera 
Lloc de realització: Església Parroquial, Casal de Cultura, La Muntanyeta i el Pavelló 
Adreça: Matadepera, Vallès Occidental  
 

Festival de Música d'Estiu 

Festival Internacional de Música de Matadepera  

http://www.poparb.cat/�
mailto:comunicacio@ajarbucies.cat�
http://www.arenysdemunt.cat/�
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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: totes les edats 
Dia de realització: últim cap de setmana del mes de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: cap 
 
Més informació: 
Web: www.poparb.cat 
Telèfon: 972 86 00 01 
A/e: comunicacio@ajarbucies.cat 
 
Organització: Ajuntament d'Arbúcies, Cultura Dispersa 
Lloc de realització: en espais singulars d’Arbúcies 
Adreça: Arbúcies, la Selva 
 
 
 
 
 
 
 
Cicle cultural de teatre, música, dansa i arts plàstiques.  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: durant el mes de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari  
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: cap 
 
Més informació: 
Web: www.arenysdemunt.cat 
Telèfon: 937 93 79 80 
A/e: ajuntament@arenysdemunt.cat 
 
Organització: Ajuntament d’Arenys de Munt 
Lloc de realització: Arenys de Munt  
Adreça: Arenys de Munt, Maresme  

Festival de música independent popArb  

La Primavera de les Arts  

http://www.constanti.cat/�
mailto:registre@constanti.altanet.org�
http://www.mac.es/�
mailto:reservesempuries@gencat.cat�
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Concerts 
 

 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: mes de juliol 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: cap 
 
Més informació: 
Web: www.constanti.cat 
Telèfon: 977 52 05 21 - 977 52 06 12 
A/e: ajuntament@constanti.cat 
 
Organització: Ajuntament de Constantí 
Lloc de realització: plaça de l’Hospital 
Adreça: Constantí, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
Els Vespres Musicals de Vilafant arriben amb una programació que abasta des de la música clàssica 
(aquesta edició inspirada en temes brasilers), el gospel i música espiritual, fins a les ranxeres i, és clar, 
també el concert especial d’en Pep Sala que ens delectarà tant amb peces pròpies com amb temes de la 
Banda del Bar i, per descomptat, també de Sau. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: divendres del mes de juliol 
Horari: vespres 
Preus i descomptes: entrada-donatiu: 8 -10 € 
Condicions d’accés: fins al 15 de juliol es poden comprar tant a Ràdio Vilafant com a l’Ajuntament 
 
Més informació: 
Web: www.vilafant.com 
Telèfon: 972 54 60 20 
A/e: ajuntament@vilafant.com 
 
Organització: Ajuntament de Vilafant 
Lloc de realització: Jardins de Can Puig Massanet 
Adreça: Vilafant, Alt Empordà 
 
 
 
 

Festival internacional de música  

Vespres Musicals de Vilafant 

http://www.massanetdelaselva.org/�
http://www.vilafant.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Concerts 
 

 
 
 
 
 
 
Programació variada de concerts durant l’estiu. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mesos de juliol i agost. Cal consultar les dates 
Horari: 19 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: cap 
 
Més informació: 
Web: www.massanetdelaselva.org/ 
Telèfon: 972 85 80 05 
 
Organització: Can Buscatell i amb la col·laboració del Taller d’Història de Maçanet 
Lloc de realització: Pou de Glaç  
Adreça: Maçanet de la Selva, Selva 
  
 
 
 
 
 
 

Concerts al Pou de Glaç de Buscatell 

http://www.bcn.es/biblioteques�
http://www.montgat.org/�
http://www.curtcirckit.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Circ 
 
 
 
 
 
 
 
El CIRC és un dels trets culturals que caracteritzen Nou Barris, és per això que la Biblioteca organitza 
activitats d’animació lligades a aquest tipus d’espectacles. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/biblioteques 
Telèfon: 932 91 48 50 
A/e: b.barcelona.nb@diba.es 
 
Organització: Biblioteca Nou Barris 
Lloc de realització: Biblioteca Nou Barris 
Adreça: c/ Albert Einstein, 2-4 - 08042 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival de circ que compta amb la participació d’artistes del país i d’arreu del món. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de maig. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.montgat.org i www.curtcirckit.com 
Telèfon: 934 69 07 37 
 
Organització: Ajuntament de Montgat 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Montgat, Maresme 
 

Circ a la Biblioteca 

Curtcirckit 

http://www.setmanadelpallasso.com/�
http://www.labisbal.info/�
http://www.firadecirc.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Circ 
 
 
 
 
 
 
 
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: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: preus gratuïts i de pagament segons l’espectacle. Vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.setmanadelpallasso.com 
Telèfon: 937 14 86 87 
A/e: info@setmanadelpallasso.com 
 
Organització: Ajuntament de Castellar del Vallès i la Xarxa de Castellar 
Lloc de realització: diversitat d’espais del municipi 
Adreça: Castellar del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.labisbal.info i www.firadecirc.com 
Telèfon: 972 64 25 93 
A/e: correu@firadecirc.com; cultura@labisbal.info 
 
Organització: Ajuntament de la Bisbal 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: c/ Eusebi Díaz Costa, 21-23, esc.2, 2-A  La Bisbal d’Empordà, Baix Empordà 
 

La Setmana del Pallasso 

Fira de circ al carrer 

http://www.trapezi.org/�
http://www.vilanova.org/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Circ 
 
 
 
 
 
 
 
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 la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: els espectacles de carrer són gratuïts 
Teatre Bartrina - Teatre Fortuny - Vela: 7 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.trapezi.org 
Telèfon: 977 77 81 11 - 977 31 50 59 
A/e: trapezi@caer.reus.org; csf.imac@reus.net 
 
Organització: Centre d’Arts Escèniques de Reus (CAER) 
Lloc de realització: carrers, places i teatres del municipi 
Adreça: Reus, Baix Camp 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: els espectacles de carrer són gratuïts 
Vegeu la programació per a més informació sobre els preus de la carpa instal·lada a la masia d’En 
Cabanyes 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vilanova.org 
Telèfon: 938 14 00 00 
 
Organització: Ajuntament de Vilanova 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Vilanova i la Geltrú, Garraf 
 
 
 
 

Trapezi. Fira del Circ de Catalunya 

Trapezi / Vilanova. Festival de Circ i Firaires 

http://www.cerdanyola.org/�
http://www.mostragest.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Circ 
 
 
 
 
 
 
 
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 del mes de febrer 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cerdanyola.org 
Telèfon: 935 80 88 88 
A/e: fundaciopalau@fundaciopalau.net 
 
Organització: Entitat Bambalina - Ajuntament de Cerdanyola 
Lloc de realització: Teatre de l’Ateneu 
Adreça: c/ de la Indústria, 38-40 - 08290 - Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: durant el mes de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.mostragest.com 
Telèfon: 937 77 18 01 - 671  60 23 78 
A/e: info@mostragest.com 
 
Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Esparreguera 
Lloc de realització: carrers de la vila 
Adreça: Esparreguera, Baix Llobregat 
 
 

La Pallassada 

Mostra d’Arts Gestuals i del Moviment d’Esparraguera 

http://www.tiana.cat/�
http://www.demortimers.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Circ 
 
 
 
 
 
  
 
La iniciativa va néixer com a homenatge a la figura del pallasso i pedagog Joan Armengol. És un festival de 
música, poesia, circ, cercaviles i tombarelles. Una carpa de circ (28 metres de diàmetre i capacitat per a més 
de 400 persones) serà el nucli central dels diferents espectacles que aniran desfilant durant el festival.  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tiana.cat i www.demortimers.com 
Telèfon: 654 24 62 92 
A/e: info@demortimers.com 
 
Organització: De Mortimers i Can Boter 
Lloc de realització: Escola Lola Anglada (zona poliesportiva)   
Adreça: Tiana, Maresme 
 
 
 

Festival de circ: 1, 2, 3 pallasso 

http://www.elreydelamagia.com/�
http://www.xarxacat.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Màgia 
 
 
 
 
 
 
 
Espectacles teatrals que utilitzen l’il·lusionisme com a mitjà d’expressió. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 18 h (dissabtes) 12 h (diumenges) 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.elreydelamagia.com 
Telèfons: 93 319 73 93 - 93 319 39 20 
A/e: info@elreydelamagia.com 
 
Organització: Museu del Rei de la Màgia 
Lloc de realització: Museu del Rei de la Màgia 
Adreça: c/ de l’Oli, 6 - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectacle de màgia basat en el retorn del Merlí i de la màgia. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.xarxacat.es 
Telèfon: 937 33 27 32 (La Xarxa), 937 70 03 25 (Sala Municipal) 
A/e: xarxa@xarxacat.es 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya (La Xarxa) 
Lloc de realització: segons programació 
 
 

Espectacles de màgia 

Abracadabra, el retorn del Merlí 

http://www.firamagica.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Màgia 
 
 
 
 
 
 
 
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: juny del 2008. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari. 
Preus i descomptes: 5 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.firamagica.com 
Telèfon: 937 67 83 61 
A/e: firamagica@stasusanna.org 
 
Organització: Ajuntament de Santa Susanna 
Lloc de realització: Masia Can Ratés, Pavelló i Parc dels Sentits 
Adreça: Santa Susanna, Maresme 
 
 
 

Fira Màgica i Festival Internacional de Màgia de Santa Susanna 

http://www.calldetenes.cat/�
http://www.gavaciutat.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Titelles 
 
 
 
 
 
 
 
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. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.calldetenes.cat 
Telèfon: 938 86 31 05 
 
Organització: Ajuntament de Calldetenes, Escamot de Diables i Joguines Cal Palmarola 
Lloc de realització: Envelat 
Adreça: Polígon Industrial Les Adoberies Calldetenes, Osona 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de maig. Activitat anual 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.gavaciutat.cat 
Telèfon: 900 66 33 88 
 
Organització: Ajuntament de Gavà 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Gavà, Baix Llobregat 

Titelles a Calldetenes 

Festival Internacional de Titelles de Gavà 

http://www.montcada.org/�
http://www.lapuntual.info/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Titelles 
 
 
 
 
 
 
 
Festival de titelles amb activitats paral·leles, com una xocolatada o un taller de titelles perquè els nens i 
les nenes aprenguin a fabricar-los. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.montcada.org 
Telèfon: 935 75 33 90 
 
Organització: La Traka 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Montcada i Reixac, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Puntual és un espai escènic dedicat al teatre de titelles, marionetes i ombres xineses. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: dissabtes a les 18 h i diumenges a les 17 h 
Preus i descomptes: al voltant de 6 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lapuntual.info 
Telèfon: 639 30 53 53 
 
Organització: LA PUNTUAL Putxinel·lis de Barcelona 
Lloc de realització: La Puntual 
Adreça: c/ Allada Vermell 15 - 08003 Barcelona, Barcelonès 

Festival de Titelles de Can Sant Joan 

Espectacles de Titelles 

http://www.savall.org/�
http://www.vilassardemar.org/�
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Cultura, espectacles i tallers 

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: mes de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 5 € i alguns espectacles són gratuïts 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.savall.org 
Telèfons: 937 14 04 01 - 600 28 80 59 
A/e: tractrac@telefonica.net 
 
Organització: Centre de Titelles del Vallès 
Lloc de realització: places, carrers i espais del municipi 
Adreça: Sant Llorenç Savall, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Els nens i les nenes que portin un titella a la mà tenen una entrada de franc per als espectacles que es 
fan a l’Ateneu 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vilassardemar.org 
Telèfon: 937 54 24 00 
 
Organització: Ajuntament de Vilassar de Mar 
Lloc de realització: diversos indrets del municipi 
Adreça: Vilassar de Mar, Maresme 

Festival de Teatre de Titelles 

Festival de Titelles Firobi 

http://www.ajvic.net/�
http://www.firateatre.titelleslleida.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Titelles 
 
 
 
 
 
 
 
Representacions de titelles, amb actuacions de prestigioses companyies nacionals i internacionals. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h i 18 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: per a més informació i reserves: Ajuntament de Vic, Oficines de l’IMAC, 
telèfon 93 886 21 00 i Centre Comunitari telèfon 93 889 44 36 
 
Més informació: 
Web: www.ajvic.net 
Telèfon: 938 86 21 00 
A/e: imac@ajvic.net 
 
Organització: IMAC (Institut Municipal d’Acció Cultural) 
Lloc de realització: Centre Comunitari, Institut del Teatre i Centre Cívic 
Adreça: Vic, Osona 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: la fira compta amb espectacles gratuïts i de pagament 
Vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.firateatre.titelleslleida.com 
Telèfon: 973 27 02 49 
A/e: centre@titelleslleida.com 
 
Organització: Centre de Titelles de Lleida 
Lloc de realització: Teatre de l’Escorxador, auditori, biblioteca, carrers i places del municipi. 
Adreça: Lleida, Segrià 

Festival Internacional de Titelles 

Fira de Titelles 

http://www.elvendrell.net/�
http://www.festivalguant.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Titelles 
 
 
 
 
 
 
 
El Centre d’Oci organitza tallers i espectacles amb pallassos, mags i titelles per a tots els públics a laplaça. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.elvendrell.net 
Telèfon: 977 16 64 00 
 
Organització: Centre d’Oci Les Mates 
Lloc de realització: Plaça de les Mates 
Adreça: El Vendrell, Baix Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
 
La programació de GUANT s’estructura en dos àmbits: les representacions de titelles al teatre i els actes de 
divulgació de l’art de fer titelles. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: molts dels espectacles són gratuïts 
Condicions d’accés: l’entrada-invitació es pot recollir a la taquilla del Teatre Principal a partir d’una hora 
abans de l’inici de l’acte, de forma anticipada al 902 101 212, els divendres de 12 h a 13.30 h a la taquilla del 
Teatre Principal, o a partir d’una hora abans de l’inici a la taquilla 
 
Més informació: 
Web: www.festivalguant.com 
Telèfon: 977 63 60 03 (Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Valls) 
A/e: scu.valls@altanet.org; Cultura.valls@altanet.org 
 
Organització: Regidoria de Cultura i Joventut de l‘Ajuntament de Valls i Companyia d‘Espectacles Pa 
Sucat. 
Lloc de realització: Teatre Principal 
Adreça: c/ Jaume Huguet, 10 - 43800 Valls, Alt Camp 

Activitats infantils a l’aire liure 

GUANT. Festival Internacional de Teatre de Titelles de l’Alt Camp 

http://www.caldesdemontbui.cat/�
http://www.arenysdemar.org/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  164 

Cultura, espectacles i tallers 

Titelles 
 
 
 
 
 
 
 
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: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.caldesdemontbui.cat 
Telèfon: 938 65 56 56 
 
Organització: Ajuntament de Caldes de Montbui 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Caldes de Montbui, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectacles de carrer amb titelles de dieferents formats per a tots els públics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de juliol 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.arenysdemar.org 
Telèfon: 937 93 92 33 
 
