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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

18 19 20 21 22 23
UN PASSEIG 
EN FAMÍLIA 
PEL 1700
11 h

BRESSOLA  
40 ANYS
12 h

24
UN PASSEIG 
EN FAMÍLIA 
PEL 1700
11 h

25 26 27
PER NADAL, 
NEULES I 
TORRONS!
10-14 h

LIBÈL·LULA
16 i 18 h

28
FEM  
D’ARQUEÒLEGS 
AL BORN!
10-14 h

LIBÈL·LULA
16 i 18 h

29
UN NADAL  
DE XOCOLATA
10-14 h

LIBÈL·LULA
16 i 18 h

30
UN PASSEIG 
EN FAMÍLIA 
PEL 1700
11 h

LIBÈL·LULA
17 i 19 h

31
UN PASSEIG 
EN FAMÍLIA 
PEL 1700
11 h

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2
TALLER  
DE TEATRE
10-14 h

3
UN NADAL  
DE XOCOLATA
10-14 h

4
PER NADAL, 
NEULES I 
TORRONS!
10-14 h

5
EL JOC A LA 
BARCELONA 
DEL 1700
10-14 h

6 7
UNA  
HISTÒRIA PER 
LLEPAR-SE 
ELS DITS
12 h

UN PASSEIG 
EN FAMÍLIA 
PEL 1700
13 h

MÚSICA TEATRE TALLERS

Des del 12 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018

INSTAL·LACIÓ LUMÍNICA:  
UN NADAL RODÓ AL BORN

El Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12 
08003 Barcelona
Tel. 93 256 68 51 D
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barcelona.cat/elbornculturaimemoria
facebook.com/ElBornCCM
twitter.com/ElBornCCM
instagram.com/ElBornCCM

EL BORNET 
DE NADAL
DEL 23 DE DESEMBRE  
AL 5 DE GENER

barcelona.cat/nadal
#viuelnadal

VENDA D’ENTRADES
A través del web d’El Born CCM i a les nostres taquilles.
Visites guiades i itineraris: cal fer-ne reserva prèvia per telèfon  
o per correu electrònic al Servei de Reserves.

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.
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, fins a les 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.

LLUM / MÚSICA / TEATRE / TALLERS



A El Born CCM, aquest 
Nadal tenim un programa 
d’activitats per a tots els 
gustos! Tallers i visites 
pensades per als més petits  
i per als qui no ho són tant:  
una oferta àmplia, variada 
i, segons com, deliciosa. 
Aprendrem com es vivia 
el Nadal el 1700, farem 
d’arqueòlegs, sortirem a 
escena actuant i vestint-nos 
com aleshores i elaborarem 
torrons, neules i xocolata.  
A més recuperarem la màgia 
del teatre més artesà amb 
l’espectacle “Libèl·lula” 
o els sons de les cançons 
tradicionals del nostre 
territori amb “Bressola  
40 anys”.

I la cirereta: repetint l’èxit de 
l’any passat, tornem a penjar, 
des de la cúpula i sobre el 
jaciment, unes grans esferes 
de superfícies reflectants 
que generen un joc de llums 
i imatges espectaculars que 
canvien segons les hores i que 
conformen amb el jaciment 
arqueològic i l’estructura de 
ferro i vidre del mercat un 
marc excepcional!

"UN NADAL RODÓ AL BORN"
Des del 12 de desembre de 2017  
al 7 de gener de 2018
Espai públic d’El Born CCM

A El Born CCM comptem amb un marc 
extraordinari conformat pel jaciment ar-
queològic i l’estructura arquitectònica del 
mercat però, aquest Nadal, a més, hi su-
mem un tercer element curiós, divertit i, 
sobretot, reflectant. Pengem unes esferes 
del sostre, sobre el jaciment, que generen 
uns jocs de llums, perspectives, angles  
i proporcions molt màgiques!

BRESSOLA 40 ANYS
MARC SERRATS ‘XERRAMEQU’ I RAPH DUMAS
Dissabte 23 de desembre de 2017 a les 12 h
Concert del cicle “Bornet de Cançons”
8 € adults / 4 € menors de 12 anys

Concert d’aquests dos músics, un barceloní 
(‘Xerramequ’) i l’altre nord-català (Dumas), 
amb cançons populars posades al dia, amb la 
participació de músics d’arreu dels Països Cata-
lans. Es tracta d’un repertori intergeneracional 
per gaudir-ne amb tota la família. La base és el 
disc “40 anys de la Bressola”, quarta recopila-
ció de cançons coincidint amb el 40è aniversari 
d’aquest projecte educatiu i que en aquest cas 
es concreta en mitja dotzena de peces.

