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 02.01.16 Les festes a Vilabertran, 
1000 anys enrere! 

 Descobreix com es vivia el Nadal i les festes a 
Vilabertran fa mil anys. Amb la visita a la 
Canònica veurem quines eren les festes fa mil 
anys, què menjaven i com les celebraven. Anirem 
a buscar ous a l’Hort del Prior. Al dormitori dels 
canonges farem un taller per a pintar i fer un 
fanalet i anar a esperar els reis. Per a infants de 4 
a 12 anys. 

        11 h   € 6 euros nens de 4 a 12 anys (adults gratuït) 

 Cal inscriure’s-hi prèviament a: reservesspv.acdpc@gencat.cat  

  

  

  

  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura 

 Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Carrer Abadia, 7.   
 Vilbertran (Alt Empordà).  

VIURE EL NADAL A 
VILABERTRAN 

Canònica de Santa Maria de Vilabertran  
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

mailto:reservesspv.acdpc@gencat.cat
mailto:reservesspv.acdpc@gencat.cat
mailto:reservesspv.acdpc@gencat.cat
mailto:reservesspv.acdpc@gencat.cat
mailto:reservesspv.acdpc@gencat.cat


5 5 

  
  

  
 29.12.15 Fem un click 
 Visitarem l’exposició Playstories i crearem  un click personalitzat: 

déus, guerrers, personatges històrics... qualsevol pot ser el resultat! 
Una activitat pensada per desenvolupar la creativitat dels més 
petits amb colors, textures i volums. 

 30.12.15 Ens convertim en romans 
 Us agradaria convertir-vos en un soldat romà? I en una dama 

patrícia? En aquest taller elaborarem un casc de legionari romà 
personalitzat i uns braçalets únics a partir de materials reciclats 
per a que els més menuts puguin transformar-se en autèntics 
romans. 

 31.12.15 Posem en ordre l’any 
 S’apropa l’any nou i amb ell tots els nous propòsits i il·lusions. En 

aquest taller crearem un calendari molt original per a començar el 
2016, i aprendrem algunes curiositats com l’origen dels noms dels 
mesos de l’any i com eren els calendaris que s’utilitzaven a l’Antiga 
Roma.  

        11-13 h   € 3  

 Cal inscriure’s-hi prèviament a: 
972775976|reservesempuries@gencat.cat 

  

  

  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura 

Empúries. Carrer Puig i Cadafalch, s/n. Empúries-L’Escala (Alt 
Empordà).  

CLICKS I ROMANS A 
EMPÚRIES 

Empúries 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

mailto:reservesempuries@gencat.cat
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Programació de Nadal Departament de Cultura 

Empúries. Carrer Puig i Cadafalch, s/n. Empúries-L’Escala (Alt 
Empordà).  

CLICKS I ROMANS A 
EMPÚRIES 

Empúries 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

  
  

  

 Fins al 31.01.16 Playstories. Juga i 
aprèn amb els clicks 

 Els clicks de Playmobil envaeixen Empúries i es 
converteixen en protagonistes d’un treball de 
recreació històrica realitzat amb tot luxe de 
detalls per l’Associació Aesclick. Nens i adults 
descobrirem l’època dels dinosaures,  la vida dels 
homes a la prehistòria, els ritus de momificació de 
l'antic Egipte, les guerres romanes, els tornejos 
medievals, i la feina dels arqueòlegs. Una 
proposta per a tota la família perquè grans i 
petits donin vida als seus clicks aquest Nadal.      

 Més informació sobre horaris i preus a: 

 http://www.mac.cat/Empuries   

  

  

http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Exposicions/Playstories.-Juga-i-apren-amb-els-clicks
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23.12.15  Del foc a la ceràmica 
Vine a descobrir l’evolució de l’home al llarg de 
la prehistòria i a veure com els canvis físics van 
associats a canvis en la vida quotidiana. Farem la 
nostra pròpia pintura rupestre i una ceràmica tal i 
com ho feien els prehistòrics! 
 

29.12.15 Espectacles i jocs a l’antiga 
Roma 

 Com  passaven el temps lliure els romans? 
 Coneixerem més a fons un dels espectacles que 
més agradava, el circ romà, i com eren els jocs de 
petit format que es podien jugar dins la llar. Ens 
servirà per veure si els jocs a l’antiga Roma tenen 
semblances amb els nostres jocs actuals. Penthe 
lita, tabula lusoria, saccorum cursus.... Us atreviu? 

Programació de Nadal Departament de Cultura 

TALLERS DE NADAL 
AL MAC BARCELONA 

Museu d’Arqueologia de Catalunya Barcelona 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
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30.12.15  Descobrint els ibers! 
Vols fer d’arqueòleg? Vine i coneix la cultura dels 
ibers a casa nostra i en concret dels laietans. Com 
treballa un arqueòleg, què fa quan descobreix un 
objecte i quina informació en traiem per a 
desxifrar la vida quotidiana dels ibers. 

 
05.01.16 Heroi per un dia! 

 A  través del mite dels 12 treball d’Hèrcules, 
crearem el nostre propi heroi i deixarem 
constància de les seves proeses en un còmic que 
nosaltres mateixos dibuixarem i pintarem! 