Organització: Regidoria de Cultura i Binixiflat Teatre 
Lloc de realització: Parc de Lourdes 
Adreça: Arenys de Mar, Maresme 

Caldeja’t. Fira de Titellaires Romà Martí 

Mostra de Titelles 

http://www.vilanova.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Atraccions 
 
 
 
 
 
 
 
Passeig sobre el tren en miniatura pel circuit ubicat dins el parc de Ribes Roges. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: hivern: d’11 a 14 h 
Preus i descomptes: 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vilanova.cat 
Telèfon: 938 15 91 04 
 
Organització: Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú (AFEVI) 
Lloc de realització: Parc de Ribes Roges 
Adreça: pg. de Ribes Roges, s/n - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf 
 
 
 
 

Circuit de Trens en Miniatura 

http://www.tradifiramanresa.com/�
http://www.super3.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: novembre del 2008. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: la majoria d’espectacles són gratuïts 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tradifiramanresa.com 
Telèfon: 935 67 10 55 
A/e: cpcptc.cultura@gencat.net 
 
Organització: Mediterrània. Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional és una iniciativa del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya promoguda i organitzada pel Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana i que compta amb la col·laboració i el patrocini d’entitats culturals i socials de 
Manresa i Catalunya 
Lloc de realització: carrers, places i equipaments del municipi 
Adreça: Manresa, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concerts, espectacles de màgia i de circ, gegants, exhibicions, gimcanes, espectacles d’animació, pallassos, 
etc. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana. Activitat anual 
Horari: de 10 a 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.super3.cat 
Telèfon: 902 01 09 33 
A/e: super3@super3.net 
 
Organització: Televisió de Catalunya - TV3 
Lloc de realització: Anella Olímpica 
Adreça: av. de l’Estadi Olímpic, s/n - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 

Mediterrània. Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional 

La Festa dels Súpers 

http://www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm#biblioteca�
http://www.festamajor.info/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Tallers i activitats entorn de les nostres festes populars (Carnaval, Castanyada, Nadal, etc.) 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: festius. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm#biblioteca 
Telèfons: 977 55 02 35 - 977 55 02 29 
A/e: imsstbto@tinet.org 
 
Organització: Biblioteca Torreforta 
Lloc de realització: Biblioteca Torreforta 
Adreça: pl. Tarragonès, s/n - 43006 Tarragona, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: finals d’agost. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.festamajor.info 
Telèfon: 938 92 03 58 
A/e: festamajor@festamajor.info 
 
Organització: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Vilafranca del Penedès, Alt Penedès 

Festes Populars a la Biblioteca 

Festa Major de Vilafranca del Penedès 

http://www.premiademar.org/entitats/debolit�
http://www.debolit.org/�
http://www.vilanova.org/carnaval�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Festa de la cultura popular (amb xanquers, gegants, bastoners, capgrossos, tabalers i grallers, diables, 
etc.) i de la música folk. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: juny del 2008. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.premiademar.org/entitats/debolit i www.debolit.org 
Telèfon: 615 55 13 40 
A/e: debolit@correucatala.com 
 
Organització: De bòlit! (coordinadora de colles de cultura popular de Premià de Mar) 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Premià de Mar, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: comença Dijous Gras. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vilanova.org/carnaval 
Telèfon: 938 93 01 01 
 
Organització: Federació d’Associacions pel Carnaval (FAC) 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Vilanova i la Geltrú, Garraf 
 

Rebombori 

El Carnaval de Vilanova i la Geltrú 

http://www.molinsderei.net/candelera�
http://www.ametllademerola.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.molinsderei.net/candelera 
Telèfon: 936 80 03 70 
 
Organització: Ajuntament de Molins de Rei 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Molins de Rei, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: època nadalenca. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Entrada gratuïta als socis del Club Super3 (acompanyats d’un adult) 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ametllademerola.com 
Telèfon: 686 27 88 36 
A/e: pastorets@ametllademerola.com 
 
Organització: Associació Cultural Esplai 
Lloc de realització: Teatre del municipi 
Adreça: L’Ametlla de Merola, Berguedà 
 

Fira de la Candelera 

Els Pastorets 

http://www.balsareny.net/cult_tra.htm�
http://www.aneu.org/falles.htm�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: gener del 2008. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.balsareny.net/cult_tra.htm 
Telèfon: 938 39 61 00 
 
Organització: Comissió de la Festa dels Traginers i Ajuntament de Balsareny 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Balsareny, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: nit de Sant Joan. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.aneu.org/falles.htm 
Telèfon: 973 62 60 38 (Ajuntament d’Alt Àneu) i 973 62 61 89 (Associació de Fallaires) 
A/e: consell@aneu.org 
 
Organització: Associació de Fallaires d’Isil 
Lloc de realització: carrers i voltants del municipi 
Adreça: Isil, Pallars Sobirà 
 
 

Festa dels Traginers de Balsareny 

Festa de les Falles a Isil 

http://www.arbucies.com/turisme/descobreixlestradicions.htm�
http://www.palahi.es/arbucies/Turisme/Festes/Festes.html�
http://www.reus.net/cultura/festes/santpere.php�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: diuemenge abans de Corpus. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.arbucies.com/turisme/descobreixlestradicions.htm; 
www.palahi.es/arbucies/Turisme/Festes/Festes.html 
Telèfon: 972 16 24 77 
 
Organització: Ajuntament d’Arbúcies 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Arbúcies, Selva 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: pels voltants del 29 de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.reus.net/cultura/festes/santpere.php 
Telèfon: 977 77 81 10 
 
Organització: Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Reus, Baix Camp 

Festa de les Enramades d’Arbúcies 

Festa Major de Reus 

http://www.bisbalpenedes.com/�
http://www.olot.org/cultura�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: cap de setmana del mes d’agost. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bisbalpenedes.com 
Telèfon: 977 68 84 76 
 
Organització: Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
Lloc de realització: plaça de Sant Jordi 
Adreça: La Bisbal del Penedès, Baix Penedès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: durant el mes de setembre. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.olot.org/cultura 
Telèfon: 972 27 27 77 
 
Organització: Institut de Cultura d’Olot 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Olot, Garrotxa 

Diada castellera 

Festes del Tura d’Olot 

http://elconcurs.tarragona.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 del 2008. Activitat bianual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://elconcurs.tarragona.cat 
Telèfon: 977 29 61 00 
 
Organització: Patronat de Castells (Ajuntament de Tarragona) 
Lloc de realització: plaça de Braus 
Adreça: Tarragona, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: a final d’agost. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Telèfon: 938 66 61 88 
A/e: castelltersol@diba.es 
 
Organització: Ajuntament de Castellterçol 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Castellterçol, Vallès Oriental 

Concurs de Castells 

Dansa de Castellterçol 

http://www.sitges.cat/�
http://www.festamajordegracia.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: del 21 al 27 d’agost. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.sitges.cat 
Telèfon: 938 11 76 00 
 
Organització: Ajuntament de Sitges 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Sitges, Garraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: del 15 al 21 d’agost. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.festamajordegracia.cat 
Telèfon: 934 59 30 80 
A/e: info@festamajordegracia.cat 
 
Organització: Federació Festa Major de Gràcia i Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 

Ball de la Moixiganga a Sitges 

Els carrers de la Festa Major de Gràcia 

http://www.ajrubi.net/�
http://www.firesifestes.com/Fires/F-Raiers-Pobla-Segur.htm�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, que conté també la secció «rubifolk dels infants», amb 
activitats per als més petits, com tallers, espectacles i cercaviles. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: durant el mes de juliol. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació. Els preus varien segons l’espectacle 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajrubi.net 
Telèfon: 935 88 45 79 
 
Organització: Esbart Dansaire de Rubí 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Rubí, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 a 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: durant el mes de juliol. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.firesifestes.com/Fires/F-Raiers-Pobla-Segur.htm 
Telèfon: 973 68 01 32 - 973 68 14 93 
A/e: raiers@catalunya.com 
 
Organització: Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa 
Lloc de realització: carrers del municipi i riu la Noguera Pallaresa 
Adreça: La Pobla de Segur, Pallars Jussà 

Rubifolk 

Festa des Raiers a la Pobla de Segur 

http://www.guiamanresa.com/capgrossos/index.htm�
http://www.santclimentdellobregat.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 del mes de juny. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.guiamanresa.com/capgrossos/index.htm 
Telèfon: 938 73 93 66 
A/e: capsmanresa2006@gegants.org 
 
Organització: Geganters de Manresa 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Manresa, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposició de reconegut prestigi, en la qual es pot, entre altres coses, degustar els magnífics fruits. 
Aquest any 2008 se celebra la seva XXXII edició. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: primer cap de setmana del mes de juny. Activitat anual 
Horari: durant tot el dia 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santclimentdellobregat.es 
 
Organització: Cooperativa Agrícola de Sant Climent i Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Sant Climent de Llobregat, Barcelona 
 
 
 
 
 
 

Trobada Nacional de Capgrossos 

Festa de la cirera a Sant Climent de Llobregat 

http://www.fundaciolaroda.net/�
http://www.ajtarragona.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: durant el mes de maig. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundaciolaroda.net 
Telèfon: 934 14 72 01 
A/e: administracio@fundaciolaroda.org 
 
Organització: Fundació La Roda 
Lloc de realització: Parc de la Ciutadella 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: del 15 al 24 de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajtarragona.es 
Telèfon: 977 25 09 23 
A/e: jb.cultura@tinet.org 
 
Organització: Ajuntament de Tarragona. Conselleria de Festes 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Tarragona, Tarragonès 

Tamborinada 

Festes de Santa Tecla de Tarragona 

http://www.bcn.es/�
http://www.ajuntamentdetremp.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Per Sant Jordi, els passeigs i carrers principals de la ciutat s’omplen de parades de llibres i de roses que 
donen un aire festiu i alegre a la celebració. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 23 d’abril 
Horari: tot el dia 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es 
Telèfon: 934 02 70 00 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 28 de desembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajuntamentdetremp.cat 
Telèfon: 973 65 00 05 
A/e: culturaifestes@ajuntamentdetremp.com 
 
Organització: Ajuntament de Tremp. Associació La Casa del Sol Naixent 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Tremp, Pallars Jussà 

Sant Jordi a Barcelona 

Aixecada del Ninot 

http://www.bcn.es/ciutatvella�
http://www.setmanamedieval.org/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
A la Fira de Santa Llúcia s’hi 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: mes de desembre. Consulteu la programació 
Horari: durant tot el dia 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/ciutatvella 
Telèfon: 932 91 61 00 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: plaça de la Catedral de Barcelona 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes d’abril. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: preus gratuïts i de pagament segons les activitats 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.setmanamedieval.org 
A/e: info@setmanamedieval.org 
 
Organització: Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 

Fira de Santa Llúcia 

Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi 

http://www.corpuslagarriga.org/�
http://www.catedralbcn.org/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Celebració de la festa del Corpus amb la construcció d’una vintena de catifes de clavells esteses al llarg dels 
seus carrers, la processó religiosa de diumenge i una gran batalla festiva final que posa punt i final a molts 
mesos de preparació. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: juny del 2008. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.corpuslagarriga.org 
Telèfons: 630 33 66 21 - 629 01 44 84 
A/e: corpuslagarriga@corpuslagarriga.org 
 
Organització: Comissió del Corpus de La Garriga 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: La Garriga, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: durant el mes de juny. Activitat anual 
Horari: matins de 8.30 a 12.30 h 

Tardes de 17.15 a 19.00 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.catedralbcn.org 
Telèfon: 933 10 06 69 
 
Organització: Catedral de Barcelona 
Lloc de realització: claustre de la Catedral de Barcelona 
Adreça: pla de la Seu, s/n - Barcelona, Barcelonès 

Festa del Corpus 

L’Ou Com Balla 

http://www.elpessebre.com/�
http://www.ajberga.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: mesos de desembre del 2008 i gener del 2009. Activitat anual 
Horari: 19 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.elpessebre.com 
Telèfon: 972 56 00 07 
A/e: info@elpessebre.com 
 
Organització: Pessebre Vivent de Bàscara 
Lloc de realització: carrers de la part antiga del municipi 
Adreça: Bàscara, Alt Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajberga.cat 
Telèfon: 938 21 43 33 
 
Organització: Patronat Municipal de la Patum 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Berga, Berguedà 

Pessebre Vivent 

La Patum de Berga 

http://www.aplec.org/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  182 

Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
La Cavalcada de Reis d’Igualada és una de les més antigues del país. Aquesta cavalcada destaca pel seu 
tarannà solidari i assistencial, la presència del Patge Faruk, les espectaculars carrosses i l’entrega dels 
regals balcó a balcó a través d’unes llargues escales de fusta. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 5 de gener. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Telèfon: 938 05 36 04 
 
Organització: Comissió Organitzadora Cavalcada dels Reis d’Igualada - Fundació Privada 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Igualada, Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: durant el mes de maig. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: tiquet per a dinar al Palau de Vidre 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.aplec.org 
Telèfon: 973 28 14 73 
A/e: aplec@aplec.org 
 
Organització: Federació de Colles de l’Aplec del Cargol de Lleida 
Lloc de realització: Parc dels Camps Elisis 
Adreça: Lleida, Segrià 

Cavalcada de Reis 

Aplec del Cargol de Lleida 

http://www.bcn.cat/�
http://www.minyons.org/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 s’hi poden veure 
representacions familiars, en el marc de la Trobada d’Artistes de Carrer. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 24 de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.cat 
Telèfon: 934 02 70 00 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: carrers, places i diversitat d’espais del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: tercer diumenge de novembre. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.minyons.org 
Telèfon: 937 31 51 26 - 636 98 71 22 
 
Organització: Colla Castellera Minyons de Terrassa 
Lloc de realització: raval de Montserrat 
Adreça: Terrassa, Vallès Occidental 

La Mercè 

Diada dels Minyons de Terrassa 

http://www.bcn.cat/�
http://www.bcn.es/santaeulalia�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.cat 
Telèfon: 934 02 70 00 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: cap de setmana del mes de febrer. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/santaeulalia 
Telèfon: 934 02 70 00 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 

Carnaval a Barcelona 

Festes de Santa Eulàlia 

http://www.bcn.cat/�
http://www.ddgi.es/sfp�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Cavalcada amb esplèndides carrosses, acompanyades de patges, bandes de música, personatges 
pintorescos i éssers fantàstics. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 5 de gener. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.cat 
Telèfon: 934 02 70 00 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: cap de setmana del mes de maig. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ddgi.es/sfp 
Telèfon: 972 44 40 11 
A/e: sfp@ddgi.cat 
 
Organització: Comissió de Manteniment de Cavallets, els Gegants i la Mulassa Ajuntament de Sant 
Feliu de Pallerols 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa 

