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Els caps de setmana de juny
podem continuar gaudint al
Teatre Museu El Rei de la
Màgia amb l’espectacle del
Mag Stigman Màgia a ritme
de malabars, dansa i molta
diversió. El Mag Stigman,
acompanyat de l’actriu San-
dra Bracke, presenta una
inusual combinació de ma-
labars amb cinc pilotes, dan-
sa moderna, humor i un
gran nombre d’efectes mà-
gics amb un ritme trepidant.
L’Stigman balla mentre fa
desaparèixer objectes (dis-
sabtes, 18 h, diumenges, 12 i
18 h, Jonqueres, 15, 12 euros,
www.elreydelamagia.com). A
la Sala La Puntual, l’actor i
titellaireMiquelNevadopre-
sentaPersèfone i lamagrana,
una obra per a nens a partir
de 3 anys produïda per la

companyia Ne me Titere
Pas. La història d’una nena
entremaliada anomenada
Persèfone que viu enmig de
la natura amb la seva mare,
la deessa Demèter (avui. 18
h, demà, 12 i 17 hores, Allada
Vermell, 15, 9 euros, www.la-
puntual.info ). Al GuaschTea-
tre continuen les represen-
tacions deLes aventures d’en
Robin Hood (dissabtes,
12.30, 17 i 19 h, diumenges,
12 i 17 h, Aragó, 140, 10 eu-
ros, www.guaschteatre.com).
A l’Espai deTeatre del Poble
Espanyol de Montjuïc, la
Cia. Pep López representa
El món fantàstic de la petita
Berta (demà, 12.30 hores,
preu entrada al recinte,www.
poble-espanyol.com ).

Josep Maria Serra

Aquest cap de setmana el Parc de la Ciutadella de Barcelona, esce-
nari de la festa de la ciència, es converteix en un gran laboratori.
Aquest gran esdeveniment de divulgació científica per a tothom
celebra la seva vuitena edició en la qual continua sent un punt de
trobada entre els investigadors i els ciutadans. Els petits científics
hi trobaran la gent del programa Dinàmiks, del canal Super3, i el
seu presentador, Dani Jiménez, que proposarà desafiar la gravetat
amb l’experiment Mulla’t per la ciència. També hi haurà monòlegs
científics a càrrec del col·lectiu Big Van Theory, un planetari digi-
tal per conèixer les estrelles i constel·lacions, tallers de robòtica i
nanotecnologies, i moltes altres activitats. http://festivalcti.bcn.cat/

La galeria Setba organitza uns
Dissabtes Familiars amb el
taller Vine a jugar amb l’art!,
dirigit a nens d’entre 6 i 12
anys. Avui, Cristina Agàpito
farà una visita i un taller molt
olfactiu al voltant de l’exposi-
ció Nasevo i les olors de Barce-
lona (avui, 12 h, Setba, plaça
Reial, 10, 1er. 2a, Barcelona, 4
euros, només paguen els
adults). A la Pedrera tenim el
taller recomanat per a nens de
7 a 13 anys Operació Gaudí, en
el qual es descobriran tot de
secrets de l’arquitecte (avui,
10 hores, passeig de Gràcia,
92, Barcelona, 8,5 euros,
934-845-164). Al Museu Marí-
tim hi ha el taller Nosaltres i
el canvi climàtic, que inclou
una pel·lícula al planetari (de-
mà, 11.30 i 12.45 h, 2,5 euros
nens, i 4 euros els adults).

En aquesta cita musical dels
diumenges estiuencs, plena de
tallers per a la canalla, activi-
tats familiars i molta música, hi
participen avui un grapat de
músics de moltes procedències.
Barcelona. Jardins Joan Brossa de
Montjuïc. Demà, de 13 a 22 hores.
13 euros, menors de 12 anys, gra-
tis. http://piknicelectronik.es/

L’entitat Som Escola, que
agrupa un gran nombre de
centres, organitza aquesta
tarda un gran cercavila en
defensa del model d’escola
catalana al qual estan convi-
dats pares i alumnes.
Barcelona. Avui, 18 hores. Pas-
seig de Sant Joan / Gran Via.
www.somescola.cat

El Palau de la Música organit-
za el taller-concert per a nens
de 8 a 12 anys Connecta amb
l’Orquestra Simfònica, amb
l’Orquestra Simfònica del Va-
llès i Jordi Canals, conductor
del taller.
Barcelona. Palau de la Música.
Avui, a partir de les 17.30 hores.
www.palaumusica.cat

Dintre del cicle de cinema
infantil i familiar de la Filmote-
ca, aquest cap de setmana es
projecta la pel·lícula d’anima-
ció Zarafa, de Rémi Bezançon
i Jean-Christophe Lie, França,
2012, en català.
Barcelona. Filmoteca. Plaça Salva-
dor Seguí, 1-9. Avui, 17 hores,
demà, 16.30 hores.
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