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EL BORNET 
DE NADAL
ACTIVITATS INfANTILS  
I fAMILIARS  
2016

MÚSICA TEATRE TALLERS

VENDA D’ENTRADES
A través del web d’El Born CCM i a les nostres taquilles.

Algunes activitats familiars són gratuïtes per als socis del club Super3. 
És imprescindible mostrar el carnet el dia de l’activitat.

SERVEI DE RESERVES
Laborables, de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h.
Telèfon 93 256 68 50 o reserveselbornccm@eicub.net
El Born CCM es reserva el dret d’anul·lar una activitat. En aquest cas, es retornarà 
l’import de l’entrada. Així mateix, es reserva el dret a modificar aquest programa 
per causes de força major.

HORARI
De dimarts a dissabte, de 10 a 19 h, diumenges i festius, de 10 a 20 h.
Es pot entrar als espais expositius fins a 30 minuts abans del tancament del centre.
Dilluns laborables, tancat.

Portes obertes
• El primer diumenge de cada mes
• Totes les tardes de diumenge, de 15 a 20 h
Els dies de portes obertes l’accés a les sales d’exposicions és gratuït.
Aquests dies no es lliuren audioguies.

Festius tancat
• 25 de desembre (Nadal)
• 1 de gener (Cap d’Any)

Festius obert
• 26 de desembre, de 10 a 14.30 h (Sant Esteve) 
• 6 de gener (Reis)

Equipament accessible per a persones amb mobilitat reduïda.  
Recursos i serveis de suport per a l’accés a la informació  
i als continguts d’El Born CCM per a persones  
amb discapacitat auditiva i visual.



Aquest Nadal tenim un munt 
d’històries per explicar-vos!  
I les millors són… les històries 
viscudes!

A El Born CCM omplim els 
matins de Nadal amb tallers 
infantils, perquè volem que els 
vostres nens i nenes visquin com 
es vivia el Nadal a Barcelona 
el 1700. Els farem descobrir 
productes d’indrets llunyans, 
els engrescarem a fer teatre, 
els ensenyarem a fer dolços 
de xocolata o a construir 
joguines com les feien els antics 
barcelonins!

També hi haurà espai per a la 
música, amb un concert de Trau  
i Lluís Gavaldà (el d’Els Pets!),  
i per al teatre, amb uns pastorets 
molt originals, a càrrec de la 
Companyia Maremàgnum.

Aquest Nadal a fora potser farà 
fred, però a El Born CCM, a més  
de totes aquestes activitats,  
hem instal·lat una il·luminació  
ben càlida!

LLUÍS GAVALDÀ I TRAU 
Dissabte 24 de desembre, 12 h 

Feu que els vostres fills descobreixin i gaudeixin dels 
grans èxits de The Beatles, The Kinks o The Beach 
Boys  amb els Trau, un quartet de pop psicodèlic,  
i un acompanyant de luxe: Lluís Gavaldà, d’Els Pets!

El concert inclou un taller previ de 30 minuts amb 
els infants.

UN NADAL DE PASTORETS
Del 27 al 30 de desembre, 17 h
Companyia Maremàgnum

Un Nadal de pastorets de la Companyia Maremàg-
num, són uns pastorets molt diferents. Entre pica-
baralla i picabaralla, els nostres herois de samarra 
i barretina faran cagar el tió i cantaran amb els 
menuts les nadales més populars.

MÚSICA TALLERS

TEATRE

8 € adults. 4 € menors de 12 anys.  
Gratuït per als súpers. Sala Moragues.

Adreçats a nens i nenes de 6 a 11 anys. 
7 €. Espai tallers.

5 €. Gratuït per als súpers.  
Sala Moragues.

EL COMETA DEL NADAL DEL 1705
Divendres 23 de desembre, de 10 a 14 h

El 25 de desembre del 1705 un cometa va creuar 
el cel de la ciutat. Com es vivia el Nadal en aquella 
època? Com es preparaven els àpats nadalencs  
i es guarnien les llars? Coneixerem els costums i les 
tradicions nadalenques del 1700 i construirem un 
gran pessebre d’escenes quotidianes.

BARCELONA GRAN MERCAT
Dimarts 27 de desembre, de 10 a 14 h

Vivim en un món global on la majoria dels nostres 
aliments i objectes personals han creuat terra, mar 
i aire fins a aterrar a les botigues de Barcelona. Però 
això no ens ve de nou! Fa tres-cents anys Barcelona 
ja era un gran mercat, i al Born hi havia productes 
d’indrets molt llunyans.

Veniu a triar, remenar i comprar a la ciutat del 1700!

TALLER DE TEATRE  
LA MARIANNA  
I L’ARRACADA PERDUDA
Dimecres 28 de desembre, de 10 a 14 h

Us convidem a viure la Barcelona de fa tres-cents 
anys a través de les aventures de la Marianna, una 
noia molt valenta que no va dubtar a creuar tota 
la ciutat per tornar a una senyora la seva arraca-
da. Llegirem la seva història allà on va tenir lloc,  
al jaciment arqueològic del Born, i us proposem un 
repte: un taller de teatre! Pintarem un decorat, ens 
posarem la disfressa i... acció!

JOCS I JOGUINES  
A LA BARCELONA DEL 1700
Dijous 5 de gener, de 10 a 14 h

Us proposem un taller de jocs i joguines de la Bar-
celona de fa 300 anys. Localitzarem els diversos es-
pais de joc al jaciment del Born i explicarem els jocs 
que s’hi practicaven. També anirem al parc de la 
Ciutadella, on ens divertirem amb els jocs del 1700.

MISTERI A LA CORT DEL VEGUER
Dimecres 4 de gener, de 10 a 14 h

Fa 300 anys Barcelona estava plena de triquets  
i d’espais de joc. Només el veguer podia posar ordre 
al rebombori que el joc, les trampes i les apostes 
ocasionaven entre els barcelonins. Ajudeu el veguer 
a resoldre el misteri dels tramposos!

ARQUEÒLEGS AL BORN
Dimarts 3 de gener, de 10 a 14 h

Veniu a fer una aproximació a l’arqueologia! Treba-
llarem amb les eines dels arqueòlegs, explorarem 
i interpretarem el jaciment, i reconstruirem peces 
i cases. També imaginarem què diran de nosaltres 
els arqueòlegs del futur. Al Born, els arqueòlegs  
(i vosaltres) fareu parlar les pedres.

UN CAP D’ANY DE XOCOLATA
Dijous 29 de desembre, de 10 a 14 h
Divendres 30 de desembre, de 10 a 14 h

Al segle xviii Barcelona era una ciutat pròspera on es 
venien tota mena de productes alimentaris, alguns 
tan emblemàtics i llaminers com la xocolata. Explo-
rarem la ciutat del 1700 amb els cinc sentits, desco-
brirem la cultura gastronòmica i el paladar refinat 
dels ciutadans de l’època, i elaborarem diferents 
tipus de dolços que satisfaran els gustos més ex-
quisits de familiars i amics per a la nit de Cap d’Any.