Cavalcada de Reis 

La Mata-degolla a la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols 

http://www.ddgi.es/plaestany/text/cmuncorn.htm�
http://pobles.ddgi.es/cornellaterri�
http://www.castellersdevilafranca.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: festius. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ddgi.es/plaestany/text/cmuncorn.htm i http://pobles.ddgi.es/cornellaterri 
Telèfon: 972 59 40 01 
 
Organització: Comissió de Festes de l’Ajuntament de Cornellà de Terri 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Cornellà de Terri, Pla de l’Estany 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: festius. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.castellersdevilafranca.com 
Telèfon: 938 17 05 42 
 
Organització: Castellers de Vilafranca 
Lloc de realització: plaça de la Vila 
Adreça: Vilafranca del Penedès, Alt Penedès 

Festa de l’Arbre i Ball del Cornut 

Diada Castellera 

http://www.santmedir.org/index.html�
http://www.tonistaradell.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: 3 de març. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.santmedir.org/index.html 
Telèfon: 932 85 06 70 
A/e: info@santmedir.org 
 
Organització: Federació de Colles de Sant Medir 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de gener. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tonistaradell.com 
Telèfon: 620 73 90 67 
A/e: info@tonistaradell.com 
 
Organització: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat 
Lloc de realització: carrers i places del municipi 
Adreça: Taradell, Osona 

Festa de Sant Medir 

Festes de Sant Antoni 

http://www.ajvalls.org/�
http://www.collavella.com/�
http://www.jovesxiquetsdevalls.com/�
http://www.sallent.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 comenta amb 
força al juny i declina a partir de mitjan novembre. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: primer diumenge després del 21 d’octubre. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajvalls.org ; www.collavella.com ; www.jovesxiquetsdevalls.com/ 
Telèfon: 977 636 003 (Regidoria de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Valls) 
A/e: aj.valls@altanet.org 
 
Organització: Colles castelleres 
Lloc de realització: plaça del Blat 
Adreça: Valls, Alt Camp 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: cap de setmana del mes de juny. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.sallent.com 
Telèfon: 938 37 09 03 
 
Organització: Amics de les Enramades 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Sallent, Bages 

Diada Castellera 

Festa de les Enramades de Sallent 

http://www.festadelacarxofa.cat/�
http://www.firaceramica.org/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 de mes de febrer. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: Els tiquets, estaran a la venda el mateix dia de les Jornades al Pavelló Firal, i tenen un 
preu de 9,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.festadelacarxofa.cat 
A/e: info@turismeamposta.org 
 
Organització: Ajuntament d’Amposta 
Lloc de realització: Pavelló Firal d’Amposta 
Adreça: Sebastià Juan Arbó, s/n - 43870 Amposta, Montsià 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 4 d’agost 
Horari: durant tot el matí 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.firaceramica.org 
Telèfon: 93 797 27 32 
A/e: info@firaceramica.org 
 
Organització: Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa d’Argentona 
Lloc de realització: centre de la vila d’Argentona 
Adreça: plaça de l’Església, 4, 2n pis - 08310 Argentona, Maresme 

Festa de la Carxofa a Amposta 

La Festa del càntir 

http://www.ajberga.cat/�
http://www.blanes.net/focs/index.html�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Cada any, al 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: primer cap de setmana d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: entrada gratuïta. Es poden adquirir tiquets per fer el tast de la mostra de productes. 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajberga.cat 
Telèfon: 938 21 43 33 (Ajuntament) 
A/e: berga@ajberga.cat  
 
Organització: Ajuntament de Berga – BergaComercial – Associació Boletaire de Berga 
Lloc de realització: Passeig de la Indústria i Pla de Puigventós 
Adreça: Berga - Berguedà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: última setmana de juliol 
Horari: dos quarts d’onze del vespre 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.blanes.net/focs/index.html 
 
Organització: Ajuntament de Blanes 
Lloc de realització: platges de la Vila de Blanes 
Adreça: Blanes, La Selva 

Mostra de tardor, Berga Bolet 

Concurs Internacional de Focs d’Artifici Costa Brava 

http://www.corberadellobregat.org/�
http://www.cornellaweb.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
El pessebre vivent de Corbera és el més antic de Catalunya i és d’una gran espectacularitat degut al lloc on 
es realiza i a la qüantitat de gent que hi participa. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana 
Horari: Des del primer cap de setmana de desembre fins el segon de gener. Consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.corberadellobregat.org 
 
Organització: Associació Cultural Amics de Corbera 
Lloc de realització: La Penya del Corb 
Adreça: La Penya del Corb - Corbera de Llobregat, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Mag Maginet viu a Cornellà des de fa 300 anys a la Torre de la Miranda. D’un temps ençà és l’encarregat 
de fer saber als nens i les nenes el secret més ben guardat dels Tres Reis: com arribaran a Cornellà. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: de l’1 al 5 de gener 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cornellaweb.com 
Telèfon: 933 77 02 12 
 
Organització: Ajuntament de Cornellà 
Lloc de realització: Campament del Mag Maginet 
Adreça: plaça d’Europa - 08940 Cornellà del Lobregat, Baix Llobregat 

Pessebre vivent a Corbera de Llobregat 

Nit de Reis i campament oriental Mag Maginet 

http://www.deltebre.net/�
http://www.viladecavalls.org/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  192 

Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
La falç, la corbella, el collado i el sorrac, totes son eines que s’utilitzaven per segar, una de les feiners més 
laborioses de quantes es realitzaven als arrossars. I totes les podràs veure durant la Festa de la sega. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació. 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.deltebre.net 
Telèfon: 977 48 93 09 
 
Organització: Ajuntament de Deltebre 
Lloc de realització: Barraques de Salvador 
Adreça: Deltebre, Baix Ebre 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de novembre 
Horari: consulteu la programació 
Preus i descomptes: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.viladecavalls.org 
Telèfon: 937 34 18 71 
A/e: ajuntament@viladecavalls.org 
 
Organització: Ajuntament de Viladecavalls 
Lloc de realització: casc antic de Viladecavalls 
Adreça: Viladecavalls, Vallès Occidental 
 
 

Festa de l’arròs, la sega 

Festa de Sant Martí 

http://www.ddgi.cat/webfigue/fires.html�
http://www.manlleu.cat/�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Un dels actes que origina les festes de la Santa Creu és el concurs de les Creus de Maig i que 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: primera setmana del mes de maig 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ddgi.cat/webfigue/fires.html 
 
Organització: Ajuntament de Figueres 
Lloc de realització: carrers i places de Figueres 
Adreça: Figueres, Alt Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: finals de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.manlleu.cat 
Telèfon: 938 51 50 22 
A/e: ope@opemanlleu.cat 
 
Organització: Oficina de promoció econòmica - Ajuntament de Manlleu 
Lloc de realització: plaça Fra Bernadí de Manlleu 
Adreça: plaça Fra Bernadí - 08560 Manlleu, Osona 

Festes de la Santa Creu 

Festa del Porc i la Cervesa de Manlleu 

http://www.ajmanresa.cat/�
http://www.palleja.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 ornpIe 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: pels voltants del 21 de febrer 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajmanresa.cat 
Telèfon: 93 878 23 00 
 
Organització: Ajuntament de Manresa 
Lloc de realització: carrers del nucli antic de la vila 
Adreça: Manresa, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
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’omplem 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 de carnaval 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.palleja.cat 
 
Organització: Karnestoltes Comissió - Ajuntament de Pallejà 
Lloc de realització: carrers de la vila 
Adreça: Pallejà, Baix Llobregat 

Festa de la llum 

El carnaval de Pallejà 

http://www.festamajordhivern.cat/�
http://www.ddgi.cat/ripoll/�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Els Penja-culpes són esperits de les antigues fàbriques de Premià de Mar. Cada any, el divendres de 
carnaval desperten al poble de Premià. L'endemà, critiquen i repassen a tothom exposant al sol tots els 
drapets bruts del poble. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: setmana de carnaval 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.festamajordhivern.cat 
 
Organització: Regidoria de Cultura i Comissió Fem Gran la Petita 
Lloc de realització: diferents espais del poble 
Adreça: Premià de Mar, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: cap de setmana abans de Tots Sants i dia de Tots Sants 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.ddgi.cat/ripoll/ 
 
Organització: Associació de veïns del nucli antic de Ripoll 
Lloc de realització: carrers de la vila 
Adreça: Ripoll, Ripollès 

El Carnaval amb els Penja-culpes 

La festa de la carbassada 

http://www.salou.org/�
mailto:pmtsalou@salou.altanet.org�
http://www.webgipal.net/Salt/�
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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: entre els mesos de novembre i desembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.salou.org 
Telèfon: 977 35 01 02 (Patronat municipal de turisme) 977 38 02 03 (Ajuntament de Salou) 
A/e: pmtsalou@salou.altanet.org  
 
Organització: Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Salou 
Lloc de realització: Salou 
Adreça: Salou, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: primer cap de setmana del mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.webgipal.net/Salt/ 
Telèfon: 972 40 50 62 
 
Organització: Ajuntament de Salt 
Lloc de realització: diferents espais de la vila 
Adreça: Salt, Gironès 

Festa del calamar, la festa marinera 

Festa del cistell 

http://www.guixols.cat/�
http://www.cavatast.cat/�
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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: setmana de carnaval 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.guixols.cat 
Telèfon: 972 32 70 00 
A/e: turisme@guixols.cat 
 
Organització: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
Lloc de realització: carrers i diversos espais de la vila 
Adreça: Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana del mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cavatast.cat 
Telèfon: 938 91 31 88 
A/e: info@cavatast.cat 
 
Organització: Patronat de Turisme 
Lloc de realització: rambla de la Generalitat 
Adreça: rambla de la Generalitat - 08720 Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès 

Actes de carnaval a Sant Feliu 

Cavatast, la mostra de caves i gastronomia 

http://www.webgipal.net/stacolomaf/�
http://www.laseu.org/cat/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  198 

Cultura, espectacles i tallers 
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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: cap de setmana del mes de novembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.webgipal.net/stacolomaf/ 
Telèfon: 972 84 08 08 
 
 
Organització: Ajuntament de Santa Coloma de Farners 
Lloc de realització: Santa Coloma de Farners 
Adreça: Santa Coloma de Farners, Selva 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: penúltim cap de setmana del mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.laseu.org/cat/ 
Telèfon: 973 35 00 10 (Ajuntament) 
A/e: webcontacte@aj-laseu.net 
 
Organització: Ajuntament de La Seu d’Urgell 
Lloc de realització: nucli històric de La Seu 
Adreça: La Seu d’Urgell, Alt Urgell 

Festa concurs de la ratafia 

Fira de Sant Ermengol 

http://www.sitges.cat/�
http://www.sitges.cat/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: setmana de carnaval 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.sitges.cat 
Telèfon: 938 11 76 00 (Ajuntament) 
 
Organització: Ajuntament de Sitges 
Lloc de realització: centre de la vila 
Adreça: Sitges, Garraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sino els que tenen els automòbils més originals i 
també els que vesteixen en més consonància amb l’època del cotxe amb el que participen. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana del mes de març 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.sitges.cat 
Telèfon: 938 11 76 00 (Ajuntament) 
 
Organització: Ajuntament de Sitges 
Lloc de realització: centre de la vila 
Adreça: Sitges, Garraf 
 
 

El carnaval sitgetà 

Ral·li Internacional de cotxes d’època 

http://www.carnavaltorello.cat/�
http://www.ajtarrega.es/firartistes.html�
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No és només una rua de carrosses. El carnaval de la gent gran, el pullassu, les senyoretes, la rua i 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: setmana de carnaval 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.carnavaltorello.cat 
Telèfon: 618 58 94 58 - 630 18 83 88 
A/e: pioctorello@terra.es 
 
Organització: Ajuntament de Torelló 
Lloc de realització: Torelló 
Adreça: Torelló, Osona 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de desembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajtarrega.es/firartistes.html 
Telèfon: 973 31 16 08 
 
Organització: Ajuntament de Tàrrega 
Lloc de realització: Tàrrega 
Adreça: Tàrrega, Urgell 

El Carnaval de Terra Endins 

Fira d’Artistes i Activitats Tradicionals 

http://www.vilanovadelcami.net/�
http://www.carnavalsolsona.com/�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de gener 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vilanovadelcami.net 
Telèfon: 938 05 44 22 
A/e: vilanovac@vilanovac.diba.es 
 
Organització: Ajuntament de Vilanova del Camí 
Lloc de realització: Vilanova del Camí 
Adreça: Vilanova del Camí, Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com tots els Carnavals, en el 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: setmana de carnaval 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.carnavalsolsona.com 
A/e: carnavalsolsona@yahoo.es 
 
Organització: Junta de Carnaval 
Lloc de realització: Solsona 

La fira del Camí Ral 

El Carnaval de Solsona 

http://www.gandesa.altanet.org/�
http://www.vielha-mijaran.org/�
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Al voltant de la Cooperativa de Gandesa s’instal·len els stands 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 les 
problemàtiques agràries 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: primer cap de setmana del mes de novembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.gandesa.altanet.org 
Telèfon: 977 42 00 17 
 
Organització: Cooperativa de Gandesa - Ajuntament de Gandesa 
Lloc de realització: Gandesa 
Adreça: Gandesa, Terra Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vielha-mijaran.org 
Telèfon: 973 64 01 10 
 
Organització: Ajuntament de Vielha e Mijaran 
Lloc de realització: Vielha 
Adreça: Vielha, Vall d’Aran 

Festa del vi 

Fira de Vielha 2008 

http://www.elpontdesuert.com/�
http://www.falset.net/�
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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 del qual es remunten a temps immemorials. 
Durant la fira es duu 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: tercer o quart diumenge del mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.elpontdesuert.com 
Telèfon: 973 69 00 05 (Ajuntament) 
A/e: ajuntament@elpontdesuert.com 
 
Organització: Ajuntament de Pont de Suert 
Lloc de realització: Pont de Suert 
Adreça: Pont de Suert, Alta Ribagorça 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desfilada de cavalleries guarnides, muntades pels genets que porten el vestit típic de la festa. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana més proper a Sant Antoni Abad 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.falset.net 
Telèfon: 977 83 00 57 (Ajuntament) 977 83 10 23 (Oficina de Turisme) 
 
Organització: Ajuntament de Falset 
Lloc de realització: carrers de la vila 
Adreça: Falset, Priorat 

La Fira de la Girella 

L’Encamisada 

http://www.lapassiodecervera.com/�
http://www.vandellos-hospitalet.org/�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Diversos historiadors importants, conjuntament amb els estudis realitzats per la Universitat de La Sorbona de 
París, han reconegut les escenificacions de La Passió de Cervera com les més antigues de tot Europa, 
demostrant un cop més el punt de partida d’aquest espectacle ara ja mediàtic. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: durant els mesos de març i abril 
Horari: matí de 10 a 14 h 
Preus i descomptes: butaques centrals i preferència 20 € 
Butaques laterals 18 €. Descomptes per a grups 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lapassiodecervera.com 
Telèfon: 973 53 26 61 
A/e: info@lapassiodecervera.com 
 
