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Agenda

Febrer - Març de 2017

"Gaudí's Pedrera: The Origins"
DEL 16 DE GENER AL 2 DE MARÇ:
De dilluns a diumenge, de 19 a 21 h
DEL 3 DE MARÇ A L’1 DE NOVEMBRE:
De dilluns a diumenge, a partir de les 21 h
Lloc: La Pedrera (Entrada per Passeig de
Gràcia)
Idioma: Català, castellà, anglès o xinès,
depenent de l’horari
Preus especials per al públic local (Imprescindible acreditar a taquilles la condició de
Resident a Catalunya):
 Adult: 20 €
 Nens de 7 a 12 anys: 10 €
 Nens de 0 a 6 anys gratuït
Preus per a la resta de públic:
 Adult: 34 €
 Nens de 7 a 12 anys: 17 €
 Nens de 0 a 6 anys gratuït

INFORMACIÓ D'INTERÉS
"Gaudí’s Pedrera: The Origins” és una espectacular experiència nocturna que no deixarà ningú
indiferent. Viu un espectacle immersiu i sorprenent, absolutament únic, en un dels edificis més
emblemàtics de la ciutat de Barcelona.
Gaudí considerava que la natura és un gran llibre obert i que cal fer un esforç per llegir-lo i
interpretar-lo. Amb aquest itinerari podreu viure un viatge inoblidable pels diferents espais, en
què el punt culminant serà un videomapping al terrat de La Pedrera, on s’aprofita la singular
arquitectura d’aquest espai per fer un espectacle audiovisual únic, que permet fer un viatge a
l’origen de la vida, l’essència de l’obra de Gaudí.
Amb múltiples projeccions als badalots, il·luminació especial i una banda sonora que ho
acompanyarà tot plegat.

La visita inclou:
 Projeccions en diversos espais
 Itinerari pels indrets més singulars de l’edifici
 Espectacle audiovisual extraordinari al terrat més singular de Barcelona
 Copa de cava com a colofó de la vetllada
 No et perdis aquest recorregut nocturn ple d’encant i sensibilitat per les entranyes de La
Pedrera, que culmina amb un espectacle que desborda la imaginació.

L’Altra Pedrera
Tots els dissabtes
Hora: 12:15h
Lloc: La Pedrera
Preu: 15€
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Accés: Carrer Provença 261-265
Durada de la visita: 1 h 30 minuts
Visita recomanada a partir de 12 anys
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 a: https://tickets.lapedrera.com

Taller familiar: Bufeu, Bufeu... Que l’edifici no tombareu!
Dissabtes i diumenges (sota petició)
Hora: 10h
Lloc: La Pedrera
Preu: 10 €
Edat recomanada: de 7 a 11 anys
INFORMACIÓ D'INTERÈS
Més informació i reserves al 902 202 138 o
reserves@lapedrera.com. Imprescindible
prèvia reserva.

Visita dinamitzada 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.
Aquesta activitat s’ofereix sota demanda, tots els dissabtes i diumenges al matí.

Per a una bona celebració converteix-te en pintor
Dissabtes i diumenges (sota petició)
Hora: 10h
Lloc: La Pedrera
Preu: 10 €
Edat recomanada: de 7 a 11 anys
Taller plàstic de celebració d’aniversari
Voleu celebrar el vostre aniversari a La Pedrera i
us agrada dibuixar i pintar? Us proposem que
descobriu què és un badalot tot disfressats de
pintors modernistes i que en dibuixeu i pinteu un dels que hi ha al terrat d’aquest increïble edifici.
Prepareu boines, bigotis, pinzells i arremangueu-vos, que ha arribat l’hora de pintar... i de bufar
espelmes!

Una sopa de pedres a La Pedrera
Dissabte 11 de febrer de 2017
Hora: 10h
Edat recomanada: de 4 a 9 anys
Duració: 1h 45min
Preu: 8,50 € (nens i adults)
Gratuït pels nens i nenes del Club Super3
(imprescindible presentar el carnet).
Saps quins ingredients li van fer falta a Gaudí per
construir la Casa Milà?
A través del conte “Una sopa de pedres a La Pedrera” els descobrirem i també confeccionarem
titelles, farem la nostra pròpia interpretació teatral i ja estarem preparats per anar a descobrir els
racons més emblemàtics de l’edifici. T’hi esperem!