 Per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Cal inscriure-s'hi prèviament al 
93 423 21 49 

       11-13 h (tots els tallers)   € gratuït amb l’entrada al Museu 

Programació de Nadal Departament de Cultura 

TALLERS DE NADAL 
AL MAC BARCELONA 

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. Passeig Santa 
Madrona, 39-41. Parc de Montjuïc, Barcelona.  

Museu d’Arqueologia de Catalunya Barcelona 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
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 29.12.15 i 31.12.15 Taller de motius 
nadalencs 

 Voleu saber com celebraven el Nadal els nostres 
avantpassats? Us agradaria fer decoracions 
nadalenques semblants a les que feien fa 2000 
anys? Veniu amb nosaltres per imaginar, crear, 
modelar i fer les vostres decoracions de Nadal! 
Per a infants de 4 a 12 anys 

 L’activitat forma part de la proposta dels Museus 
de la ciutat de Girona 6 Museus x Nadal.  

       10.30-12 h € 3 euros (2 euros per a titulars del carnet  
                              Girona Cultura) 

 Cal inscriure’s-hi prèviament a: GironaMuseus 

  

  

  

  

  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura 

 Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona (Sant Pere de 
Galligants). Carrer de Santa Llúcia, 8. Girona.  

NADAL AL MAC GIRONA 

Museu d’Arqueologia de Catalunya Girona 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vqgNjDjrAx73MddW9yGhnQSCXIDteUnqTKI7fhJvinw/viewform?c=0&w=1


10 10 

  
  

  

 16.12.15 Concert de Nadal 
 L’Associació d’Amics del Museu d’Art de Girona i els 
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya celebren el Nadal amb el tradicional concert 
a càrrec de la Dixiecat Street Band que interpretarà 
temes del seu repertori de jazz de Nova Orleans. 

     11.30 h  € gratuït 
       Auditori Josep Irla. Pl. Pompeu Fabra, 1. Girona 
  

 19.12.15 Nadales al MD’A 
 Els amics de l’escola de música Preludi ompliran el Museu 

d’Art de música i cançons amb una cantada de nadales molt 
especial. En acabar, els assistents podran gaudir d’un petit 
refrigeri per brindar tots junts pel Nadal. 

      12 h  € gratuït 

  

  

  

  

  

Museu d’Art  de Girona 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 

NADAL AL MUSEU D’ART 
DE GIRONA 

Programació de Nadal Departament de Cultura 

 Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.  
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 29.12.15 i 31.12.15 Pop up de Nadal 
 Al Museu d’Art farem un pop-up de Nadal, una 
targeta que en obrir-se desplegarà una o 
diverses imatges nadalenques. Collage, dibuix i 
estampació són algunes de les tècniques que 
utilitzarem al Museu d’Art per fer el nostre pop-
up. Vine i desplega la teva imaginació! 
Per a infants de 6 a 10 anys.  

 L’activitat forma part de la proposta dels Museus 
de la ciutat de Girona 6 Museus x Nadal.  

  

       10.30-12 h   € 3 euros (2 euros per a titulars del carnet  
                                 Girona Cultura) 

 Cal inscriure’s-hi prèviament a: GironaMuseus 

  

  

  

  

  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura 

 Museu d’Art de Girona. Pujada de la Catedral, 12. Girona.  

NADAL AL MUSEU D’ART 
DE GIRONA 

Museu d’Art  de Girona 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 

https://docs.google.com/forms/d/1vqgNjDjrAx73MddW9yGhnQSCXIDteUnqTKI7fhJvinw/viewform?c=0&w=1
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 19.12.15-20.12.15 Per Nadal, toca, 
canta i balla al Museu 

 L’orquestra Camerata XXI i el showman David 
Puertas us conviden a participar en un concert 
molt especial: les nostres nadales de sempre i els 
valsos de Viena tocats, cantats i ballats pels 
visitants del Museu! El Rabadà més trapella i 
l’engalanat Emperador d’Àustria es donen la mà 
en un concert participatiu on els protagonistes són 
els instruments de corda, les històries secretes dels 
grans compositors i les veus dels nens i nenes, 
pares i mares, avis i àvies que s’afegeixin a 
l’orquestra per fer que la música sigui la 
protagonista de les Festes de Nadal.  

      
       11.30 h  € gratuït amb l’entrada al Museu (menors de 8  
                           anys gratuït) 
  

  

  

  

  

Museu d’Història de Catalunya 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 
 

NADAL EN FAMÍLIA AL 
MUSEU D’HISTÒRIA 

Programació de Nadal Departament de Cultura 

Museu d’Història de Catalunya. Plaça Pau Vila, 1.  Barcelona 
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NADAL EN FAMÍLIA AL 
MUSEU D’HISTÒRIA   

  
  
29.12.15 Nadal en família... amb música 
baixeta 
A les 11 h. Taller obert de Nadal 
Com es vivien les festes d'hivern en altres temps i 
cultures del món? Sabeu perquè decorem casa nostra 
per Nadal? Al taller trobarem la resposta i fabricarem 
els nostres propis objectes de decoració nadalenca. 
Per a infants a partir de 6 anys 
  