Organització: Patronat de La Passió de Cervera 
Lloc de realització: Teatre La Passió 
Adreça: passeig Balmes, 2 - 4 - 25200 Cervera, Segarra 
 
 
 
 
 
 
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 la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.vandellos-hospitalet.org 
Telèfon: 977 82 33 13 
A/e: cultura@vandellos-hospitalet.org 
 
Organització: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: c/ Alamanda, 4 – 43890 L'Hospitalet de l'Infant, Baix Camp 
 

La Passió de Cervera 

Mercat Medieval 

http://www.ulldecona.org/�
http://www.ajuntamentdetremp.cat/ca/turisme/fires/firaPrimavera.aspx�
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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: mes d’agost 
Horari: consulteu la programació 
Preus i descomptes: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ulldecona.org 
Telèfon: 977 57 30 34 
A/e: ajuntament@viladecavalls.org 
 
Organització: Ajuntament d’Ulldecona 
Lloc de realització: Ermita de la Pietat 
Adreça: c/ Major, 49 - 43550 Ulldecona, Montsià 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.ajuntamentdetremp.cat 
Telèfon: 973 65 00 05 
A/e: ajuntament@tremp.ddl.net 
 
Organització: Ajuntament de Tremp 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: plaça de la Creu, 1 - 25620 Tremp, Pallars Jussà 
 

Fira Primavera 

Festes Majors Barri Castell 

http://www.teia.net/�
http://www.webgipal.net/taradell�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de juny 
Horari: consulteu la programació 
Preus i descomptes: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.teia.net 
Telèfon: 935 40 93 50 
A/e: ajunta@teia.cat 
 
Organització: Ajuntament de Teià 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: c/ Pere Noguera, 12 - 08329 Teià, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: finals d’agost 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.webgipal.net/taradell 
Telèfon: 938 12 61 00 
A/e: taradell@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Taradell 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: c/ Vila, 45 - 08552 Taradell, Osona 
 
 

Festa d’en Toca-sons, el bandoler de Taradell 

Festa d’Estiu 

http://www.suria.diba.es/agenda2.htm�
http://www.carnavalsolsona.com/�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Diumenge de Pasqua, al matí, pels carrers de la vila. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: diumenge de Pasqua 
Horari: consulteu la programació 
Preus i descomptes: entrada gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.suria.diba.es/agenda2.htm 
Telèfon: 938 68 28 00 
A/e: suria@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Súria 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: c/ Ernest Solvay, 13 - 08260 Súria, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celebració del Carnaval durant nou dies i amb més de quaranta actes. N’hi ha per a tots els gustos i edats, 
des d’una bona fartanera, on el menjar per excel·lència és el porc, a un concurs infantil de disfresses amb 
una participació de més de tres-cents nens disfressats. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: gener i febrer 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.carnavalsolsona.com 
Telèfon: 973 48 00 50 
A/e: carnavalsolsona@yahoo.es 
 
Organització: Junta Gestora del Carnaval i l’Ajuntament de Solsona 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Solsona, Solsonès 
 
 
 

Carnaval de Solsona 

Caramelles de Súria 

http://www.solsonalafesta.net/�
http://www.santpedor.cat/�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: principis de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.solsonalafesta.net 
Telèfon: 973 48 00 50 
A/e: comunicacio@solsonalafesta.net 
 
Organització: Ajuntament de Solsona 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Solsona, Solsonès 
 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
Exposicions 
Hi ha notícies d’aquesta festa des de l’any 1326. Llavors funcionava com a confraria. 
Totes les feines i oficis hi estaven agrupats, tenien els seus sants patronals que, amb els anys, van convertir-
se en el que en deien “els gremis”. La festa, en aquells temps, 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: per a totes les edats 
Dia de realització: a principis de gener 
Horari: consulteu programa 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santpedor.cat 
Telèfon: 938 27 28 28   
A/e: santpedor@santpedor.cat 
 
Organització: Ajuntament de Santpedor 
Lloc de realització: pels carrers del municipi 
Adreça: pl. Gran, 1- 08251 Santpedor, Bages 
 

Festa Major de Solsona 

Festa de Sant Antoni 

http://www.santpedor.cat/�
http://www.santamargaridaielsmonjos.org/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  209 

Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
Acte tradicional nadalenc amb més de vint-i-cinc 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: per Nadal 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: consulteu programació 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.santpedor.cat 
Telèfon: 938 27 28 28 
A/e: santpedor@santpedor.cat 
 
Organització: Ajuntament de Santpedor 
Lloc de realització: pels carrers del municipi 
Adreça: pl. Gran, 1- 08251 Santpedor, Bages 
 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
 
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: per a totes les edats 
Dia de realització: a principis de novembre 
Horari: consulteu programa 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santamargaridaielsmonjos.org 
Telèfon: 938 98 02 11 
A/e: grupjove@troc.es 
 
Organització: Grup de Joves de la Ràpita 
Lloc de realització: La Ràpita 
Adreça: La Ràpita, Alt Penedès 
 

Pessebre  Vivent 

La Festa del Most 

http://www.montbui.net/�
mailto:ajuntament@montbui.net�
http://santaeulaliaroncana.iquadrat.com/default.php�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: primer cap de setmana de juny 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.montbui.net 
Telèfon: 938 03 47 35 
A/e: ajuntament@montbui.net 
 
Organització: l'Ateneu del Pi i l’ Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
Lloc de realització: pels carrers del barri 
Adreça: Barri del Pi de Santa Margarida de Montbui, Anoia 
 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
 
Festa dels Bastoners de Santa Eulàlia en la que es realitzen activitats, balls, sopar popular i, per acabar, una 
Festa Trinxaire. 
 
Edats: per a totes les edats 
Dia de realització: mes de març 
Horari: consulteu programa 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://santaeulaliaroncana.iquadrat.com/default.php 
Telèfon: 938 44 80 25 
A/e: st.eulaliaron@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
Lloc de realització: pels carrers del municipi 
Adreça: Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental 
 

Festa grossa al Barri del Pi 

Trinxada 

http://www.santvi.cat/�
http://www.santfeliudecodines.org/�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
El Ball de gitanes de Sant Vicenç de Castellet és una de les festes més participatives de les que se celebren 
al municipi. Hi prenen part més de dues-centes cinquanta persones, repartides en les colles. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de maig 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.santvi.cat 
Telèfon: 936 93 06 11 
A/e: svcastellet@santvi.cat 
 
Organització: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
Lloc de realització: pels carrers del barri 
Adreça: Sant Vicenç de Castellet, Bages 
 
 
 
 
 
 
, espectacles i tallers 
 
Trobada de puntaires a les places del poble. 
 
Edats: per a totes les edats 
Dia de realització: últim cap de setmana de juny 
Horari: de 10 h 13 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santfeliudecodines.org 
Telèfon: 938 66 27 68 
A/e: st.feliuc@diba.cat 
 
Organització: Puntaires de Sant Feliu de Codines  
Lloc de realització: places Dr. Miquel Vila i Josep Umbert Ventura 
Adreça: Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental 

Ball de gitanes  

Trobada de puntaires 

http://www.santandreudellavaneres.cat/�
http://www.sallent.cat/�
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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: mes d’abril 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.santandreudellavaneres.cat 
Telèfon: 937 02 36 03 
A/e: st.andreull@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
Lloc de realització: diferents indrets del municipi 
Adreça: Sant Andreu de Llavaneres, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
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: segon cap de setmana de juliol 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.rodadeter.cat 
Telèfon: 938 50 00 75 
A/e: rodadeter@rodadeter.cat 
 
Organització: Ajuntament de Roda de Ter - Regidoria de Cultura i Comissió de Rodafolk 
Lloc de realització: diferents espais del poble 
Adreça: Roda de Ter, Osona 

Festa del Pèsol 

Rodafolk 

http://www.alcarras.ddl.net/�
http://www.ajalella.org/�
mailto:ajalella@alella.cat�
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Tots els anys Alcarràs organitza pels vols 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 
Dia de realització: mes d’abril 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: 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 79 00 04 
A/e: cultura@alcarras.ddl.net 
 
Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcarràs 
Lloc de realització: Centre Cultural Municipal Lo Casino 
Adreça: c/ Major, 84-86 – 25180 Alcarràs, Segrià 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de juny. Activitat anual 
Horari: migdia 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia. Màxim de participants per paella: trenta persones 
 
Més informació: 
Web: www.ajalella.org 
Telèfon: 935 55 23 39 
A/e: ajalella@alella.cat 
 
Organització: Ajuntament d’Alella 
Lloc de realització: El bosquet  
Adreça: Alella (bosquet que hi ha prop de l’IES d’Alella), Maresme  

Setmana cultural 

Aplec de l’arròs 

http://www.ajalella.org/�
mailto:ajalella@alella.cat�
http://www.ametllademar.org/�
mailto:turisme@ametllademar.org�
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Alella està intensament arrelada a la vinya i al vi, com ho estan els seus ceps plantats en el 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: mes de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha. 
 
Més informació: 
Web: www.ajalella.org 
Telèfon: 935 55 23 39 
A/e: ajalella@alella.cat 
 
Organització: Ajuntament d’Alella 
Lloc de realització: plaça de la Vila   
Adreça: Alella, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
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: dia 29 de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ametllademar.org 
Telèfon: 977 45 64 77   
A/e: turisme@ametllademar.org 
 
Organització: Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar 
Lloc de realització: vegeu programació  
Adreça: l’Ametlla de Mar, Baix Ebre 

Festes de Sant Pere Pescador  

Festa de la verema 

http://www.ddgi.cat/ajangles/�
mailto:info@angles.cat�
http://www.minorisa.es/sarauartesenc/�
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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: comença el divendres anterior al primer diumenge de setembre i finalitza el dimecres 
següent. 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha. 
 
Més informació: 
Web: www.ddgi.cat/ajangles/ 
Telèfon: 972 42 00 58 
A/e: info@angles.cat 
 
Organització: entitats de la vila i comissió de festes 
Lloc de realització:  vegeu programació  
Adreça: Anglès, la Selva 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: pels volts de la Puríssima. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.minorisa.es/sarauartesenc/ 
Telèfon: 938 30 54 87 
 
Organització: Amics de la Sardana d’Artés 
Lloc de realització: pavelló d’esports  
Adreça: Artés, Bages 

El Sarau  

Les gales d’Anglès 

http://www.biguesiriells.info/�
http://www.caldesdemalavella.com/�
mailto:caldes@ddgi.es�
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Amb aquesta celebració se segueix la tradició per la qual el poble de Bigues es va encomanar al Sant per 
superar una pesta que estava afectant la població d’una manera molt greu. La intercessió del Sant va 
aconseguir aturar la pesta i, a partir d’aleshores, cada any Bigues li ret homenatge.   
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: 20 de gener 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha. 
 
Més informació: 
Web: www.biguesiriells.info 
Telèfon: 938 65 62 25  
 
Organització: Ajuntament de Bigues i Riells  
Lloc de realització: vegeu programació  
Adreça: Bigues i Riells, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 22 de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.caldesdemalavella.com 
Telèfon: 972 47 00 05 
A/e: caldes@ddgi.es  
 
Organització: Ajuntament de Caldes de Malavella 
Lloc de realització: Ermita de Sant Maurici 
Adreça: Caldes de Malavella, Selva 

Aplec de Sant Maurici  

El vot de poble a Sant Sebastià  

http://www.capellades.cat/�
mailto:%22capellades@diba.cat%22�
http://www.cassadelaselva.net/�
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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 forma de les tradicionals Festes del Carrer s’ha mantingut fins als nostres dies conservant els eixos 
centrals de l’estructura de festa. 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: mes de juny. Primer dissabte després de Corpus 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.capellades.cat 
Telèfon: 938 01 10 01 
A/e: capellades@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Capellades  
Lloc de realització: carrers de la vila  
Adreça: Capellades, Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
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. Son músics que se senten plenament identificats amb el poble que els ha vist néixer 
o que els ha acollit i el poble respon d’una manera extraordinària.  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: divendres anterior a la festa major (començaments de juny) 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cassadelaselva.net/ 
Telèfon: 972 46 00 05 
 
Organització: Ajuntament de Cassà de la Selva 
Lloc de realització: plaça de la Coma 
Adreça: Cassà de la Selva, Gironès 

Nit dels Músics Cassanencs  

Festes del carrer  

http://www.lescala-empuries.com/�
http://www.cerverapaeria.com/aquelarre�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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 del mes de setembre 
Horari: dissabte a la tarda i al vespre 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lescala-empuries.com 
Telèfon: 972 77 15 56 
 
Organització: Ajuntament de l’Escala 
Lloc de realització: platja de les Barques de l'Escala 
Adreça: l’Escala, Alt Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: últim cap de setmana d’agost 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cerverapaeria.com/aquelarre 
Telèfon: 973 53 32 12 
 
Organització: Comissió Organitzadora i de Funcionament de l’Aquelarre 
Lloc de realització: esplanada del castell i plaça de Cal Racó 
Adreça: Cervera, Segarra 

Aquelarre de Cervera  

La festa de la sal  

http://www.llagostera.org/�
http://www.moradebre.cat/�
mailto:informacio@moradebre.cat�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
La festa del patró dels conductors -que és el dia 10 de juliol- se celebra el dissabte més proper a 
l’onomàstica del Sant amb una cercavila de vehicles engalanats que acaba amb una benedicció. La diada 
continua a la nit, al parc de la Torre, amb un sopar popular i un ball durant el qual es donen els premis als 
vehicles més engalanats. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: dissabte més proper al 10 de juliol 
Horari: des del matí fins al vespre 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.llagostera.org 
Telèfon: 972 83 03 75 
A/e: ajdl505@terra.es 
 
Organització: Ajuntament de Llagostera. Àrea de cultura i festes 
Lloc de realització: carrers de la vil·la i parc de La Torre 
Adreça: Llagostera, Gironès 
 
 
 
 
 
 
 
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 de la primera quinzena de juliol  
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.moradebre.cat 
Telèfon: 977 40 00 12 
A/e: informacio@moradebre.cat  
 
Organització: Ajuntament de Móra d'Ebre, Regidoria de Festes 
Lloc de realització: Móra d’Ebre 
Adreça: Móra d’Ebre, Ribera d’Ebre 

La Móra, Morisca, Creu i Mitja Lluna 

San Cristòfor  

http://www.premiadedalt.org/�
http://www.riudoms.org/�
http://www.avellana.cat/�
mailto:avellana@riudoms.cat�
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Cultura, espectacles i tallers 

Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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: 1 de maig 
Horari: comença a les 11.30 h amb la celebració de la Missa solemne 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.premiadedalt.org 
Telèfon: 937 52 31 86 
 
