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16 Divendres

FESTES

Festa Major de la Partida Torres de Sanui (fins al diumenge
18). Organitza: AV Les Escoles de la Partida Torres de
Sanui.

22 Dijous

FESTES

Festa Major de Jaume I el Conqueridor (fins al diumenge
25). Organitza: AV Jaume I el Conqueridor.

23 Divendres
FESTES

Festa Major de la Bordeta (fins al diumenge 25). Organitza:
AV Bordeta.

24 dissabte

ACTIVITAT

Visita guiada gratuïta al Museu Roda Roda. 12.00 h. Or-
ganitza: Museu Roda Roda.

CULTURA POPULAR

Fanalets de Sant Jaume. 21.00 h. Rambla de Ferran (davant
de l’església del Carme). Organitza: IMAC.

29 Dijous

FESTES

Festa Major de Pardinyes (fins al diumenge 1 d’agost).
Organitza: AV Pardinyes.

30 Divendres

FESTES

Festa Major d’Instituts-Sant Ignasi (fins al diumenge 1
d’agost). Organitza: AV Instituts-Sant Ignasi.

ACTIVITAT

Seguiment de ratpenats aquàtics al Parc de la Mitjana.
Al vespre. Cal inscripció prèvia al telèfon 973 70 04 55.
Centre d’Interpretació de la Mitjana. Organitza: Regidoria
de Medi Ambient i Horta.

ESTIU ALS
MUSEUS

El Centre d’Art La Panera organitza
durant les vacances escolars d'estiu
tallers d’artista adreçats al públic
d’edats compreses entre els 5 i els
12 anys. Aquesta activitat té
l’objectiu d’apropar la multidiscipli-
narietat de l’art contemporani en
benefici de la creativitat.

Els dies 7 i 8 de juliol, d'11.00 a 14.00
h, tindrà lloc el "ClicKart!", per a nens
i nenes de 5 a 8 anys, un taller
d’animació en el qual els infants es
convertiran en els directors, els
guionistes i els realitzadors de la
seva pròpia pel·lícula. Els protagonis-
tes del film seran les joguines i la
plastilina, que escenificaran una
història feta de manera conjunta,
animada a partir de la tècnica de
l’Stop Motion. El taller serà impartit
per Jordi D. Vidal.

Al Centre d’Art La Panera també se
celebrarà els dies 7 i 8, d’11.00 a 14.00
h, el taller "Enganxa’t!", per tal que
els infants de 9 a 12 anys desco-
breixin un nou tipus d’art urbà: els
adhesius. El taller anirà a càrrec de
Juan Aizpitarte.

D’altra banda, el Museu d’Art Jaume
Morera organitza del 6 al 9 de juliol,
d’11.00 a 13.00 h, tallers d’iniciació
al món del gravat adreçats a nens i
nenes de 6 a 11 anys. Durant una
setmana els participants podran
experimentar diferents tècniques a
l’entorn del gravat i l’estampació,
que inclouen la fabricació de paper,
el monotip, la punta seca i l’ela-
boració i la distribució de sèries. Cal
recordar que fins al 12 de setembre
es pot veure al Museu d’Art Jaume
Morera l’exposició “La permanència
del gravat. Obres de la col·lecció
Gelonch Viladegut”.