A les 17 h. Barreja Barbuda 
Entre guitarres roses, maraques-granota i trompetes 
plasticoses, Marc Marcé i Helena Casas faran música 
baixeta per a gent baixeta. 2princesesbarbudes que 
recordaran cançons i rimetes amb instruments 100% 
de joguina. Per a infants entre 3 i 8 anys 

€ Taller: 4  / Concert: gratuït amb l’entrada al Museu 
Inscripcions: 932 254 244| mhcvisites.cultura@gencat.cat 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Museu d’Història de Catalunya 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 
 

mailto:mhcvisites.cultura@gencat.cat
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NADAL EN FAMÍLIA AL 
MUSEU D’HISTÒRIA   

  
  
23.12.15 Nadal en família... amb contes i 
titelles 
A les 11 h. El teu conte de de Nadal 
Totes les famílies tenen la seva història: a partir d’un 
viatge en el temps, crearem el nostre conte familiar de 
Nadal. Per a infants a partir de 6 anys 
 
A les 17 h. Truita d’estels 
Al cel viuen les cuidadores d'estels, elles s'encarreguen 
de netejar, restaurar i vigilar tots els estels del cel. I... 
el que és més important, elles pengen un nou estel al 
cel cada cop qui aquí, a la terra neix un infant. Un 
espectacle amb titelles de taula, titelles grans, dos 
actors, i música clàssica de viola en directe. Cia. 
Patawa. Per a infants a partir de 3 a 8 anys 
 

€ Taller: 4  / Concert: gratuït amb l’entrada al Museu 
Inscripcions: 932 254 244| mhcvisites.cultura@gencat.cat 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Museu d’Història de Catalunya 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
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NADAL EN FAMÍLIA AL 
MUSEU D’HISTÒRIA   

  
  
31.12.15 Nadal en família... amb teatre clown 
i l’aventura del pessebre perdut 
A les 11 h. L’aventura del pessebre perdut 
Joc de pistes i endevinalles al Museu. Sereu capaços 
de superar les proves i trobar els objectes i 
personatges del pessebre perdut? Per a infants a partir 
de 6 anys 
 
A les 17 h. El globus vermell 
Adaptació del conte original “El Follet Genís”. La Mô 
dorm, somia... es desperta i comença un nou dia. 
L’actriu, mim i artista Elisenda Rué ens portarà a 
l’univers del globus vermell en un espectacle infantil de 
gran dolçor dirigit a tota la família.Per a infants a 
partir de 3 a 8 anys 
 

€ Taller: 4  / Concert: gratuït amb l’entrada al Museu 
Inscripcions: 932 254 244| mhcvisites.cultura@gencat.cat 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Museu d’Història de Catalunya 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 
 

mailto:mhcvisites.cultura@gencat.cat
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VACANCES DE NADAL AL 
MNACTEC 

  

  
  
 23.12.15-05.01.15 Tallers d’hivern 
 Aquestes vacances d’hivern, el mNACTEC proposa vuit 
tallers de temàtiques diferents, relacionades sobretot 
amb el Nadal i les exposicions del Museu: Llum i Ombres 
(23.12.15); Decoració nadalenca (24.12.15); Una 
autopista darrere l’endoll (28.12.15); Els colors i l’art 
(29.12.15); Cuina per Nadal (30.12.15); El calendari 
2016 (31.12.15); Jocs matemàtics (04.01.16); Esperant 
els Reis (05.01.16). 

  
 Els tallers estaran dividits en dos grups, un de 5 a 8 anys, i un altre 

de 9 a 12 anys.             

          9-14 h  € 15 € 

  

  

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla 
d’Ègara, 270. Terrassa 

Programació de Nadal Departament de Cultura Museu de la Ciència i la Tècnica de  Catalunya 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
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 27.12.15 Contacontes. ‘Glu, el viatge 
d’una gota d’aigua’ 

 La Glú és una petita gota d’aigua que vol ser de 
colors. En el seu fantàstic viatge descobrirà la 
valentia, la por i la generositat, lluitarà contra 
monstres marins i participarà en un número de màgia! 

 L’espectacle/conte parla sobre el cicle de l’aigua, 
dels seus estats... i de moltes coses més! És un conte 
deliciós ple d’aventures, sensibilitat, plàstica 
reciclada i dibuix en directe. Espectacle a càrrec de 
la companyia Fes-t’ho com vulguis. 

          12 h  € 1 (menors de 8 anys gratuït) 

  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Museu de la Ciència i la Tècnica de  Catalunya 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 
 

VACANCES DE NADAL AL 
MNACTEC 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla 
d’Ègara, 270. Terrassa 
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 29.12.15 i 05.01.15 Construïm una 
ciutat romana 

 Vols saber com era una ciutat romana? Vols 
construir-la? Vine al Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona aquest Nadal on, a partir d’una 
maqueta podràs construir la teva ciutat... això sí, 
una ciutat romana!  

 Una manera lúdica i participativa de conèixer la 
ciutat romana de Tàrraco i el museu. Per a infants 
de 6 a 12 anys 

         11 h   € 6 euros 

 Cal inscriure’s-hi prèviament al telèfon 977 25 15 15 

  

  

  

  

  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura 

 Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Plaça del Rei, 5. 
Tarragona.  