Organització: Ajuntament de Premià de Dalt, Comissió de Festes 
Lloc de realització: Santuari de la Mare de Déu de la Cisa, carrer de la Cisa i esplanada de la Font 
Adreça: Premià de Dalt, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: segon cap de setmana del mes d’agost. Activitat anual  
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.riudoms.org ; www.avellana.cat 
Telèfon: 977 85 03 50 
A/e: avellana@riudoms.cat 
 
Organització: Patronat de la Fira de l'Avellana 
Lloc de realització: zona escolar i plaça de la Palmera 
Adreça: Riudoms, Baix Camp 

Fira de Sant Llorenç i Fira de l'Avellana 

L’Aplec de la Cisa  

http://www.laroca.org/�
http://www.rodadeter.cat/�
mailto:rodadeter@rodadeter.cat�
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Festes populars 
 
 
 
 
 
 
 
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!  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: diumenge del mes de juny 
Horari: de les 10 h del matí fins a les 20 h del vespre 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.laroca.org 
Telèfon: 938 42 20 16 (Ajuntament) 
 
Organització: Ajuntament de la Roca del Vallès 
Lloc de realització: plaça Sant Jordi 
Adreça: la Roca del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 

Festa del Comerç  

http://www.afanoc.org/�
http://www.xarxacat.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Actes solidaris 
 
 
 
 
 
 
 
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 (suport 
psicològic, social, educatiu, lúdic, cultural...). 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana del mes de desembre. Activitat anual 
Horari: a partir de les 10 h 
Preus i descomptes: 
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 
NOTA: els nens i les nenes malalts de càncer i les seves famílies tenen accés gratuït a la festa 
Condicions d’accés: Per accedir al «Posa’t la gorra!» a Barcelona cal comprar la gorra de la 
campanya. La gorra de Barcelona no dóna accés a la campanya de Tarragona 
 
Més informació: 
Web: www.afanoc.org 
Telèfon: 932 37 79 79 
A/e: afanoc@afanoc.org 
 
Organització: Associació de nens amb càncer - AFANOC 
Lloc de realització: Parc Zoològic de Barcelona i Instal·lacions del Parc Temàtic Port Aventura 
Adreça: Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona, Barcelonès 

 Parc d’Universal Studios Port Aventura, Apt. 90 - 43480 Vila-seca, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada festiva i de solidaritat en què diversos 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 del mes de novembre. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: jornada solidària. Aportació econòmica lliure 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.xarxacat.es 
Telèfon: 937 33 27 32 (La Xarxa) 
A/e: xarxa@xarxacat.es 
 
Organització: Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya (La Xarxa) 
Lloc de realització: Teatre Nacional de Catalunya 
Adreça: pl. de les Arts, 1 - 08013 Barcelona, Barcelonès 

Posa’t la gorra 

Marató de Contes 

http://www.stboi.es/�
http://www.cal.cat/Default.aspx?tabid=104�
http://www.cal.cat/�
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Actes solidaris 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Dia de realització: mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.stboi.es 
Telèfon: 93 685 80 00 
A/e: ajuntament@santfeliu.cat 
 
Organització: Ajuntament de Sant Boi i diferents associacions de la vila 
Lloc de realització: L’Olivera - Plaça Teresa Valls i Diví 
Adreça: Sant Boi de Llobregat, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: de juny a novembre. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: jornada solidària. Aportació econòmica lliure 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.cal.cat 
A/e: cal@cal.cat 
 
Organització: Coordinadora d’Associacions per a la Llengua Catalana 
Lloc de realització: consulteu programació 
Adreça: c. Santa Perpètua, 15, baixos - 08012 Barcelona, Barcelonés 
 
 

Barrejant’08 

Correllengua 2008 

http://www.artes.cat/�
http://www.fem.es/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Actes solidaris 
 
 
 
 

 
  
Parades de comerç just, tasts de menjars d’altres països, rutes pel nucli antic de la població... 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: primer cap de setmana del mes de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.artes.cat 
Telèfon: 938 30 50 01  
 
Organització: Consell de Solidaritat d’Artés, l’Associació de Veïns del Barri Vell i l’Ajuntament 
Lloc de realització: plaça Vella   
Adreça: Artés, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: consultar programa 
Horari: consultar horaris 
Preus i descomptes: jornada solidària. Aportació econòmica lliure 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fem.es 
Telèfon: 932 28 96 99 
A/e: info@fem.es 
 
Organització: Fundació Esclerosi Múltiple  
Lloc de realització: diferents municipis de Catalunya 
 
 
 
 
 

Festa de diversitat i comerç just 

Mulla’t per l’esclerosi múltiple 

http://www.ateneu.org/�
http://www.mmp-capellades.net/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  225 

Cultura, espectacles i tallers 

Tallers de manualitats 
 
 
 
 
 
 
 
Programa d’activitats lúdiques i culturals que inclou cuina, música, dansa, cinema i moltes altres 
experiències. 
 
Edats: de 6 a 17 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: cal formalitzar una inscripció trimestral de 50 € 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 
Condicions d’accés: 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 74 51 95 
A/e: santcugat@ateneu.org 
 
Organització: L’Ateneu. Centre Cívic de Sant Cugat 
Lloc de realització: L’Ateneu. Centre Cívic 
Adreça: pl. Pep Ventura, 1 - 08190 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 14 h i de 15 a 18 h 
Preus i descomptes: 
Taller: suplement d’1,35 € al preu de l’entrada 
Entrada: 5,50 € 
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 Museu més 
Gran de Catalunya, Carnet del Club Súper3) 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.mmp-capellades.net 
Telèfon: 938 01 28 50 
A/e: museu@mmp-capellades.net 
 
Organització: Museu Molí Paperer de Capellades 
Lloc de realització: Museu Molí Paperer 
Adreça: c/ Pau Casals, 10 - 08786 Capellades, Anoia 

L’Ateneu dels infants 

Taller Museu Molí Paperer 

http://www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm�
http://www.museumontsia.org/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Tallers de manualitats 
 
 
 
 
 
 
 
El servei desenvolupa activitats que tenen com a finalitat l’estimulació precoç de nadons de 0 a 3 anys. 
 
Edats: menors de 3 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: de 10 a 12 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm 
Telèfon: 977 55 02 35 - 977 55 02 29 
A/e: cctorreforta@tinet.org 
 
Organització: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona 
Lloc de realització: Centre Cívic Municipal de Torreforta 
Adreça: pl. Tarragonès, s/n - 43006 Tarragona, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realització de diversos tallers per a infants. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Activitat permanent 
Horari: 17 h 
Preus i descomptes: 
Entrada gratuïta: diumenges i festius 
Entrada de pagament: 1 € 
Tarifa reduïda: estudiants, jubilats i grups: 0,5 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museumontsia.org 
Telèfon: 977 702 954 
A/e: info@museumontsia.org 
 
Organització: Museu Comarcal del Montsià 
Lloc de realització: Museu Comarcal del Montsià 
Adreça: c/ Gran Capità, 34 - 43870 Amposta, Montsià 

Bebeteca 

Tallers didàctics 

http://www.abacus.es/�
http://www.abacus.es/�
http://www.poble-espanyol.com/�
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Cultura, espectacles i tallers 

Tallers de manualitats 
 
 
 
 
 
 
 
Tallers de treballs manuals de tota mena, narracions de contes, poesia infantil, sessions de maquillatge, jocs 
tradicionals... 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h i 17 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: places limitades 
 
Més informació: 
Web: www.abacus.es 
Telèfon: 932 17 81 66 
A/e: comunico@abacus.es 
 
Organització: Abacus Cooperativa 
Lloc de realització: Abacus més propera a la vostra població 
Adreça: www.abacus.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Poble Espanyol s’hi organitzen tallers artesanals per aprendre a elaborar una peça i conèixer oficis antics 
que encara són vius. També es pot assistir a espectacles, jocs i contacontes que es fan en els carrers i les 
places del Poble. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: a partir de les 9 h 
Preus i descomptes: 
Menors de 7 anys: gratuït 
Nens de 7 a 12 anys: 4 € 
Adults: 7,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.poble-espanyol.com 
Telèfon: 935 08 63 00 
A/e: info@poble-espanyol.com 
 
Organització: Poble Espanyol de Montjuïc 
Lloc de realització: Poble Espanyol 

Dissabtes infantils 

Activitats familiars al Poble Espanyol 

http://www.museudelaxocolata.com/�
http://www.mjoguetsautomats.com/�
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Tallers de manualitats 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat de dues hores durant les quals es treballa en el disseny de samarretes inspirades en motius 
precolombins. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 19 h. 
Preus i descomptes: 15 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia. Places limitades a un màxim de 
25 participants 
 
Més informació: 
Web: www.museudelaxocolata.com 
Telèfon: 932 68 78 78 
A/e: museu@pastisseria.com 
 
Organització: Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de 
Barcelona 
Lloc de realització: Museu de la Xocolata 
Adreça: c/ del Comerç, 36 - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Museu ofereix un viatge al passat, als records, les il·lusions i les vivències mitjançant la col·lecció de 
joguines exposades. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Condicions d’accés: places limitades a un màxim de 30 participants (s’acceptaran per ordre rigores 
d’inscripció). Dilluns tancat 
 
Més informació: 
Web: www.mjoguetsautomats.com 
Telèfon: 973 34 70 49 
A/e: info@mjoguetsautomats.com 
 
Organització: Serveis Educatius del Museu de Joguets i Autòmats 
Lloc de realització: Museu de Joguets i Autòmats 
Adreça: pl. Major, 23 - 25340 Verdú, Urgell 

Taller d’estampació de samarretes amb motius de xocolata 

Museu de Joguets 

http://www.fundacionfgodia.org/�
http://www.museudelapesca.org/�
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Tallers de manualitats 
 
 
 
 
 
 
 
Tallers per a nens i joves d’acord amb la programació del museu. 
 
Edats: de 3 a 17 anys 
Dia de realització: vacances escolars. Consulteu la programació 
Horari: 11 h i 17 h 
Preus i descomptes: 5,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacionfgodia.org 
Telèfon: 932 72 31 81 
A/e: info@fundacionfgodia.org 
 
Organització: Fundació Francisco Godia 
Lloc de realització: Fundació Francisco Godia 
Adreça: c/ de València, 284, principal - 08007 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al telèfon del Servei d’Atenció al Visitant: 972 600 424 
 
Més informació: 
Web: www.museudelapesca.org 
Telèfon: 972 60 04 24 
A/e: museudelapesca@palamos.org 
 
Organització: Museu de la Pesca 
Lloc de realització: Museu de la Pesca 
Adreça: Moll Pesquer, s/n - 17230 Palamós, Baix Empordà 

L’estiu a la Fundació 

Taller de nusos 

http://www.vila-seca.cat/�
http://www.vandellos-hospitalet.org/�
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Tallers de manualitats 
 
 
 
 
 
 
 
Deu escultors arribats d'arreu del món són els encarregats de realitzar aquesta curiosa obra escultòrica. 
L'estructura es monta a partir de motlles de fusta col.locats en forma de piràmide. Después es treuen els 
motlles i queda un bloc de sorra i a partir d'aqui es va treballant, donant forma, tallant I buidant fins a obtenir 
l'escultura final. Al voltant d'aquest muntatge hi haurà tallers pels més petits per aprendre a fer figures de 
sorra. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de desembre 
Horari: no n’hi ha 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vila-seca.cat 
Telèfon: 977 39 03 62 (Patronat Municipal de Turisme) 
A/e: turisme@lapinedaplatja.info 
 
Organització: Patronat Municipal de Turisme 
Lloc de realització: platja de La Pineda a Vila-seca 
Adreça: Vila-seca, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escultors arribats d'arreu són els encarregats de realitzar aquesta curiosa obra escultòrica. Al voltant 
d'aquest muntatge hi haurà tallers per als més petits per aprendre a fer figures de sorra. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.vandellos-hospitalet.org 
Telèfon: 977 82 33 13 
A/e: cultura@vandellos-hospitalet.org 
 
Organització: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 
Lloc de realització: platja del municipi 
Adreça: c. Alamanda, 4 - 43890 L'Hospitalet de l'Infant, Baix Camp 
 
 
 

Pessebre de sorra 

Taller i concurs de castells de sorra 

http://www.fundacio.lacaixa.es/�
http://www.tintincat.com/�
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Tallers de pintura i dibuix 
 
 
 
 
 
 
 
Taller per endinsar-se en el món de la pintura i explorar noves maneres de pintar i crear. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: d’11 a 14 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: places limitades 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es 
Telèfon: 902 22 30 40 
A/e: info.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CaixaForum 
Adreça: av. del Marquès de Comillas, 6-8 - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.tintincat.com 
A/e: tintincat@tintincat.com 
 
Organització: Tintincat, Associació Catalana de Tintinaires 
Lloc de realització: L’Enrajolada-Casa Museu Santacana 
Adreça: c/ Francesc Santacana, 15 - 08760 Martorell, Baix Llobregat 
 

Art al labo: ara pintura 

Trobada Tintinaire de Catalunya 

http://cultura.gencat.net/biblio�
http://www.svmontalt.net/�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
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: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://cultura.gencat.net/biblio 
 
Organització: Xarxa de Biblioteques Pública de Catalunya 
Lloc de realització: Biblioteca Pública més propera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treball per a 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: feiners. Activitat permanent 
Horari: 11 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.svmontalt.net 
Telèfon: 937 91 23 72 
A/e: b.st.vicensm@diba.es 
 
Organització: Servei Biblioteques Diputació de Barcelona 
Lloc de realització: La Muntala. Biblioteca Pública Municipal 
Adreça: Riera del Gorg, s/n - 08394 Sant Vicenç de Montalt, Maresme 
 
 
 
 
 

L’hora del conte 

Lectures per a bebès 

http://www.fundaciocaixalaietana.es/agenda/agenda.htm�
http://cultura.gencat.net/biblio�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
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: menors de 8 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 17.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: tots els menors de 6 anys han d’estar acompanyats per un adult. Places 
limitades 
 
Més informació: 
Web: www.fundaciocaixalaietana.es/agenda/agenda.htm 
Telèfons: 937 90 15 72 – 937 90 12 89 
A/e: fundacio@caixalaietana.es 
 
Organització: Fundació Caixa Laietana 
Lloc de realització: Biblioteca Caixa Laietana 
Adreça: c/ Pujol, 19-25 - 08302 Mataró, Maresme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitats de petit format i de curta durada (50 minuts) que combinen la narració amb la dramatització i el 
suport d’objectes i música. 
 
Edats: de 3 a 8 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 17.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://cultura.gencat.net/biblio 
 
Organització: Xarxa de biblioteques Públiques de Catalunya 
Lloc de realització: Xarxa de biblioteques Públiques de Catalunya 
 
 
 

Els dijous a la biblio 

Petit format 

http://cultura.gencat.net/biblio�
http://www.bibgirona.es/�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat per a prelectors que dóna a conèixer els llibres infantils a partir dels ninots que hi estan representats. 
 