LIBÈL·LULA
COMPANYIA TOTI TORONELL
Espectacle teatral del cicle  
“Un mercat de nassos”
27, 28 i 29 de desembre a les 16 i 18 h 
30 de desembre a les 17 i 19 h
5 €

A les fires, la música de carilló s’ha substi-
tuït per la música electrònica i les tires de 
bombetes per les làmpades de led. Mal-
grat tot, Libèl·lula segueix impertorbable. 
Un petit teatret de fira que es resisteix a 
perdre la seva essència de circ de les me-
ravelles, de les coses fetes a mà.

Capacitat màxima cada passi: 50 persones

TALLERS Activitats pensades per a nens i nenes de 7 a 12 anys. 
7 €. Espai tallers.

MÚSICA Sala Moragues d’El Born CCM TEATRE Sala Moragues d’El Born CCM

PER NADAL,  
NEULES I TORRONS!
Dimecres 27 de desembre, de 10 a 14 h
Dijous 4 de gener, de 10 a 14 h
Espai Desvalls i Museu de la Xocolata 

L’any 1703, i després d’una terrible epi-
dèmia de pesta, el gremi de confiters i 
pastissers convocà un concurs de dolços 
per aixecar els ànims de la gent durant les 
festes nadalenques. Les normes establien 
que una de les postres havia de ser com 
la pedra i l’altra com el pergamí, de fàcil 
conservació i amb un preu assequible. 
L’activitat ens permetrà rememorar aquell 
fet i convertir-nos en mestres pastissers. 
Tot passejant pel Born coneixerem com 
eren els àpats de Nadal i al Museu de la 
Xocolata prepararem delicioses neules i 
exquisits torrons!

FEM D’ARQUEÒLEGS AL BORN!
Dijous 28 de desembre, de 10 a 14 h
Espai Desvalls 

Aquest Nadal, veniu a fer d’arqueòlegs durant 
un matí al jaciment del Born! Baixeu a la 
Barcelona del 1700 i exploreu-ne els espais. 
Us acompanyarà un arqueòleg i un historiador 
de veritat. I tots junts sabreu com es fa per 
interpretar les pedres i la història i conèixer 
més coses sobre la Barcelona del passat.

EL JOC A LA BARCELONA DEL 1700
Divendres 5 de gener, de 10 a 14 h
Espai Desvalls

Vols saber quins eren els jocs de la Barcelona del 1700, 
com i a on es jugava? La ciutat d’ara fa 300 anys sentia 
una gran passió per la música i els jocs que es practi-
caven tant en l’àmbit domèstic com en l’espai públic. 
Molts d’aquells jocs encara perviuen en l’actualitat. 
L’activitat ens permetrà conèixer quines eren les ac-
tivitats lúdiques més populars, localitzar els diferents 
espais de joc al jaciment, i descobrir com l’entreteni-
ment formava part de la vida quotidiana de la gent.

UN NADAL DE XOCOLATA
Divendres 29 de desembre, de 10 a 14 h
Dimecres 3 de gener, de 10 a 14 h
Espai Desvalls

Explorem el jaciment amb els cinc sentits. 
Veniu a descobrir els menjars i els sabors de la 
Barcelona de fa 300 anys. Amb les eines dels 
adroguers de la ciutat del Born prepararem 
dolços de xocolata amb formes nadalenques. 
Veniu a elaborar sorpreses dolces per a la 
vostra família!

TALLER DE TEATRE
Dimarts 2 de gener, de 10 a 14 h
Espai Desvalls

Voleu sortir en escena i posar-vos en la pell de la gent 
que va viure al Born, ara fa 300 anys? Us agradaria 
descobrir la Barcelona del 1700 a partir d’històries 
reals explicades pels seus protagonistes? El taller us 
permetrà treballar com ho fan els actors i les actrius, tot 
construint escenes inspirades en personatges de l’èpo-
ca i evocant els espais del jaciment on aquestes podrien 
haver succeït. Una manera singular de conèixer l’espai 
patrimonial del Born i les històries de la gent que hi vivia. 

INSTAL·LACIÓ LUMÍNICA