NADAL AL MNAT 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

 



 19.12.15 Tarda de Circ 
 Un espectacle de circ fresc i entusiasta per a tots 
els públics. Números col·lectius i individuals de pal 
xinès, acrobàcies i malabars a càrrec dels alumnes 
de segon any i especialitat del Centre de les Arts 
del Circ Rogelio Rivel. 

        17 h € gratuït 

 20.12.15 Del Musical al Nadal 
 Els 55 nens i nenes d’11 a 16 anys del Cor Infantil 
de l’Orfeó Català oferiran un recorregut per 
temes de musicals coneguts, com ara Mamma 
Mia, Somriures i llàgrimes o Shrek, sense oblidar les 
nadales de sempre, com per exemple, el Santa Nit. 
Un espectacle únic en unes dates ben especials. 

        12 h € gratuït 

  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 
 

EL NADAL DEL MUSEU 
NACIONAL 

19 



27/29/30/31.12.15 i 03.01.16 

Zoom, Clic... Gif! 
Un passeig lliure i lúdic per les sales de la col·lecció 
d’art modern que us proposa construir una mirada 
pròpia sobre les obres i els espais del museu per 
convertir-la en una petita peça d’animació.  

Amb només un ZOOM i un CLIC, us endureu a casa 
un arxiu animat d’aquesta experiència, un GIF, que, 
a més de posar en moviment el museu i explicar 
quina ha estat la vostra mirada, el podreu 
compartir! Per a infants a partir de 6 anys 

         11.30 h € 4 (adults) compra online 

Cal inscriure’s-hi prèviament al telèfon  93 622 03 75 o al correu 
electrònic grups@museunacional.cat 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Museu Nacional d’Art de Catalunya 
 
 

EL NADAL DEL MUSEU 
NACIONAL 
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MNAC.  Plaça dels Àngels, 1. Barcelona  

http://tickets.museunacional.cat/muslink/venda/activitats.jsp?lang=1&nom_cache=MUSEU&property=MUSEU
mailto:grups@museunacional.cat


05.12.15-03.01.16 Per una banda o per l’altra 

Espècies d’espais ens convida a reflexionar sobre els usos i les 
possibilitats de l’espai. Com ens hi relacionem? Com es connecten 
els espais? Què hi ha darrere d’una paret? La podem manipular o 
foradar? Es posarà en joc el cos, l’observació i l’acció per 
investigar diferents maneres de travessar l’espai. Tot un conjunt 
d’experiències que ens aproparan a les estratègies creatives 
d’alguns dels artistes de l’exposició. Per a infants d’1 a 5 anys 

     11 h  €  3 

23/24/28/30/31.12.15-04/07/08.01.16 Per Nadal... 
Veniu a descobrir el fotollibre de Xavier Miserachs 
‘Barcelona, blanc i negre’! 

Us convidem a entrar en el fotollibre Barcelona, blanc i negre de 
Xavier Miserachs i a explorar de quina manera les imatges poden 
explicar històries sense anar acompanyades d’un text. 
L’exposició Miserachs Barcelona serveix de guia per a aquest taller, 
en què construirem entre tots un fotoquadern sobre la ciutat dels 
nostres dies. Per a infants d’6 a 12 anys 

        12 i 17.30 h  €  3 

 

  

        

Programació de Nadal Departament de Cultura 

NADAL AL MACBA 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 
 

MACBA.  Plaça dels Àngels, 1. Barcelona  
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Programació de Nadal Departament de Cultura 

TEMPS DE NADAL, 
TEMPS DE ROMÀNIC A 
LLEIDA 

  

  
  
22.12.15 i 23.12.15 Taller infantil 

Aprofitant la mostra Temps del Romànic, el Museu 
de Lleida us convida a treballar les tècniques 
pictòriques d’aquella època, la pintura sobre 
taula, per fer una obra d’art que els participants 
es podran endur a casa. Per a infants de 5 a 12 
anys. 
   
 
 
 

       10-13 h € 8 

Cal inscriure’s-hi prèviament al telèfon 973 28 30 75 

  

  

Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal.  Carrer del Sant Crist, 1. 
Lleida.  

Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal 
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Programació de Nadal Departament de Cultura 

JOCS I JOGUINES AMB 
MOLTA HISTÒRIA AL 
MUSEU DE BADALONA 

  

  
  
 22.12.15 i 23.12.15 Jocs i joguines a 
l’antiguitat 

 La necessitat de jugar és intrínseca a l’ésser humà, tal 
com demostra el fet que s’hagin conservat nombrosos jocs 
i joguines d’èpoques remotes, molts dels quals encara 
estan plenament vigents, tant en el món dels nens com en 
el dels més grans.  

 Produïda pel Museu d’Arqueologia de Catalunya a 
través d’Arqueoxarxa, la mostra inclou peces dels 
diferents museus que la integren i permet recórrer 
l’evolució dels jocs des de l’antiguitat fins a l’edat 
mitjana, alhora que posa de relleu la gran varietat de 
fórmules utilitzades per omplir de diversió, i de vegades 
també d’aprenentatge, els moments de lleure. L’exposició 
es completa amb diverses activitats que ens portaran a 
experimentar alguns dels jocs més freqüents al llarg dels 
temps.            