Edats: menors de 5 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://cultura.gencat.net/biblio 
 
Organització: Biblioteques públiques de Catalunya 
Lloc de realització: Biblioteques públiques de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
Narració de contes on l’oralitat té el paper central. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bibgirona.es 
 
Organització: Xarxa de Biblioteques de Girona 
Lloc de realització: Biblioteques de Girona: Biblioteca Pública d’en Massagran a Salt, Biblioteca de 
Torroella de Montgrí, Biblioteca de l’Estartit i Biblioteca Pública de La Cellera de Ter 
 

El món dels tovets 

El racó dels contes 

http://www.bcn.es/biblioteques�
http://www.terrassa.cat/ajuntament/imcet/cultura/biblioteques/activitats/monografic.htm�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta que treballa els drets dels infants a partir de contes i d’un taller de plàstica familiar. 
 
Edats: de 3 a 8 anys 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/biblioteques 
Telèfon: 932 65 24 35 
A/e: b.barcelona.fp@diba.es 
 
Organització: Xarxa de Biblioteques de Barcelona 
Lloc de realització: Biblioteques de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: per a tota la família 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.terrassa.cat/ajuntament/imcet/cultura/biblioteques/activitats/monografic.htm 
Telèfon: 937 89 45 89 
A/e: bct@terrassa.org 
 
Organització: Biblioteques Públiques de Terrassa 
Lloc de realització: Biblioteques Públiques de Terrassa 
 
 

Defensem els drets de la Laia i de tots els infants 

El monogràfic 

http://www.bcn.es/biblioteques�
http://www.moia.net/paginas/interes/biblioteca/biblioteca.html�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
És un projecte que vol promoure el gust per la lectura des del primer mes de vida, establint un vincle afectiu 
entre infantis i adults al voltant del llibre 
 
Edats: des del primer mes de vida 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/biblioteques 
Telèfon: 932 65 24 35 
A/e: b.barcelona.fp@diba.es 
 
Organització: Biblioteques Públiques de Barcelona 
Lloc de realització: Biblioaccés Les Corts, Biblioteca Lola Anglada, Biblioteca Ignasi Iglésias i 
Biblioteca Xavier Benguerel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb l’objectiu de promoure l’afició a la lectura, la Bibilioteca organitza sessions de conta-contes per als més 
menuts en un entorn molt agradable. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://www.moia.net/paginas/interes/biblioteca/biblioteca.html 
Telèfon: 938 30 06 74 
A/e: b.moia@diba.es 
 
Organització: Biblioteca de Moià 
Lloc de realització: parc al costat de la biblioteca 
Adreça: carrer de Sant Josep, 12 - 08180 Moià, Bages 
 
 
 
 

Nascuts per llegir 

Contes a la fresca del parc 

http://www.bcn.es/biblioteques�
http://www.obrasocialcajamadrid.es/�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
Espai per compartir, d'una manera participativa, la màgia de la lectura a través d'una dinamitzadora 
que introdueix llibres de diversos estils (àlbums il·lustrats, de narrativa, de coneixements...) i proposa 
diverses activitats: explicació inacabada d'un conte, lectura en veu alta, jocs amb textos... 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Activitat permanent 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/biblioteques 
Telèfon: 934 43 01 05 
A/e: b.barcelona.ps@diba.es 
 
Organització: Biblioteques de Barcelona 
Lloc de realització: Biblioteca Joan Miró, Biblioteca Fort Pienc i Biblioteca El Carmel - Juan Marsé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sessions de mitja hora de conta-contes que inclouen des dels textos més populars fins als més desconeguts. 
 
Edats: de 6 a 11 anys 
Dia de realització: feiners. Activitat permanent 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: els nens han d’anar acompanyats d’un adult 
 
Més informació: 
Web: http://www.obrasocialcajamadrid.es 
Telèfon: 933 01 44 94 
 
Organització: Fundación Caja Madrid 
Lloc de realització: Espai Cultural Caja Madrid 
Adreça: plaça de Catalunya, 9 - Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 

El cau dels somnis 

Contes exprés 

http://www.cambrils.org/�
http://www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm#biblioteca�
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Biblioteques: llibres i 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: dies feiners. Activitat permanent 
Horari: 17,15 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cambrils.org 
Telèfon: 977 36 34 95 
 
Organització: Activitat organitzada per la Biblioteca i el Servei Municipal d'Atenció a l'Immigrant 
Lloc de realització: Biblioteca Pública Municipal de Cambrils 
Adreça: c/ d’Alfons I el Cast, 2 - 43850 Cambrils, Baix Camp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallers i activitats centrades en temes relacionats amb el món dels contes, les lletres i la cultura. 
 
Edats: de 3 a 8 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 17 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm#biblioteca 
Telèfons: 977 55 02 35 - 977 55 02 29 
A/e: imsstbto@tinet.org 
 
Organització: Biblioteca Torreforta 
Lloc de realització: Biblioteca Torreforta 
Adreça: pl. del Tarragonès, s/n - 43006 Tarragona, Tarragonès 
 
 
 
 
 
 

Viatjant amb contes 

Tallers i activitats a la Biblioteca Torreforta 

http://cultura.gencat.net/biblio�
http://www.santjust.com/�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibiloteca organitza espectacles, tallers i sessions de conta-contes per a infants. A més, se celebren les 
festes tradicionals (Nadal, Setmana Santa, etc.) amb activitats diverses. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: http://cultura.gencat.net/biblio 
 
Organització: Xarxa de Biblioteques de Catalunya 
Lloc de realització: Biblioteques Públiques de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
A més de la programació i diferents serveis, les famílies poden fer ús del servei de ludoteca i altres sales 
(matins). Caldrà sol.licitud prèvia. 
 
Edats: infants i les seves famílies 
Dia de realització: vegeu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santjust.com 
Telèfon: 934 70 50 06 
 
Organització: Centre de cultura i lleure La Vagoneta 
Lloc de realització: Centre de cultura i lleure La Vagoneta 
Adreça: Plaça de la Pau, s/n - 08960 Sant Just Desvern, Baix Llobregat 
 
 
 

Espectacles i tallers a la Biblioteca 

Centre cultural i lleure La Vagoneta 

http://www.staperpetua.cat/�
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Biblioteques: llibres i contes 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat pensada perquè bebès i pares gaudeixin conjuntament dels plaers i emocions que proporciona la 
lectura 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: activitat permanent 
Horari: a les 17.30 i a les 18 h 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.staperpetua.cat 
Telèfon: 935 60 62 22 
A/e: b.st.perpetua@diba.cat 
 
Organització: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda 
Lloc de realització: Biblioteca 
Adreça: passatge de Mas Granollacs - 08130 Santa Perpètua de la Mogoda, Vallès Occidental 

Lectura per a bebès 

http://www.bcn.es/biblioteques�
http://www.platjadaro.com/cat/agenda.asp�
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Tallers musicals 
 
 
 
 
 
 
 
Audicions didàctiques per introduir la música als prelectors i ajudar a desenvolupar la seva sensibilitat i 
creativitat. 
 
Edats: de 3 a 8 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 3,50 € (consulteu exempcions de pagament a les biblioteques) 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/biblioteques 
Telèfon: 934 09 72 31 
A/e: b.barcelona.vv@diba.es 
 
Organització: Biblioteques de Barcelona 
Lloc de realització: Biblioteques de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallers que pretenen donar a conèixer als infants d’una forma lúdica i entretinguda el món de la música. 
 
Edats: de 3 a 10 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: 18 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.platjadaro.com/cat/agenda.asp 
Telèfon: 972 82 54 91 
A/e: bibaro@ddgi.es ; biblioteca@platjadaro.com 
 
Organització: Biblioteca Mercè Rodoreda, amb el suport de la Diputació de Girona 
Lloc de realització: Biblioteca Mercè Rodoreda 
Adreça: av. de Fanals 13, edifici masia Bas - 17250 Castell d’Aro (Platja d’Aro), Baix Empordà 

Aperitius musicals 

Descoberta de la música 

http://www.bcn.es/emmcanponsic�
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Tallers musicals 
 
 
 
 
 
 
 
Curs d’estimulació afectiva a través de la veu i el contacte dels nadons amb els pares i les mares. 
 
Edats: menors de 3 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: vegeu la programació 
Preus i descomptes: 68 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
Nombre d’infants participants: entre 10 i 12 
La inscripció serà efectiva quan l’escola hagi confirmat la plaça a la família i aquesta hagi ingressat 
l’import del curs 
Tindran prioritat les famílies residents a Barcelona 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/emmcanponsic 
Telèfon: 934 02 36 63 i 932 80 11 31 (Can Ponsic) 
 
Organització: Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 
Lloc de realització: Escola Municipal de Música Can Ponsic 
Adreça: av. J. Foix, 51- 08034 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 

Música per a nadons i els més petitons 

http://www.boqueria.info/�
http://www.museudelaxocolata.com/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  243 

Cultura, espectacles i tallers 

Tallers de gastronomia 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest taller s’organitza amb l’objectiu d’ensenyar els infants a alimentar-se amb criteri, tot motivantlos 
la curiositat i la sensibilitat vers els aliments. 
 
Edats: de 5 a 13 anys 
Dia de realització: dissabtes. Activitat permanent 
Horari: de 11 a 13 h 
Preus i descomptes: 18 € per un taller i 45 € per tres tallers 
Condicions d’accés: 
Cal fer la reserva per telèfon o per internet 
Atenció telefònica de dilluns a divendres al número 616 976 393 
Els tallers es cobraran en fer la reserva 
 
Més informació: 
Web: www.boqueria.info 
Telèfon: 616 97 68 93 
A/e: info@cuinapernens.com 
 
Organització: Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria 
Lloc de realització: Mercat de la Boqueria 
Adreça: La Rambla, 89 - Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant dues hores, s’expliquen les característiques de la xocolata, com es treballa, com es manipula, i 
se’n fa una peça. Cada persona pot confeccionar una figura. 
 
Edats: de 4 a 12 anys 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 19 h i diumenges i festius de 10 a 15 h 
Preus i descomptes: 6,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia. Places limitades a un màxim de 25 participants 
 
Més informació: 
Web: www.museudelaxocolata.com 
Telèfon: 932 68 78 78 
A/e: museu@pastisseria.com 
 
Organització: Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de 
Barcelona 
Lloc de realització: Museu de la Xocolata 
 

Tallers de cuina a la Boqueria 

Taller de xocolata 

http://www.museudelaxocolata.com/�
http://www.museudelaxocolata.com/�
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Tallers de gastronomia 
 
 
 
 
 
 
 
Introducció a nocions bàsiques de pastisseria que possibiliten elaborar les primeres postres. 
 
Edats: de 3 a 10 anys 
Dia de realització: de dilluns a dissabte 10 a 19 h i diumenges i festius de 10 a 15 h 
Horari: de 10 a 19 h 
Preus i descomptes: 15,20 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia. Places limitades a un màxim de 25 participants 
 
Més informació: 
Web: www.museudelaxocolata.com 
Telèfon: 932 68 78 78 
A/e: museu@pastisseria.com 
 
Organització: Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de 
Barcelona 
Lloc de realització: Museu de la Xocolata 
Adreça: c/ del Comerç, 36 - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activitat ensenya a distingir entre quatre varietats diferents de la xocolata, les seves característiques i 
la forma de tastar-les. 
 
Edats: 12 anys i més 
Dia de realització: festius. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 19 h 
Preus i descomptes: 7,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia. Places limitades a un màxim de 25 participants 
 
Més informació: 
Web: www.museudelaxocolata.com 
Telèfon: 932 68 78 78 
A/e: museu@pastisseria.com 
 
Organització: Fundació Privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de 
Barcelona 
Lloc de realització: Museu de la Xocolata 
Adreça: c/ del Comerç, 36 - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 

Taller de pastisseria infantil 

Taller de degustació de xocolata 

http://www.fundaciocaixacatalunya.org/�
http://www.lapedreraeducacio.org/�
http://www.mnac.es/�


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                                  245 

Cultura, espectacles i tallers 

Tallers d’art 
 
 
 
 
 
 
 
Després de visitar alguns racons de La Pedrera, us proposem esdevenir directors d’una pel·lícula, 
escollint-ne les localitzacions, els personatges, els diàlegs, el vestuari, etc. 
 
Edats: de 6 a 12 anys 
Dia de realització: del 2 al 27 de juliol, dies feiners 
Horari: de 10 a 13 h 
Preus i descomptes: 2,4 € per nen. Entrada gratuïta per a acompanyants 
Condicions d’accés: mínim 10 nens, màxim 25. Cal reserva prèvia al 934 84 55 30 
 
Més informació: 
Web: www.fundaciocaixacatalunya.org i www.lapedreraeducacio.org 
Telèfon: 934 84 55 30 
A/e: reserves_fcc@funcaixacat.org 
 
Organització: Fundació Caixa Catalunya 
Lloc de realització: Sala d’Exposicions de la Pedrera 
Adreça: c/ Provença, 261-265 - 08008 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada diumenge s’organitzen activitats per a infants a partir de 6 anys relacionades amb el món de l’art, 
els artistes i el llenguatge artístic. 
 
