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Agenda

Octubre 2014

L’ALTRA PEDRERA
Dissabtes 27 de setembre, 4 i 11 d’octubre del 2014
Hora: 12:15h
Lloc : La Pedrera
Preu: 12€
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Accés: Carrer Provença 261-265
Durada de la visita: 1 h 30 minuts
Visita recomanada a partir de 12 anys
DESCOMPTE
Preu únic
Nova visita a La Pedrera!
Veniu a visitar L’altra Pedrera, la que poca gent coneix. Us proposem una visita especial, àmplia
i plena d’anècdotes durant la qual descobrirem espais que pocs han tingut el privilegi de veure
fins al moment i coneixerem tots els canvis que han anat transformant l’edifici durant aquests
anys.
Sabíeu que La Pedrera albergava un garatge subterrani? Que la pujada als habitatges es feia
amb ascensor? O què hi va passar durant la Guerra Civil? Trobareu les respostes a totes
aquestes preguntes, i a d’altres, durant la visita a L’altra Pedrera.
Visita guiada en català. Entrades ja disponibles al web de La Pedrera.

TALLER: BUFEU, BUFEU... QUE L’EDIFICI NO TOMBAREU!
Dissabtes i diumenges al matí (sota petició)
Hora: 10:00h
Lloc : La Pedrera
Preu: 10 €
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 902 202 138 o reserves@lapedrera.com. Imprescindible
prèvia reserva.
Taller de celebració d’aniversari.
Vine a celebrar el teu aniversari a La Pedrera. Amb un joc de pistes per diversos espais de
l’edifici descobrirem les curiositats que amaga aquesta casa. Edat recomanada: de 7 a 12 anys.
Aquesta activitat s’ofereix sota demanda, tots els dissabtes i diumenges al matí.

TALLER: BADALOTS EMBADALITS!
Dissabte 27 de setembre del 2014
Hora: 10:00h
Lloc : La Pedrera
Preu: 8,50€ nens, nenes i adults (inclou visita a l'edifici)

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 93.484.51.64 o reserves@lapedrera.com. Els nens han
d'anar acompanyats d'un adult. Imprescindible prèvia reserva.

DESCOMPTE
Gratuït pels nens i nenes del Club Súper3

Us agrada dibuixar i pintar? Coneixeu els badalots de La Pedrera? En aquest taller us
proposem que us disfresseu de pintors modernistes i que dibuixeu i pinteu el vostre badalot.
Pujareu a dibuixar al terrat de La Pedrera i tot seguit anireu a l’entresòl per tal de pintar amb
temperes o ceres la vostra obra. Prepareu boines, bigotis, pinzells i arremangueu-vos, que ha
arribat l’hora de pintar! Edat recomanada: de 5 a 13 anys

Taller: Indiana Stones, Explorem!
Dissabte 4 d’octubre del 2014
Hora: 10:00h
Lloc : La Pedrera
Preu: 8,50€ nens, nenes i adults (inclou visita a l'edifici)

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 902 202 138 o reserves@lapedrera.com. Els nens han
d'anar acompanyats d'un adult. Imprescindible prèvia reserva.
DESCOMPTE
Gratuït pels nens i nenes del Club Súper3
Us convertireu en exploradors temeraris com l’Indiana Jones i descobrireu tots els racons de La
Pedrera a través d’activitats pels diversos espais de l’edifici. Amb aquesta visita dinamitzada
veureu de manera molt divertida i amena l’edifici de l’Antoni Gaudí. Us hi esperem, exploradors!
Edat recomanada: de 5 a 13 anys.

Converses a La Pedrera: Cees Nooteboom
Dilluns 29 de setembre del 2014
Hora: 19:30h
Lloc : La Pedrera
Preu: 3€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Traducció simultània. Per al servei d’interpretació en
llengua de signes, cal informar de l’assistència a
accessibilitat@fcatalunyalapedrera.com.
Venda d'entrades on line pel mateix dia, fins a dues hores
abans de l'inici de l'activitat a www.lapedrera.com

Cees Nooteboom, La Haia, 1933
Se’l considera l’escriptor neerlandès més important de la literatura contemporània.
Reconegut internacionalment com a novel·lista, la seva obra s’ha endinsat també en altres
gèneres, des de la poesia al teatre, passant per la literatura de viatges i l’assaig artístic i
cultural. Tota la seva obra reflecteix una gran preocupació europea i té un caràcter
marcadament cosmopolita.
Va iniciar la seva carrera ben jove amb una novel·la, Philip en de anderen (Philip i els
altres), que va obtenir un gran èxit. Aquest reconeixement immediat el va animar a explorar
l’escriptura més enllà de la narrativa i va escriure llibres que el mateix Nooteboom qualifica
d’«assaigs de viatge», que sempre es vertebren a partir d’una dialèctica ambigua entre la
ficció i la no-ficció. Dins d’aquesta fascinació per altres paisatges, cal inscriure-hi la seva
passió per Espanya, a la qual ha dedicat un dels seus llibres més coneguts, Desviació a
Santiago, i també que, des de fa anys, s’estigui llargues temporades a Menorca, on té casa
i on ha escrit la major part de la seva obra.
Ha obtingut diversos guardons, entre els quals destaquen el Premi Europeu de poesia
(2008), el Premi de les Lletres neerlandeses (2009) i el Chatwin (2010).
Interlocutor: Jorge Carrión, escritor