Arqueoxarxa. Xarxa de Museus i Jaciments de Catalunya 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
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Museu de Badalona. Pl. de l’Assamblea, 1. Badalona. 
www.museudebadalona.cat  

http://www.museudebadalona.cat/


Programació de Nadal Departament de Cultura 

AVENTURA DE NADAL 
ALS MUSEUS DE LES 
COMARQUES DE GIRONA 

  

  
  

 16.12.15 i 10.01.15 Aquest Nadal la 
teva aventura comença al museu 

 Per primera vegada a les comarques de Girona, els 27 
museus integrats a la Xarxa de Museus de les 
Comarques de Girona inicien una campanya de Nadal 
per motivar les visites de públic familiar durant les festes 
nadalenques.   

 Aquest Nadal, la teva aventura comença al museu és el 
nom escollit per promoure que durant les vacances 
escolars de Nadal, les famílies coneguin el patrimoni 
local i visitin els museus.  

 Amb l’entrada al museu efectuada del 16 de desembre 
al 10 de gener, es proporciona un codi a la família 
visitant per tal de registrar-lo a posteriori a la web 
www.nadalalmuseu.com. D’aquesta forma s’entra en el 
sorteig de tres obsequis: una panera amb objectes de les 
botigues dels 27 museus de la xarxa; un IPAD amb 
l’aplicació del Visitmuseum descarregada i amb 
informació de l’aplicació, per conèixer els continguts de 
tots els museus de la xarxa, i un cap de setmana gratuït 
a la Vall de Núria que inclou una estada d’una nit a 
l’hotel Vall de Núria amb pensió completa i tren 
cremallera per a quatre persones (dos adults i dos nens), 
i una visita familiar al Museu Etnogràfic de Ripoll.  

  

Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
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Museus de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de 
Girona. 

http://www.nadalalmuseu.com/
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CINEMA EN CATALÀ 
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SANTO, ARRIBA PER 
NADAL A LA ‘FILMO’ 

 
 
 
 
 
 

  22.12.2015 - 31.12.2015  SANTO 
 
  Protagonista de més de cinquanta pel·lícules, 
Santo, l’inoblidable lluitador mexicà, vencedor 
invicte de tots els rostres del mal imaginables, ha 
estat i és una gran figura popular, una declinació 
hispana a la manera dels herois de Marvel 
Comics que amb el temps s’ha guanyat l’estatus 
d’icona. 

           Matins de dimarts a divendres: 10.00 h - 14.00 h. 
           Tardes de dimarts a diumenge: 15.00 h – 21.30 h 

  €    A partir de 3 euros 

 Venda d’entrades: a les taquilles de la Filmoteca, al telèfon 93 
561 70 70 i al correu electrònic: filmoteca.informació@gencat.cat.   
Informació del cicle: www.filmoteca.cat 

Filmoteca de Catalunya. Pl. Salvador Seguí, 1-9. Barcelona 

Filmoteca de Catalunya Programació de Nadal Departament de Cultura 

mailto:filmoteca.informaci%C3%B3@gencat.cat
mailto:filmoteca.informaci%C3%B3@gencat.cat
mailto:filmoteca.informaci%C3%B3@gencat.cat
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http://www.filmoteca.cat/
http://www.filmoteca.cat/
http://www.filmoteca.cat/
http://www.filmoteca.cat/
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Festival FLIC per a 
nenes i nens  

 FINS 01.01.2016 FLIC 
 Torna el Festival de Literatures i Arts Infantil i 
Juvenil. Enguany, amb noms com C.S. Lewis, Roal 
Dahl i Hergé, escriptors majúsculs que han nodrit 
la imaginació de milions de nens i nenes.  

        Cada dissabte i diumenge, a les 17 h. Sala Chomón 

 € 2 euros. Infants menors de 12 anys, dóna dret a tarifa 
reduïda (3 euros) per a un màxim de 2 acompanyants. Amb el 
Carnet del ClubSúper3, entrada gratuïta per al titular i tarifa 
reduïda per a l’acompanyant.   

 Venda d’entrades: a les taquilles de la Filmoteca el mateix 
dia de la sessió. www.filmoteca.cat  

  
                  

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Filmoteca de Catalunya 

Filmoteca de Catalunya. Pl. Salvador Seguí, 1-9. Barcelona 

http://www.filmoteca.cat/
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Phantom Boy 
  

  

  

 Estrena 11 de desembre 

 Un gàngster desfigurat fereix l’inspector de 
policia que el segueix. Immobilitzat a l’hospital, 
coneix un noi d’onze anys que fa un tractament 
llarg i que té el poder de sortir del cos. Com un 
fantasma, invisible, alça el vol i passa a través 
dels murs.  

  

  

  

 Més informació i sales: 

 http://llengua.gencat.cat/cinema 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Cinema en català 
Política Lingüística 
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COCO, EL PETIT DRAC 
  

  

  

 Estrena 11 de desembre 

 En Coco i l’Òscar són forasters a l'illa del Drac. En 
Coco és un drac volador, però no pot volar, i 
l’Òscar, carnívor per naturalesa, és vegetarià. 
Amb el porc espí Matilda viuen aventures 
fabuloses i coneixen dracs de totes les formes i 
mides.  

