
TALLER D’ARQUITECTURA

Construïm el
mercat del Born

Sabíeu que l’arquitecte del mercat 
del Born va necessitar l’ajut d’un 
enginyer per poder aixecar la cúpu-
la de l’edifici? Us imagineu poder 
aixecar una rèplica del mercat amb 
les vostres mans? 
Us convidem a que us convertiu 
en arquitectes, i tal com ho feu 
Fontserè, apreneu les regles de 
l’arquitectura del ferro i projecteu 
un gran equipament metàl·lic per a 
la ciutat.

Dimarts 27 de març

TALLER D’ARQUITECTURA

Arqueologia vertical?
Reconstruïm el barri de la 
Ribera

T’agradaria passejar per la ciutat tot 
interpretant la seva història a través 
dels carrers, les façanes, l’alçada dels 
edificis, les portes i els balcons? A Ciu-
tat Vella podem trobar molts edificis 
amb elements característics de dife-
rents èpoques històriques, finestres 
del segle XIV, portes del segle XVIII o 
balcons del segle XIX. Prepareu-vos 
per observar, mesurar, comparar, con-
trastar i, sobretot, gaudir de la ciutat 
com si fóssiu urbanistes.

Dimecres 28 de març

TALLER DE MONES DE PASQUA

Aromes del 1700

Et convidem a viatjar fins l’any 
1707 a la ciutat de Barcelona on 
l’arxiduc Carles III ha preparat un 
joc per celebrar la Pasqua amb la 
canalla de l’antiga ciutat del Born. 
A través de pistes coneixerem 
el significat i l’origen de la mona 
i ens aproximarem al fascinant 
món de la xocolata al segle XVIII: 
evocant els seus aromes, amas-
sant una mona i elaborant un ou 
de xocolata en un deliciós taller 
de cuina!

Dijous 29 de març

TALLERS INFANTILS DE 
SETMANA SANTA 2018

A EL BORN CCM
T’AGRADARIA 
APROFITAR LES 
TEVES VACANCES 
PER FER UN 
VIATGE EN EL 
TEMPS? 
Et convidem a 
conèixer tot un 
món d’històries que 
s’amaguen sota la 
cúpula de l’antic 
mercat del Born. 
Vine a 
descobrir-les!

Si tens entre 7 i 
11 anys, anima’t a 
participar en rutes 
i tallers que faran 
història! Avisa al teu 
pare, la teva mare, 
els teus avis... i que 
t’inscriguin a les 
nostres activitats.

DATES: dimarts 27, dimecres 28 
i dijous 29 de març del 2018
HORARI: de 10 a 14h
PREU: 7 euros

Més informació a: elbornculturaimemoria.barcelona.cat i 
al tlf. 93 256 68 50. Inscripcions a: reserveselbornccm@
eicub.net


