A continuació trobareu les activitats que van del 16 al 22 de març, a les quals us podeu inscriure a partir del
dilluns 9 de març al telèfon del Quedem? 93 306 96 26, de 10h a 17h

Activitats

•
17/03/2009 16:50
Exposició “Europa fa un milió d’anys”
Des del Museu Arqueològic de Catalunya farem un viatge en el temps per conèixer
els orígens de la vida al nostre planeta, la Terra.

Seguir llegint

•
20/03/2009 19:20
L’assaig abans de la diada Castellera
Veurem de ben a prop com es prepara una colla castellera, en aquest cas la d’Els
Castellers del Poble Sec i ens ensenyaran com fan possible que aquestes torres
humanes assoleixin unes alçades increïbles.

Seguir llegint

•
20/03/2009 17:50
Font Màgica de Montjuïc, aigua, música i llum
Sabeu com funciona aquesta font i com s’aconsegueixen tots els efectes de
colors? Voleu veure què hi ha a sota i qui fa possible que en puguem gaudir?

Seguir llegint

•
21/03/2009 10:50
Ciutadanes. Dones de la Barcelona obrera
Us proposem participar en la segona Ruta de les dones que ens portarà pel barri
del Raval, on es van erigir les primeres fàbriques de Barcelona, i on segur que hi
van treballar algunes de les nostres besàvies.

Seguir llegint

•
22/03/2009 12:00
Diada Castellera al Poble Sec
Amb aquesta activitat, i enmig d’un ambient de festa, tindreu l’oportunitat de veure
com es fa la pinya i com s’eleven les torres, ben acompanyat de l’inconfusible so
de les gralles.

Seguir llegint
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