Edats: majors de 3 a 12 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: a convenir 
Preus i descomptes: de 4 € a 6 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia. Inscripcions i reserves: 936 22 03 75 i grups@mnac.es 
 
Més informació: 
Web: www.mnac.es 
Telèfon: 936 22 03 75 
A/e: mnac@mnac.es 
 
Organització: MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Lloc de realització: MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Adreça: Palau Nacional - Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 

La Pedrera, plató de cinema 

Activitats familiars al MNAC 

http://www.matbc.org/�
http://www.museudecardedeu.org/�


Esports i jocs
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Esports i jocs 

Competicions esportives 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: cap de setmana. Juny 2008 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.pmeigualada.org  
Telèfon: 938 05 42 10 
A/e: info@pmeigualada.org 
 
Organització: Amics Ciclistes i Patronat Municipal d’Esports d’Igualada 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Igualada, Anoia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer contacte amb l’esport de la vela. Consisteix en una sortida de dues hores i mitja en una embarcació 
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: majors de 7 anys 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.velabarcelona.com  
Telèfon: 932 25 79 40 
A/e: cmv@fcv.es 
 
Organització: Centre Municipal de Vela 
Lloc de realització: Port Olímpic 
Adreça: Moll de Gregal s/n - Port Olímpic - 08005 Barcelona, Barcelonès 

Festa de la Bicicleta 

Bateig de mar familiar 

http://www.pmeigualada.org/
http://www.velabarcelona.com/
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Esports i jocs 

Competicions esportives 
 
 
 
 
 
 
 
Baixada d’andròmines on s’emula l’esperit dels grans premis de Fórmula 1. A més de la cursa, s’organitza el 
Kar-ro Night Show, que inclou un Super Slalom i un concurs de virolles. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.diablesesparreguera.com  
A/e: inscripcions@diablesesparreguera.com 
 
Organització: Diables d’Esparreguera 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Esparreguera, Baix Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activitat consisteix en una baixada pels carrers del poble de tot tipus d’andròmines i de vehicles sense 
motor. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santfeliudecodines.org  
Telèfon: 938 66 27 68 
 
Organització: Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental 

Fórmula Kar-ro 

La baixada de llits 

http://www.diablesesparreguera.com/
http://www.santfeliudecodines.org/
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Esports i jocs 

Competicions esportives 
 
 
 
 
 
 
 
Amb l’objectiu de recuperar activitats lúdiques i professionals que es feien a la vila a la primeria del segle XX 
s’organitzen aquests particulars jocs olímpics. Els jocs compten amb proves de camàlics, birles, bèlit i 
regates de muletes. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: sempre durant el mes d’agost. 
Horari: a partir de les 10.30 h del matí 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.lessetpiques.org  
Telèfon de l’Ajuntament d’Amposta: 977 70 00 57 
A/e: lessetpiques@gmail.com 
 
Organització: Associació Cultural Les Set Piques 
Lloc de realització: carrers del municipi d’Amposta 
Adreça: Amposta, Montsià 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: mes de desembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.webgipal.net/Salt  
Telèfon: 972 24 00 12 
A/e: esports@salt.cat 
 
Organització: Regidoria d’Ensenyament i Esports - Ajuntament de Salt 
Lloc de realització: sala polivalent de la Factoria Cultural Coma Cros 
Adreça: c/ Sant Antoni, 1 - 17190 Salt, Gironès 

Campionat Mundial d’Esports Tradicionals 

Festa de l’esport Vila de Salt 

http://www.lessetpiques.org/
http://www.webgipal.net/Salt
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Esports i jocs 

Competicions esportives 
 
 
 
 
 
 
 
Cursa a peu d’uns 10 km apta per a tothom, amb esmorzar a l’arribada i obsequi per a tots els corredors. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de setembre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santaeulaliaroncana.iquadrat.com/default.php  
Telèfon: 938 44 80 25 
A/e: st.eulaliaron@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
Lloc de realització: pels carrers del municipi 
Adreça: carretera de la Sagrera, 3 - 08187 Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: per a totes les edats 
Dia de realització: mes de juny. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.santfeliudecodines.org/acte.php?id_actiu=1059  
Telèfon: 938 66 27 68 
A/e: st.feliuc@diba.cat 
 
Organització: Ajuntament de Sant Feliu i entitats esportives amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona 
Lloc de realització: instal·lacions esportives i als carrers i places de la localitat 
Adreça: plaça Josep Umbert Ventura, 2 - 08182 Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental 
 

Cursa popular 

Festa de l'Esport a Sant Feliu 

http://www.santaeulaliaroncana.iquadrat.com/default.php
http://www.santfeliudecodines.org/acte.php?id_actiu=1059
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Esports i jocs 

Competicions esportives 
 
 
 
 
 
 
Es faran exhibicions de tots els esports i entitats que han mostrat interès a participar en aquesta diada 
popular.  
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de juny 
Horari: durant tot el dia 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: cap 
 
Més informació: 
Web: www.diba.cat ; http://www.biguesiriells.info 
Telèfon: 938 65 62 25 
A/e: esports@biguesiriells.cat 
 
Organització: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Bigues i Riells 
Lloc de realització: instal·lacions esportives  
Adreça: Bigues i Riells, Vallès Oriental 
 

Festa de l’esport 

http://www.diba.cat/
http://www.biguesiriells.info/
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Esports i jocs 

Esports individuals 
 
 
 
 
 
 
 
Taller que posa a l’abast de petits i grans una pràctica molt comuna a la costa: la pesca amb canya. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: a convenir en el moment de fer la reserva 
Preus i descomptes: vegeu la programació 
Condicions d’accés: 
Cal inscripció prèvia al telèfon del Servei d’Atenció al visitant: 972 60 04 24 
El Museu disposa de canyes i esquer per als participants que no en tinguin 
 
Més informació: 
Web: www.museudelapesca.org  
Telèfon: 972 60 04 24 
A/e: museudelapesca@palamos.org 
 
Organització: Museu de la Pesca 
Lloc de realització: Museu de la Pesca 
Adreça: Moll pesquer, s/n - 17230 Palamós, Baix Empordà 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concentració de bicicletes i passeig per Balaguer en dues rutes: la primera, pel centre històric de la ciutat i 
els barris del Firal i del Secà; la segona, pels carrers i les places del marge esquerre del riu. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.balaguer.net  
Telèfon: 973 44 52 00 
A/e: ajuntament@balaguer.net 
 
Organització: Ajuntament de Balaguer 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: Balaguer, Noguera 

Pesca amb canya 

Festa de la Bicicleta 

http://www.museudelapesca.org/
http://www.balaguer.net/
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Esports i jocs 

Esports individuals 
 
 
 
 
 
 
 
Sortides de cap de setmana o setmanals per tal que la família, tot practicant esport, pugui gaudir del mar i 
d’unes vacances inoblidables. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: a convenir en el moment de fer la reserva 
Preus i descomptes: els preus depenen del tipus d’embarcació escollit i del nombre d’instructors 
necessaris per a cada creuer. 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.velabarcelona.com  
Telèfon: 932 25 79 40 
A/e: cmv@fcv.es 
 
Organització: Centre Municipal de Vela 
Lloc de realització: Port Olímpic 
Adreça: Moll de Gregal s/n - Port Olímpic - 08005 Barcelona, Barcelonès 
 

Creuer familiar 

http://www.velabarcelona.com/
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
Edats: menors de 3 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: de 17 a 20 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: 
No cal inscripció prèvia, entrada lliure 
L’infant ha d’estar obligatòriament acompanyat en tot moment per un adult 
 
Més informació: 
Web: www.vilanova.org  
Telèfon: 938 93 74 57 
A/e: labaldufa@vilanova.org 
 
Organització: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Lloc de realització: La Baldufa, espai municipal per a la infància 
Adreça: c/ del Pare Garí, 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espai familiar per a famílies amb infants de 0 a 9 mesos, amb la presència setmanal d’especialistes sobre 
pediatria, psicologia, infermeria, estimulació precoç i altres aspectes importants per a la cura i educació del 
nadó. 
 
Edats: menors de 3 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: 
El nombre de participants es limita a quinze famílies 
Cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.vilanova.org  
Telèfon: 938 93 74 57 
A/e: ssocials@vilanova.cat 
 
Organització: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Lloc de realització: La Baldufa, espai municipal per a la infància 
Adreça: c/ del Pare Garí, 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf 

Cau dels petits 

Hola Nadó 

http://www.vilanova.org/
http://www.vilanova.org/
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
Els trencaclosques del CaixaForum ens descobreixen perspectives inusuals de l’edifici i detalls que passen 
desapercebuts. 
 
Edats: majors de 3 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: de 10 a 20 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es  
Telèfon: 902 22 30 40 
A/e: info.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació La Caixa 
Lloc de realització: CaixaForum 
Adreça: av. Marquès de Comillas, 6-8 - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joc per (re)construir el pati CaixaForum. Haku Tei és una maqueta, un puzle i un joc de construcció, per 
després poder recórrer l’edifici en família. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: de 10 a 20 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es  
Telèfon: 902 22 30 40 
A/e: info.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CaixaForum 
Adreça: av. Marquès de Comillas, 6-8 - 08038 Barcelona, Barcelonès 

Art en joc: trenca’t la closca a CaixaForum 

Art en joc: Haku Tei 

http://www.fundacio.lacaixa.es/
http://www.fundacio.lacaixa.es/


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                         256 

Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
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: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: 
Inscripció 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 58 66 76 
 
Organització: Ajuntament de Viladecans 
Lloc de realització: escoles bressols municipals: La Ginesta, La Muntanyeta 
Aquest mateix espai també el realitzen d’altres ajuntaments de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: menors de 3 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: 
Els grups són fixos al llarg del curs 
Cal concretar dia d’entrevista trucant als telèfons següents a partir del mes de setembre: 
936 85 80 06 (Departament d’Educació d’Infància) Palau Falguera, c/ Falguera 6, o trucant al telèfon 
mòbil 649 88 27 46. El període d’inscripcions resta obert fins que els grups són complets 
 
Més informació: 
Web: www.santfeliu.org  
Telèfons: 936 85 39 45 - 936 32 56 28 - 936 85 80 08 
 
Organització: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Lloc de realització: a consultar 
Aquest mateix espai també el realitzen d’altres ajuntaments de Catalunya 

Espai familiar 

Espai del nadó 

http://www.viladecans.net/
http://www.santfeliu.org/
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
Espai per jugar amb la mare, el pare, l’acompanyant i els altres nens i nenes. El grup de joc es val de 
professionals especialitzats en educació infantil. 
 
Edats: menors de 3 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: quota de col·laboració de 4 € no obligatòria 
Condicions d’accés: cal concretar dia d’entrevista personal al telèfon 933 99 06 11 - 934 60 32 42, de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h 
 
Més informació: 
Web: www.aj-badalona.es  
Telèfons: 933 99 06 11 - 934 60 32 42 
A/e: educacio@aj-badalona.es 
 
Organització: Institut Municipal de Serveis Personals de l’Ajuntament de Badalona 
Lloc de realització: Centre Cívic Torre Mena 
Adreça: pl. de Trafalgar, s/n, 1r - 08913 Badalona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espai familiar i de relació a les instal·lacions de l’escola bressol La Baldufa per a famílies amb infants de 9 a 
36 mesos. 
 
Edats: menors de 3 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: de 9.30 a 11.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: el nombre de participants es limita a 15 famílies. Cal inscripció prèvia. 
L’infant ha d’estar obligatòriament acompanyat en tot moment per un adult 
 
Més informació: 
Web: www.vilanova.org  
Telèfon: 938 93 74 57 
A/e: labaldufa@vilanova.org 
 
Organització: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Lloc de realització: La Baldufa, espai municipal per a la infància 
Adreça: c/ del Pare Garí, 1 - 08800 Vilanova i la Geltrú, Garraf 

Espai familiar de joc “Juguem plegats” 

Racó dels menuts 

http://www.aj-badalona.es/
http://www.vilanova.org/
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
El Museu ofereix la possibilitat de gaudir de jocs tradicionals mentre es fa un recorregut per l’exposició 
estable «Ètnic». 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: vacances escolars. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: places limitades 
Inscripcions: 902 50 29 73 
 
Més informació: 
Web: www.museuetnologic.bcn.es  
Telèfon: 934 24 68 07 
A/e: museuetnologic@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu Etnològic 
Lloc de realització: Museu Etnològic 
Adreça: pg. de Santa Madrona, s/n - Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joc de pistes que simula un viatge al segle XIX per reviure el moment en què els científics es van plantejar 
com es produí l’evolució. Grans i petits busquen proves, passant per les col·leccions geològiques i 
zoològiques del Museu. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: 
Places limitades a un màxim de 24 participants 
No cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies  
Telèfon: 933 19 69 12 
A/e: museuciencies@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 

Jocs tradicionals per a la família 

El joc d’evolució 

http://www.museuetnologic.bcn.es/
http://www.bcn.es/museuciencies


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                         259 

Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
De la mà de Santiago Rusiñol, el pintor-literat , i de la seva maleta, viatjarem de la llum de Sitges a la boira 
de París i ens endinsarem en un món de patis blaus i teatres de joguina. 
 
Edats: a partir de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: 11.30 h 
Preus i descomptes: 4,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia 
Telèfon: 936 22 03 75 
 
Més informació: 
Web: www.mnac.es  
Telèfon: 936 22 03 75 
A/e: grups@mnac.es 
 
Organització: MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Lloc de realització: MNAC - Museu Nacional d’Art de Catalunya 
Adreça: Palau Nacional - Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espai on els infants i els pares que ho desitgin poden gaudir amb joguines, amics, companys de jocs i 
personal especialitzat. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: de 17 a 19.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm  
Telèfons: 977 55 02 35 - 977 55 02 29 
A/e: cctorreforta@tinet.org 
 
Organització: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona 
Lloc de realització: Centre Cívic Municipal de Torreforta 
Adreça: pl. del Tarragonès, s/n - 43006 Tarragona, Tarragonès 

L’hora blava al MNAC 

Ludoteca Centre Cívic de Torreforta 

http://www.mnac.es/
http://www.imsst.org/centres_civics/c_torreforta.htm
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
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: feiners. Consulteu la programació 
Horari: de 15.30 a 17.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajmanresa.org  
Telèfon: 938 72 20 56 
 
Organització: Ajuntament de Manresa 
Lloc de realització: Escola Bressol l’Estel 
Adreça: c/ Bruc, 112-114 - 08240 Manresa, Bages 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: vacances escolars. Activitat permanent 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.ajmanresa.org  
Telèfon: 938 72 57 89 
A/e: cae@elcae.org 
 
Organització: Formació i Serveis Socioculturals CAE 
Lloc de realització: carrers del municipi 
Adreça: pl. de Sant Domènec, Clavé, Europa, Plana de l’Om i Icària, Manresa, Bages 

Espai familiar 

Setmana de Jocs al Carrer 

http://www.ajmanresa.org/
http://www.ajmanresa.org/
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
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: totes les edats 
Dia de realització: feiners. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 12 h i de 17 a 19 h 
Preus i descomptes: preus segons activitats 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Telèfon: 932 05 30 02 
 
Organització: Espai Municipal d’Infància Petit Drac 
Lloc de realització: Espai Municipal d’Infància Petit Drac 
Adreça: Via Augusta, 327 - 08017 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 forma lliure i natural a activitats de joc. 
 
Edats: majors de 3 anys 
Dia de realització: vacances escolars. Consulteu la programació 
Horari: de 17 a 20 h 
Preus i descomptes: tarifes trimestrals i de curs complet 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.cctaxonera.net  
Telèfon: 934 29 12 05 
A/e: cctaxonera@telefonica.net 
 
Organització: Centre Infantil Taxonera 
Lloc de realització: Centre Infantil Taxonera (Centre Cívic Taxonera) 
Adreça: c/ d’Arenys, 75 - 08035 Barcelona, Barcelonès 

Espai Municipal d’Infància Petit Drac 

Ludoteca del Centre Infantil Taxonera 

http://www.cctaxonera.net/
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
Espai familiar de joc i relació, on també es poden compartir i intercanviar vivències. 
 