  

  

  

 Més informació i sales: 

 http://llengua.gencat.cat/cinema 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Cinema en català 
Política Lingüística 
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SUFRAGISTES 
  

  

  

 Estrena 18 de desembre 

 Retrat intimista de com es van organitzar algunes 
treballadores de diversa procedència social per 
demanar el vot femení. I com van haver de vèncer 
tota mena de dificultats per aconseguir-ho.  

  

  

  

  

 Més informació i sales:  

 http://llengua.gencat.cat/cinema 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Cinema en català 
Política Lingüística 
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STAR WARS. EL 
DESPERTAR DE LA 
FORÇA 

  

  

  

 Estrena 18 de desembre 

 Fa 30 anys de la caiguda de l’Imperi Galàctic i 
un misteriós guerrer amenaça la pau. Alhora uns 
fugitius travessen el planeta desert Jakku, un 
d’ells enviat per Leila.  

 Nous personatges i vells coneguts en una nova 
aventura de la Guerra de les Galàxies. 

  

  

  
 Més informació i sales:  

 http://llengua.gencat.cat/cinema 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Cinema en català 
Política Lingüística 

31 

http://llengua.gencat.cat/cinema
http://llengua.gencat.cat/cinema


32 32 

HIENA 
  

  

  

 Estrena 18 de desembre 

 Michael Logan dirigeix una unitat policial de 
Londres especialitzada a desmantellar perillosos 
narcotraficants (i ficar-se part del botí a la 
butxaca). Això canvia amb l'arribada de dos 
germans albanesos i una investigació.  

  

  

  

  
 Més informació i sales:  

 http://llengua.gencat.cat/cinema 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Cinema en català 
Política Lingüística 
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CHARLIE BROWN I 
SNOOPY 

  

  

  

 Estrena 25 de desembre 

 Pel·lícula basada en els còmics de Charles Schulz, 
"Peanuts", coneguts fora dels Estats Units per 
alguns dels seus personatges: Snoopy o Charlie 
Brown.  

  
  

  

  

  

  

 Més informació i sales:  

 http://llengua.gencat.cat/cinema 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Cinema en català 
Política Lingüística 
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L’ASSASSINAT D’UN GAT 
  

  

  

 Estrena 1 de gener 

 En Clinton Moisey encara viu amb la seva mare i 
el seu gat. Un dia troba el gat mort amb una 
fletxa i comença a investigar tot de sospitosos: el 
seu cap, un policia, un company de feina... L’ajuda 
una noia que tenia el mateix gat.  

  
  
  
  
 Més informació i sales:  

 http://llengua.gencat.cat/cinema 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Cinema en català 
Política Lingüística 
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EL CPNL CELEBRA EL 
NADAL 

 15.12.15-22.12.15 Cantada de nadales a Ciutat Vella 
Més informació 

  
16.12.15 Quinto de Nadal a Badia 
Més informació 
 
16.12.15 Karaoke nadalenc a Gavà 
Més informació 

 17.12.15 Visita guiada al 29è Pessebre Monumental de 
Parets del Vallès Més informació 

 19.12.15  Visita guiada a l'Exposició de Pessebres de 
Banyoles 
Més informació 

 21.12.15-23.12.15 Tallers de manualitats de Nadal a 
Ciutat Vella 
Més informació 

  
  

 
 

Programació de Nadal Departament de Cultura Consorci per a la Normalització Lingüística 
Política Lingüística 
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 UN NADAL PLE DE LECTURA 
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19.12.15 Nadal a l’Arxiu 
     

 Jornada de portes obertes festiva i familiar, en la 
què el ciutadà podrà descobrir l’Arxiu Comarcal 
del Maresme amb visites per grups comentades a 
les instal·lacions i un mostra  de documents 
singulars, tot amenitzat per una acció teatral 
nadalenca en el celler de Can Palauet de la Sala 
Cabanyes de Mataró. La Jornada  finalitzarà 
amb una presentació a càrrec del Dr. Joan 
Giménez,  uns parlaments, i es clourà amb una 
neulada i el repartiment de la Nadala de l’Arxiu 
2015. 

   
      15-20h 
  
 Més informació http://cultura.gencat.cat/arxius/acm 
        
       Arxiu Comarcal del Maresme, Can Palauet. Carrer d’en P     
       Palau, 32. Mataró  

Programació de Nadal Departament de Cultura Xarxa d’Arxius Comarcals 

NADAL A L’ARXIU 
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De Capçalera 

El Servei de Biblioteques de la Generalitat, 
juntament amb la Institució de les Lletres Catalanes 
i amb la col·laboració de l’Institut Català de les 
Dones, impulsa aquest projecte. 30 biblioteques 
han reconegut de manera preferent un 
escriptor/escriptora de trajectòria literària 
contrastada i amb el qual mantenen una relació de 
proximitat i, al seu torn, que l’escriptor triï també 
una biblioteca predilecta o DE CAPÇALERA. 
De les complicitats que s'han teixit entre aquests 30 
primers tàndems escriptors-biblioteques, hem 
recollit una sèrie de relats que ens permetran un 
recorregut emocional per les vivències d'aquests 
escriptors amb les seves biblioteques. 
 