Jornada a La Pedrera: “Claus educatives
per estimular la creativitat dels infants i
adolescents, una mirada des de la
neurociència”
Dimarts 30 de setembre del 2014
Hora: De 18h a 19.50h
Lloc : La Pedrera
Preu: Gratuït (prèvia inscripció)

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Link inscripcions de les jornades
Podeu consultar el programa de la Jornada aquí

Reflexions i estratègies per estimular la creativitat d’infants i adolescents en el marc del
programa d’acompanyament per a l’èxit educatiu.
Jornada adreçada a educadors, mestres i pedagogs: “Claus educatives per estimular la
creativitat dels infants i adolescents, una mirada des de la neurociència”. Reflexions i
estratègies per estimular la creativitat d’infants i adolescents en el marc del programa
d’acompanyament per a l’èxit educatiu.

Converses a La Pedrera: Gilles Lipovetsky
Dilluns 6 d’octubre del 2014
Hora: 19:30h
Lloc : La Pedrera
Preu: 3€

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Traducció simultània. Per al servei d’interpretació en
llengua de signes, cal informar de l’assistència a
accessibilitat@fcatalunyalapedrera.com.
Venda d'entrades on line pel mateix dia, fins a dues hores
abans de l'inici de l'activitat a www.lapedrera.com

Gilles Lipovetsky, París, 1944
Sociòleg francès. És professor agregat de filosofia a la Universitat de Grenoble, membre
del Consell d’Anàlisi de la Societat i consultor de l’associació Progrès du Management.
Amb el seu primer llibre, L’ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain (L’era del
buit. Assaigs sobre l’individualisme contemporani), va començar una obra extensa sobre
les grans preocupacions de les societats postmodernes, que passaven, al seu parer, per
una despersonalització de l’esfera pública i una pèrdua de sentit de les grans institucions
col·lectives. Lipovetsky ha definit la societat postmoderna amb els termes de narcisisme
apàtic, consumisme, hiperindividualisme, cultura de masses i la seva indiferència, pèrdua
de la consciència històrica i descrèdit del futur.
En els seus últims assaigs, però, ha anat una mica més enllà i ha qüestionat el concepte
mateix de postmodern, que, segons ell, ha esdevingut ara una hipermodernitat, que
caracteritza el nou moment històric de les societats liberals: desregularitzades i
globalitzades. La seva darrera obra, L’esthétisation du monde (L’estetització del món)
escrita en col·laboració amb Jean Serroy, es publicarà en castellà el 2015.
Interlocutor: Joana Bonet, periodista i escriptora

Taller: Fa 100 anys La Pedrera!
Dissabte 11 d’octubre del 2014
Hora: 10:00h
Lloc : La Pedrera
Preu: 8,50€ nens, nenes i adults (inclou visita a l'edifici)

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 902 202 138 o reserves@lapedrera.com. Els nens han
d'anar acompanyats d'un adult. Imprescindible prèvia reserva.
DESCOMPTE
Gratuït pels nens i nenes del Club Súper3
Fareu un viatge en el temps i visitareu els diferents espais de La Pedrera tot coneixent a fons la
gent que hi vivia, que hi treballava, etc. El fil conductor de la visita serà un joc de pistes, i si
contesteu bé cada una de les proves (que de ben segur ho fareu), podreu convertir-vos en
veritables personatges d’inicis del segle XX! Edat recomanada: de 5 a 13 anys.

Espectacle familiar: “La nena que vivia en
una capsa de sabates”
Diumenge 12 d’octubre del 2014
Hora: 11.30h a 13.30h
Lloc : La Pedrera
Preu: 5 €

INFORMACIÓ D'INTERÈS
Edad recomanada a partir de 3 anys.
La Júlia és una nena que viu en una capsa de sabates. Allí s’avorreix una mica però, d’altra
banda, se sent molt segura. Un dia troba un llapis màgic, dibuixa una porta i surt a veure el
món. Després dibuixa una papallona, una flor.. Fins que un dia ensopega amb una pilota i es
fan amigues. Les dues juguen juntes i s’ho passen molt bé, fins que la caixa resulta massa
petita per allotjar els seus somnis i decideixen marxar.
En aquesta història, trobem la protagonista instal·lada en la comoditat de viure dins d’una
capsa de sabates. S’estima més viure d’aquesta manera que assumir els riscos que implica un
comportament lliure, implícit en el fet d’abandonar el seu refugi. L’amistat és un bon remei
contra la por. A “La nena que vivia en una capsa de sabates”, teatralitat i teconologia ens
condueixen a un espectacle molt poètic i divertit on la veu del narrador guiarà als petits
espectadors a través de la història i es barrejarà amb les cançons de la petita protagonista,
amb les imatges que projecten el seu món de pors i fantasia, amb la gran capsa corpòria que
presideix l’escena i els personatges volàtils que apareixen i desapareixen per art de màgia al
seu voltant.
Després de l’espectacle hi haurà un taller en el que els nens també podran agafar un llapis per
dibuixar coses que els facin sentir bé i crearan tots junts un mural contra la por!

Més informació:
Premsa Fundació Catalunya – La Pedrera
www.lapedrera.com
Telèfon: 93 214 25 39
premsa@fcatalunyalapedrera.com

