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TALLER MODERNISTA

La Pedrera de Gaudí està plena

de formes i figures que només

es troben en aquest emblemàtic

edifici del passeig de Gràcia. Un

bon exemple són els badalots que

sobresurten al terrat i serveixen

per cobrir la part superior de les

escales. Els badalots, revestits amb

fragments de marbre i de trencadís

i rematats amb elements religiosos

i geològics, són tot un símbol de

la Casa Milà i centren el taller

artístic d’aquest dissabte. Abans

de posar-se a dibuixar, els nens i

nenes coneixeran els grans artistes

del modernisme, com ara Santiago

Rusiñol i Ramon Casas, i un cop

visitat el terrat, es disposaran a

representar els famosos badalots

amb pintura al tremp o ceres.

BADALOTS EMBADALITS. LA
PEDRERA. PG. DE GRÀCIA, 92. BCN

(EIXAMPLE). HORARI: DS. 22 DE
NOVEMBRE, A LES 10H. PREU: 8,50
EUROS. MEMBRES DEL CLUB SUPER3,
GRATUÏT. EDATS: DE 5 A 13 ANYS.
WEB: www.lapedrera.com

COM CREAR UN JARDÍ URBÀ?

La Setmana de la Ciència arriba

a la seva recta final amb un

grapat d’activitats per difondre les

ciències entre la mainada catalana.

Després de celebrar la Festa de

la Tardor, el Jardí Botànic torna

a obrir les seves portes als joves

amb un taller que els permetrà

endur-se a casa un trosset de

natura. Els participants aprendran

petites i simples accions per

crear microhàbitats per a diferents

insectes pol·linitzadors i potenciar

la biodiversitat urbana. El punt de

referència serà l’hotel d’abelles i

vespes solitàries del Jardí Botànic.

CREA UN HÀBITAT AL TEU BALCÓ. JAR-
DÍ BOTÀNIC DE BARCELONA. C/ DR.
FONT I QUER, 2. BCN (SANTS-MONT-
JUÏC). HORARI: DS. 22 DE NOVEMBRE,
DE 12 A 14H. PREU: ACTIVITAT GRATU-
ÏTA. EDATS: A PARTIR DE 6 ANYS. WEB:
www.museuciencies.cat

ELS NEANDERTALS CATALANS

Quan pensem en l’home de

Neandertal, ens imaginem un ésser

simiesc i rude que només es preocu-

pava de menjar carn i productes del

seu entorn més pròxim. Però el que

no sabem és que aquesta espècie

humana que va conviure amb l’‘Ho-

mo sapiens’ fa uns 200.000 anys,

tenia preocupacions estètiques i

espirituals. El centre cultural de

Martorell repassa l’evolució dels ne-

andertals i els seus escassos rastres

en terres catalanes en una exposició

que trenca mites i llegendes. Aquest

dissabte, coincidint amb l’últim dia

de la mostra i dins el marc de la

Setmana de la Ciència, s’oferirà una

visita dinamitzada per a famílies

amb nens a partir de 6 anys.

VISITA DINAMITZADA A L’EXPOSI-

CIÓ ‘ELS NEANDERTALS A CATA-

LUNYA’. SALA D’EXPOSICIONS DEL
CENTRE CULTURAL DE MARTORELL.
PL. DE LES CULTURES, S/N. MARTO-
RELL (BAIX LLOBREGAT). HORARI:
DS. 22 DE NOVEMBRE, DE 12 A
13.30H. PREU: ACTIVITAT GRATUÏTA.
EDATS: A PARTIR DE 6 ANYS.
WEB: www.setmanaciencia.cat

PEDRES DAURADES

El Centre d’Interpretació de l’Or

del Segre, a la localitat lleidatana

de Balaguer, organitza aquest

diumenge una visita-taller en què

el geòleg Pau Montané explicarà

l’entorn natural del riu a través

de les seves pedres. L’activitat

comença al marge del Segre, on es

recolliran diferents mostres de les

pedres per analitzar-les posterior-

ment. Un cop tornats al centre

d’interpretació, els minigeòlegs

aprendran a identificar-les i

conèixer les seves propietats i la

seva procedència. Els visitants

utilitzaran l’àbac per separar les

pedres de l’arena més fina i, amb

una mica de sort, trobaran alguna

de les partícules d’or que el riu

Segre arrossega des del Pirineu i

diposita a Balaguer.

LES PEDRES SECRETES DEL SEGRE.