Taller familiar: Indiana Stones: explorem!
Dissabte 18 de febrer de 2017
Dissabte 4 de març de 2017
Dissabte 18 de març de 2017
Hora: 10h
Edat recomanada: de 5 a 11 anys
Duració: 1h 45min
Preu: 8,50 € (nens i adults)
Gratuït pels nens i nenes del Club Super3
(imprescindible presentar el carnet).
Visita dinamitzada
Cal reserva prèvia al 902 202 138 o reserves@lapedrera.com
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!

Gaudí i els ergonomautes
Dissabte 25 de febrer de 2017
Hora: 10h
Edat recomanada: de 9 a 13 anys
Duració: 1h 45min
Preu: 8,50 € (nens i adults)
Gratuït pels nens i nenes del Club Super3
(imprescindible presentar el carnet).
Vols formar part de la colla de Gaudí? Vine a La Pedrera i demostra que ets un dels
ergonomautes que, com Gaudí, lluitaran per donar forma als somnis amb grans dosis
d’imaginació. Tot observant La Pedrera i fent servir la tècnica del modelat, experimentarem el
concepte de l’ergonomia tal com va fer Gaudí. Un cop acabat el taller, anirem a visitar l’edifici.

NOU! Escala de cargol
Dissabte 11 de març de 2017
Hora: 10h
Edat recomanada: de 9 a 13 anys
Duració: 1h 45min
Preu: 8,50 € (nens i adults)
Gratuït pels nens i nenes del Club Super3
(imprescindible presentar el carnet).
T’agraden els concursos? Doncs si t’agraden, et proposem que participis al gran concurs del
Modernisme que porta per títol L’escala de cargol. No el coneixes encara? Per equips anirem
resolent proves i anirem sumant punts i coneixements sobre el Modernisme. Un cop acabat el
concurs, et proposem una visita a La Pedrera per tal que coneguis fins a l’últim detall d’aquest
emblemàtic edifici modernista.

Residències Musicals 2016-2017
Del 19 de febrer al 21 de maig de 2017
Diumenges a les 18h
Accés: Passeig de Gràcia, 92.
Preu: 12€ per sessió
Abonament per a 3 o més concerts (10€ per
concert) només a taquilles de La Pedrera

Entrades a https://tickets.lapedrera.com i a les
taquilles de La Pedrera.

La Fundació Catalunya-La Pedrera reprèn a la tardor la seva proposta musical a La Pedrera per
continuar esdevenint prescriptora de joves talents musicals a través d’una nova temporada del
cicle Residències Musicals.
Els seleccionats per a la cinquena edició són la flautista Elisabet Franch, el violinista Joel
Bardolet, i el pianista Carles Marigó. Tots ells joves catalans de reconegut talent i amb carreres
emergents que actualment es troben promovent també a l'estranger.
El calendari de programació previst és, com a la temporada anterior, oferir un concert a La
Pedrera cada tercer diumenge de cada mes per la tarda. La novetat d'enguany és que la
temporada 2016-2017 comença el 18 de setembre i acaba el 21 de maig. D'altra banda, el cicle
manté l'alternança dels residents i protagonitzaran un concert diferent cadascun d’ells per tal
d’oferir al públic una temporada de concerts amb una programació més variada i atractiva.

Aquest format permet als residents treballar amb més temps els seus programes i, alhora
vincular-se al programa de Residències de la Fundació durant tota la temporada.
Els programes preparats i assajats conjuntament es presentaran a La Pedrera el dia del concert.

Programació:
Carles Marigó
19 de febrer i 21 de maig
Joel Bardolet
19 de març
Elisabet Franch
16 d'abril

Podeu trobar tota la informació actualitzada d’aquestes activitats a
www.lapedrera.com/activitats

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