 Més informació 
 

Programació de Nadal Departament de Cultura Servei de Biblioteques 

RELATS DE CAPÇALERA 
PER GAUDIR DEL NADAL 
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http://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/article/promocio_lectura_cultura/altres_projectes/de_cap/Llibre-de-Capcalera.pdf


  

  

19.12.15 Taller d’ornaments de Nadal 

A càrrec de Carles Domènech. De 12 a 13.45 h. Per a infants de 
4 a 12 anys.  

Cal inscriure’s prèviament a l’Àrea Infantil i Juvenil o bé a través 
del formulari: http://bibliotecalleida.gencat.cat  De 12 a 13.45 h 

30.12.15 Com va començar la impremta? 

Taller d’il·lustració de caplletres i petita història de la impremta, 
a càrrec de Dionís Gutiérrez, impressor i voluntari de la 
biblioteca. Per a infants a partir de 7 anys 

Cal inscriure’s prèviament a l’Àrea Infantil i Juvenil o bé a través 
del formulari: http://bibliotecalleida.gencat.cat  
 

22.12.2015-8.01.2016. Exposició del XLI 
Concurs infantil i Juvenil de Pessebres 
Mostra dels pessebres presentats al concurs i dels guanyadors. 
Organitza: Agrupació Ilerdenca de Pessebristes. 
 
     Biblioteca Pública de Lleida. Rambla d’Aragó, 10. Lleida.  
     Tel. 973279070 | bplleida.cultura@gencat.cat  

   

  

Programació de Nadal Departament de Cultura 

L’HORA DEL CONTE A LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE LLEIDA 

Biblioteques públiques de Catalunya 
Servei de Biblioteques 
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16.12.15 L’hora del conte. Ballmanetes 
 “Per Nadal cada ovella al seu corral...cantant 
jugant i contant”. Amb la Muntsa Plana. Per a 
infants fins a 3 anys 

  

        

    

  

        17.30 h 

 Cal inscriure’s prèviament a la Sala Infantil de la Biblioteca 

 Més informació http://bibliotecatarragona.gencat.cat  
           

Biblioteca Pública de Tarragona. Fortuny, 30. Tarragona.  
Tel. 977 24 03 31 | bptarragona.cultura@gencat.cat  

   

Programació de Nadal Departament de Cultura Biblioteques públiques de Catalunya 
Servei de Biblioteques 

NADAL A LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE TARRAGONA 
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18.12.15 El Tió de Nadal. El conte, l’auca 
i fem cagar el tió!  
Escolta el conte del tió amb el Josep Oriol, de 6 
anys i coneix en Pepe Lavilla, dibuixant de l’auca 
del tió. Per a tots els públics. 

          

  

          

          17.30 h 

 Cal inscriure’s prèviament a la Sala Infantil de la Biblioteca 

 Més informació http://bibliotecatarragona.gencat.cat  
           

Biblioteca Pública de Tarragona. Fortuny, 30. Tarragona.  
Tel. 977240331 | bptarragona.cultura@gencat.cat  

   

Programació de Nadal Departament de Cultura 

NADAL A LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE TARRAGONA 

Biblioteques públiques de Catalunya 
Servei de Biblioteques 
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 Totes les festes Miquel Ruiz Avilés: una 
altra manera de captar el món (1973-
2013)  

 Exposició de fotoperiodisme, amb especial incisió a la 
guerra de Bòsnia, un conflicte que Miquel Ruiz va viure 
molt de prop i dels qual va deixar una extensa 
constància gràfica.  

  

 21.12.2015 Videofòrum 
 Manos milagrosas del director Thomas Carter. 
Presentació i debat a càrrec de Pilar Subirós  

        17. 30 h   

 
 Més informació http://bibliotecagirona.gencat.cat 
 

         Biblioteca Carles Rahola de Girona. Emili Grahit 4-6, Girona. 

         Tel. 972.20.22.52. bpgirona.cultura@gencat.cat 
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Programació de Nadal Departament de Cultura Biblioteques públiques de Catalunya 
Servei de Biblioteques 

VACANCES DE NADAL A 
LA BIBLIOTECA CARLES 
RAHOLA DE GIRONA 
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LA CARTA ALS REIS MAGS 
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Bibliotecaris i llibreters fan la Carta als 
Reis d’Orient 
 
El Servei de Biblioteques conjuntament amb Libel·lista, posaran en 
marxa el projecte Bibliotecaris i llibreters  fan la Carta dels Reis 
d’Orient. Durant aquest mes, una selecció de 40 biblioteques amb 
àrees infantils importants i dinàmiques, escolliran amb el seu 
llibreter de proximitat la millor selecció de 27 contes per ajudar 
als nens en aquesta tria. Les tries seran divulgades i explicades 
pels tàndems bibliotecari -llibreter i se'n farà difusió als canals 
culturals i permetrà dinamitzar la compra de fons bibliogràfics a 
les llibreries locals de proximitat com una iniciativa de cooperació 
entre llibreries i biblioteques. 
  