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OR
DEL SEGRE. AV. COMTE JAUME
D’URGELL, 12. BALAGUER (NOGUE-
RA). HORARI: DG. 23 DE NOVEMBRE,
D’11.30 A 13.30H. PREU: ACTIVITAT
GRATUÏTA. EDATS: TOTES LES EDATS.
WEB: www.setmanaciencia.cat

agenda

pectadors al voltant de la fes-
ta. Uns altres que circularan
pel Mercat són els tres mons-
tres dolços de Traps, que sa-
ludaran i es faran fotos amb
els assistents mentre volten
pels diversos espais.
Els menuts podran descar-

regar energia al Coixinò-
drom i moure l’esquelet a la
discoteca audiovisual i in-

teractiva de Bamboo Expe-
rience. DJ Gugugagà i la VJ
Mademoiselle Oui Oui inci-
taran al joc amb una selecció
musical que entrarà per oïda
i vista. Més relaxat és el con-
cert minúscul de la Minimi-
nimini Orquestra Simfònica
del Vallès, que introduirà la
mainada en els sons de Mo-
zart, Bach i Handel.

Tot està a punt al Mercat de
les Flors per a la festa d’ani-
versari d’El Més Petit de
Tots. El festival d’arts escè-
niques per a la primera in-
fància commemora les 10
edicions amb una gran fes-
ta limitada als menors de 5
anys. Ells són els protagonis-
tes absoluts d’una celebra-
ció multiplicada per quatre
on hi ha música moderna per
ballar, música clàssica per es-
coltar, una guerra de coixins,
una caravana de curts ani-
mats, coreografies per a na-
dons i un grupet de monstres
tendres i grums desastro-
sos que faran les delícies dels
convidats.

Diversió i creativitat
Els divertits Grums de la Pa-
parra donaran la benvinguda
als infants i els seus acompa-
nyants en aquesta festa mul-
titudinària que ocuparà tots
els espais del Mercat de les
Flors. Tindran l’encàrrec de
formar les cues, anunciar les
activitats i guiar –amb més
voluntat que encert– els es-

EL MÉS PETIT DE TOTS CELEBRA 10 ANYS DE TEATRE PER A MENUTS

JAMES BEGG

Petita gran festa

Els petits són els protagonistes del cap de setmana al Mercat de les Flors, que s’omplirà demúsica, cinema, dansa i humor.

Una gran capsa amb pa-
rets de vidre és l’escenari des
d’on els espectadors d’entre 6
mesos i 3 anys gaudiran dels
gestos, sons i coreografies
d’Estrella García, de Zig Zag
Danza. Serà el punt culmi-
nant d’una festa i d’un festival
que ha donat a milers d’infants
d’arreu de Catalunya el seu
primer tast d’arts escèniques.

FESTA 10

DATA: DS. 22 I DG. 23/11, DE 10.30 A
13.30 I DE 16 A 19H. LLOC:MERCAT DE
LES FLORS. LLEIDA, 59. BCN (SANTS-
MONTJUÏC). PREU: 12€ (NEN I ADULT);
20€ (NEN I 2 ADULTS); ACOMPANYANT
MENOR DE 14 ANYS, 8€; ACOMPANYANT
ADULT, 10€.WEB: www.mercatflors.cat

El ball de les
meravelles

+ RECOMANEM

La companyia Thomas Noone

Dance (TND) estrena aquest

diumenge al SAT! de Sant

Andreu una nova producció

de dansa familiar inspirada

en Alícia al País de les

Meravelles. La nova adapta-

ció del clàssic de Lewis Carrol

recrea les situacions més

anàrquiques de la novel·la

amb la presència de quatre

ballarins damunt l’escenari.

L’obra no pretén ser una

lectura literal del conte i

utilitza el moviment per

transmetre la idea que, amb

l’ajuda de la imaginació i la

fantasia, tot és possible. El fil

conductor d’aquest espectacle

sense text és una maleta

que conté tot l’attrezzo i que

acompanya en tot moment la

protagonista. ‘Alícia’ és la se-

gona producció per al públic

familiar de TND, la companyia

resident del SAT!, després de

la seva primera experiència

l’any 2011 amb l’obra ‘Balbir,

el meu avi’.

ALÍCIA SAT! TEATRE. C/ NEOPÀ-

TRIA, 54. BCN (SANT ANDREU).

DG. 23 DE NOVEMBRE, A LES 12 I

17.30H. PREU: 9,50€. EDATS:

A PARTIR DE 5 ANYS.

Web: www.sat-teatre.cat
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