Edats: de 4 fins a 36 mesos 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: a partir de les 10 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: 
L’activitat es fa en dilluns i dimecres per als nens de 4 a 14 mesos i dimarts i dijous per als de 15 a 
36 mesos 
Les sol·licituds de preinscripció es poden fer online o també a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a les 
oficines dels districtes. L’activitat és trimestral. Places limitades 
 
Més informació: 
Web: www.santcugat.org  
Telèfon: 936 75 95 92 
 
Organització: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Lloc de realització: La Casa dels Infants 
Adreça: pg. Francesc Macià, 1 - 08190 Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espai educatiu municipal per a infants i famílies, en el qual les criatures poden jugar lliurement i sentir-se 
acompanyades. 
 
Edats: de 0 a 6 anys 
Dia de realització: feiners. Consulteu la programació 
Horari: de 16.30 a 19 h 
Preus i descomptes: 3 € per dia 
Abonament de 3 sessions: 5 € 
Condicions d’accés: els infants han d’estar acompanyats d’un adult 
 
Més informació: 
Web: www.castelldefels.org  
Telèfon: 936 65 15 74 
A/e: casainfants@castelldefels.org 
 
Organització: Ajuntament de Castelldefels 
Lloc de realització: La Casa dels Infants 
Adreça: rbla. Blas Infante, 10 - 08860 Castelldefels, Baix Llobregat 

La Casa dels Infants 

Espai de joc 

http://www.santcugat.org/
http://www.castelldefels.org/
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Esports i jocs 

Jocs de sala 
 
 
 
 
 
 
 
Equipament gratuït adreçat a infants de 0 a 6 anys que pretén fomentar el joc en família. 
 
Edats: menors de 5 anys 
Dia de realització: tot l’any. Activitat permanent 
Horari: d’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Telèfon: 934 91 40 20 
 
Organització: Ajuntament de Barcelona i QSL Serveis Culturals 
Lloc de realització: Vil·la Cecília 
Adreça: c/ de Santa Amèlia, 1 – 08006 Barcelona, Barcelonès 
 

Espai infantil El Parc 
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Esports i jocs 

Trobades de col·leccionistes 
 
 
 
 
 
 
 
Intercanviar i compartir béns i serveis són les dues principals activitats que es fan durant la Fira de 
l’Intercanvi de Mieres. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: segon diumenge del mes de novembre. Activitat anual 
Horari: a partir de les 10 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.nautes.org/firaintercanvimieres  
Telèfon: 972 68 01 84 (Ajuntament de Mieres) 
 
Organització: Ajuntament de Mieres 
Lloc de realització: plaça dels gronxadors i carrers del voltant 
Adreça: Mieres, Garrotxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fira o mercat d’intercanvi persegueix l’objectiu d’intercanviar objectes sense utilitzar diners. A més, també 
s’organitza un dinar popular amb tot allò que la gent porta. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: primer diumenge del mes d’octubre. Activitat anual 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: Xarxa d’Intercanvi de Gràcia (Xaingra) 
 
Organització: Xarxa d’Intercanvi de Gràcia (Xaingra) 
Lloc de realització: plaça de la Virreina 
Adreça: Barcelona, Barcelonès 

Fira de l’Intercanvi 

Mercat d’intercanvi 

http://www.nautes.org/firaintercanvimieres


 

 
GUIA DE LLEURE PER A FAMÍLIES                         265 

Esports i jocs 

Trobades de col·leccionistes 
 
 
 
 
 
 
 
Al Saló del Hobby s’hi poden 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: totes les edats 
Dia de realització: cap de setmana. Activitat permanent 
Horari: de 10 a 20 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.salondelhobby.com  
Telèfon: 932 37 09 01 
A/e: info@salondelhobby.com 
 
Organització: MECATEMA, SL (Grup Event Consulting, SL) 
Lloc de realització: Fira de Barcelona 
Adreça: av. Reina Maria Cristina, s/n - 08004 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trobada de col·leccionistes de plaques de cava. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: mes de gener, durant les Festes de San Raimon. Activitat anual 
Horari: tot el dia 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.vilafranca.org  
 
Organització: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Lloc de realització: plaça de Sant Joan 
Adreça: plaça de Sant Joan - Vilafranca del Penedès 

Saló del Hobby 

Trobada de plaques de cava 

http://www.salondelhobby.com/
http://www.vilafranca.org/
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Esports i jocs 

Trobades de col·leccionistes 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta fira té com a objectiu que la mainada pugui intercanviar joguines sense fer ús del diner. La fira inclou 
un taller demostratiu de fabricació de joguines reciclades. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: de 10 a 12 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.iaden.cat  
Telèfon: 972 67 05 31 
A/e: iaeden@sinex.net 
 
Organització: IAEDEN (Institució AltEmpordanesa per a la Defensa de la Natura) 
Lloc de realització: plaça Triangular 
Adreça: Figueres, Alt Empordà 
 
 

Fira Infantil de l’Intercanvi 

http://www.iaden.cat/


Ciència i tecnologia
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Ciència i tecnologia
Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
 
Vols fer un trencaclosques d'escarabats? O potser prefereixes fer endevinalles d'animals? Has vist mai una 
ploma d'ocell amb la lupa? Com es converteix una eruga en papallona? Totes aquestes activitats i moltes 
més, les trobareu a l'estoig didàctic Dragó, dragonet. 
 
Edats: de 3 a 12 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 10 a 14.30 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta 
Condicions d’accés: no cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies  
Telèfon: 933 19 69 12 
A/e: museuciencies@mail.bcn.es 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tirà ha conquerit la Terra amb els seus exèrcits. Un savi li farà veure que no és totpoderós, i que mai no 
podrà controlar ni la Terra ni l'Univers. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana i festius 
Horari: 13 h 
Preus i descomptes: 2 € 
Tarifa reduïda: 1,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es  
Telèfon: 932 12 60 50 
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CosmoCaixa 
Adreça: c/ Teodor Roviralta, 47-51 - 08022 Barcelona, Barcelonès 

Dragó, dragonet 

Planetari – El cec dels ulls d’estrelles 

http://www.bcn.es/museuciencies
http://www.fundacio.lacaixa.es/
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Ciència i tecnologia
Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
 
Per mitjà de més de 200 experiments repartits en 3.500 m², el Museu presenta un viatge ple de sensacions 
que ens portarà a conèixer l'evolució de la matèria. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 17 h 
Preus i descomptes: activitat gratuïta. Preu inclòs a l’entrada general 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es  
Telèfon: 932 12 60 50 
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CosmoCaixa 
Adreça: c/ Teodor Roviralta, 47-51 - 08022 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com s'ho fa un coet per volar? Què nota un astronauta? És fàcil viure i treballar a l'espai? Els científics 
somnien a poder viatjar algun dia fins al planeta Mart. Per què ens interessa tant el planeta vermell? Hi ha 
marcians a Mart?. Participeu en el laboratori «Viatgem a l'espai» i trobareu les respostes a totes aquestes 
preguntes! 
 
Edats: majors de 7 anys 
Dia de realització: dissabtes, diumenges i festius 
Horari: 17 h 
Preus i descomptes: 2 € 
Reduïda: 1,50 € 
Condicions d’accés: el joc de pistes es recull al tauler d’Informació de CosmoCaixa 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es  
Telèfon: 932 12 60 50 
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CosmoCaixa 
Adreça: c/ Teodor Roviralta, 47-51 - 08022 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 

Sala de la matèria 

Laboratori: Viatgem a l’espai 

http://www.fundacio.lacaixa.es/
http://www.fundacio.lacaixa.es/
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Ciència i tecnologia
Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
ó científica 
Espai interactiu pensat per estimular la curiositat per la ciència. Aixecar un pes amb facilitat, crear sons, fer 
bombolles... són algunes de les activitats que els infants fan amb els monitors. 
 
Edats: de 3 a 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana i festius 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 2 € 
Reduïda: 1,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es  
Telèfon: 932 12 60 50 
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CosmoCaixa 
Adreça: c/ Teodor Roviralta, 47-51 - 08022 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb aquesta activitat s’observen fòssils i s’aprèn sobre la seva formació. Finalment es fa una còpia d’un 
fòssil per portar-la a casa. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: vegeu programació 
Condicions d’accés: places limitades a un màxim de 25 participants 
No cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies  
Telèfon: 933 19 69 50 
A/e: activmuseuciencies@bcn.cat 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 
  
 

Clik 

Vols fer la còpia d’un fòssil? 

http://www.fundacio.lacaixa.es/
http://www.bcn.es/museuciencies
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Ciència i tecnologia
Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
 
Espai obert al debat i a la reflexió a l'entorn dels valors cívics de la societat actual. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: primer cap de setmana del mes d’octubre 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: 
Condicions d’accés: cada any el tema de debat es diferent, consulteu la programació 
 
Més informació: 
Web: www.museudelamediterrania.org  
Telèfon: 972 75 51 80 
A/e: canquintana@torroella.org 
 
Organització: Can Quintana, Centre Cultural de la Mediterrània i Fundació Ernest Lluch 
Lloc de realització: Torroella de Montgrí 
Adreça: Torroella de Montgrí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita adient per a totes aquelles persones que vulguin conèixer més a fons el medi marí i les problemàtiques 
que pateixen les espècies protegides que l’habiten. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Activitat permanent 
Horari: a convenir en el moment de fer la reserva 
Preus i descomptes: 6 € 
Entrada reduïda: 4 € infants de 5 a 12 anys i persones grans amb la targeta rosa 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 937 52 45 81 
 
Més informació: 
Web: www.cram.org  
Telèfon: 937 52 45 81 
A/e: info@cram.org 
 
Organització: Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins 
Lloc de realització: Centre de Recuperació d’Animals Marins 
Adreça: c/ Camí Ral, 239 - 08330 Premià de Mar, Maresme 

Jornada Ernest Lluch 

Visita guiada al Centre de Recuperació d’Animals Marins 

http://www.museudelamediterrania.org/
http://www.cram.org/
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Ciència i tecnologia
Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
 
Prenent com a font d’inspiració les màquines exhibides a l’exposició "Leonardo, geni curiós", podeu fer 
arribar els vostres dibuixos al Museu Marítim de Barcelona. Els autors dels dibuixos més originals seran 
premiats amb un viatge a Roma des de Barcelona (o a Barcelona des de Roma) a bord d’un dels Grimaldi 
Ferries Prestige. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 10 a 20 h 
Preus i descomptes: 6,50 € 
Condicions d’accés: no n’hi ha 
 
Més informació: 
Web: www.museumaritimbarcelona.com  
A/e: m.maritim@diba.es 
 
Organització: Museu Marítim de Barcelona 
Lloc de realització: Museu Marítim de Barcelona 
Adreça: av. de les Drassanes, s/n - 08001 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat d’observació de l’esquelet per entendre els canvis anatòmics que han succeït al llarg de més de tres 
milions d’anys. 
 
Edats: a partir de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: Infants a partir de 4 anys: 2 € 
Adults: 5 € 
El preu inclou la visita al Museu 
Condicions d’accés: places limitades a un màxim de vint-i-cinc participants 
No cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies  
Telèfon: 933 19 69 50 
A/e: activmuseuciencies@bcn.cat 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 

Concurs de dibuix: dissenya la teva màquina 

Descobrint els nostres avantpassats 

http://www.museumaritimbarcelona.com/
http://www.bcn.es/museuciencies
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Ciència i tecnologia
Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
 
Taller que examina com és el vol de les aus i quines lleis de la física hi intervenen. 
 
Edats: de 6 a 11 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: Infants a partir de 4 anys: 2 € 
Adults: 5 € 
El preu inclou la visita al Museu 
Condicions d’accés: places limitades a un màxim de vint-i-cinc participants 
No cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies  
Telèfon: 933 19 69 50 
A/e: activmuseuciencies@bcn.cat 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passejada pel parc de la Ciutadella per observar els ocells amb uns binocles. Els participants omplen una 
llibreta de camp amb les observacions realitzades com a naturalistes amb l’ajuda d’una guia d’identificació 
d’ocells. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: consulteu l’horari 
Preus i descomptes: Infants a partir de 4 anys: 2 € 
Adults: 5 € 
El preu inclou la visita al Museu 
Condicions d’accés: places limitades a un màxim de vint-i-cinc participants 
No cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies  
Telèfon: 933 19 69 50 
A/e: activmuseuciencies@bcn.cat 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 

El vol: un disseny perfecte 

Identifiquem els ocells del Parc de la Ciutadella 

http://www.bcn.es/museuciencies
http://www.bcn.es/museuciencies
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Ciència i tecnologia
Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
 
Cada cap de setmana es programa una activitat diferent per a infants de 7 a 12 anys amb l’objectiu 
d’estimular la seva curiositat al voltant de la pràctica científica. 
 
Edats: de 7 a 12 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 11 h 
Preus i descomptes: 1,50 € 
Condicions d’accés: cal inscripció prèvia al 934 95 39 45 
Places limitades 
 
Més informació: 
Web: www.fundacio.lacaixa.es  
Telèfon: 932 12 60 50 
A/e: musciencia.fundacio@lacaixa.es 
 
Organització: Fundació ”la Caixa” 
Lloc de realització: CosmoCaixa 
Adreça: c/ Teodor Roviralta, 47-51 - 08022 Barcelona, Barcelonès 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veure el cel no sempre és cosa fàcil: núvols, contaminació lumínica i el mateix Sol impedeixen que astres i 
constel·lacions brillin en la cúpula celest. La visita al Planetari-Sphaera en facilita l’observació. 
 
Edats: totes les edats 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h i 12.30 h 
Preus i descomptes: 3 € 
Condicions d’accés: 
Reserves: 933 42 99 29 
 
Més informació: 
Web: www.museumaritimbarcelona.com  
Fax: 933 18 78 76 
A/e: m.maritim@diba.es 
 
Organització: Museu Marítim de Barcelona 
Lloc de realització: Planetari-Sphaera - Museu Marítim de Barcelona 
Adreça: av. Drassanes, s/n - Barcelona, Barcelonès 

Exploradors 

Que difícil és veure el cel 

http://www.fundacio.lacaixa.es/
http://www.museumaritimbarcelona.com/
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Activitats de divulgació científica 

 
 
 
 
 
 
 
Amb aquesta activitat, els infants aprenen com es comuniquen i s’orienten les abelles. També es vesteixen 
d’apicultor i coneixen els productes que aprofitem d’aquests insectes. 
 
Edats: majors de 6 anys 
Dia de realització: caps de setmana. Consulteu la programació 
Horari: 12 h 
Preus i descomptes: 
Infants a partir de 4 anys: 2 € 
Adults: 5 € 
El preu inclou la visita al Museu 
Condicions d’accés: places limitades a un màxim de vint-i-cinc participants 
No cal inscripció prèvia 
 
Més informació: 
Web: www.bcn.es/museuciencies  
Telèfon: 933 19 69 50 
A/e: activmuseuciencies@bcn.cat 
 
Organització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Lloc de realització: Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Adreça: pg. Picasso, s/n - (Parc de la Ciutadella) - 08003 Barcelona, Barcelonès 
 
 

Les abelles de la mel 

http://www.bcn.es/museuciencies
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