Les llibreries triades responen a uns índexs de qualitat avalats pel 
Gremi de llibreters i tenen experiència de cooperació amb 
biblioteques. Es tracta d’un pas  per tal de treballar en el 
concepte de ‘segell de qualitat de llibreria’. 
  

Programació de Nadal Departament de Cultura Servei de Biblioteques 

CARTA ALS REIS 
D’ORIENT 
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Benvolguts Reis Mags d’Orient... 
 
A partir del 2 de desembre ja podeu trobar la Carta als Reis 
Mags d’Orient a les Biblioteques Públiques de Catalunya. És una 
carta molt especial, hi trobareu un espai reservat als llibres que 
els nens poden demanar als Reis. Hem distribuït 50.000 exemplars 
entre totes les biblioteques públiques de Catalunya. Aquest any 
acompanyarà la Carta als Reis, la guia “El calaix de la diversitat: 
recursos per a infants i joves amb discapacitat” que inclou una 
selecció de llibres adaptats per a infants i joves amb discapacitats 
(físiques, intel·lectuals, sensorials i psíquiques) i també obres on el 
protagonista té alguna discapacitat, tots ells publicats en els tres 
darrers anys.  
  
La iniciativa compta amb l’ajut del Gremi d’Editors de Catalunya i 
del Gremi de Llibreters de Catalunya. El sobre de la carta es 
distribueix en format digital.  
 
Més informació 
 http://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Carta-als-
Reis-les-biblioteques-2015  
 

Servei de Biblioteques 

CARTA ALS REIS @ LES 
BIBLIOTEQUES 

http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/article/suport_biblioteques/eines_treball/bibliografies/bibliografies_tematiques/Bibliografies/calaix_diversitat.pdf
http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/article/suport_biblioteques/eines_treball/bibliografies/bibliografies_tematiques/Bibliografies/calaix_diversitat.pdf
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ELS PATGES REIALS   

  
  
29.12.15 Recollida de cartes per a SSMM els Reis Mags 
d’Orient al mNACTEC 

El Patge Xiu-xiu recollirà les cartes dels infants als Reis 
Mags, al vestíbul del Museu de la Ciència i la Tècnica de 
Catalunya. 
      10-14 h 
 
 

 
03.01.16 Recollida de cartes a SSMM els Reis Mag 
d’Orient a Vilabertran 
L’Hort del Prior de la Canònica de Santa Maria de 
Vilabertran rep enguany al patge reial perquè nens i 
nenes. 
       12-13.30 h 

  

Programació de Nadal Departament de Cultura Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
 
 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Rambla 
d’Ègara, 270. Terrassa. 

 Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Carrer Abadia, 7.   
 Vilbertran (Alt Empordà).  



30.12.2015 Visita del Camarlenc a la 
biblioteca 
Aquest any, el Gran Camarlenc comença la seva 
ruta a Lleida per la nostra biblioteca i recollirà 
les cartes que els nens i nenes de Lleida han 
escrit per als Reis d’Orient. 

      

 

 

 

 

      15.30-16 h 
           
      Biblioteca Pública de Lleida. Rambla d’Aragó, 10. Lleida.  
      Tel. 973279070 | bplleida.cultura@gencat.cat 

   

 

Programació de Nadal Departament de Cultura 

RECOLLIDADE CARTES 
ALS REIS D‘ORIENT A 
LLEIDA 

Biblioteques públiques de Catalunya 
Servei de Biblioteques 

47 



48 48 


	PROGRAMACIÓ DE NADAL �2015-2016
	PROGRAMACIÓ DE NADAL
	NADAL ALS MUSEUS, MONUMENTS I JACIMENTS
	VIURE EL NADAL A VILABERTRAN
	CLICKS I ROMANS A EMPÚRIES
	CLICKS I ROMANS A EMPÚRIES
	TALLERS DE NADAL AL mac bARCELONA
	TALLERS DE NADAL AL mac bARCELONA
	NADAL AL MAC GIRONa
	NADAL al MUSEU D’ART DE GIRONA
	NADAL al MUSEU D’ART DE GIRONA
	NADAL EN FAMÍLIA al museu d’HISTÒRIA
	NADAL EN FAMÍLIA al Museu d’història
	NADAL EN FAMÍLIA al Museu d’història
	NADAL EN FAMÍLIA al Museu d’història
	VACANCES DE NADAL AL mNACTEC
	VACANCES DE NADAL AL mNACTEC
	NADAL AL MNAT
	EL NADAL del museu nacional
	EL NADAL del museu nacional
	NADAL AL MACBA
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	CINEMA EN CATALÀ
	SANTO, ARRIBA PER NADAL A LA ‘FILMO’
	Festival FLIC per a nenes i nens 
	Phantom Boy
	COCO, EL PETIT DRAC
	SUFRAGISTES
	STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FORÇA
	HIENA
	CHARLIE BROWN I SNOOPY
	L’ASSASSINAT D’UN GAT
	EL CPNL CELEBRA EL NADAL
	 UN NADAL PLE DE LECTURA
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	LA CARTA ALS REIS MAGS
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Els Patges reials
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48

