Portes
obertes

al Gaudí Centre

10.30 h i 12.30 h

Durada: 1.30 h

Ho saps tot de Gaudí?

NOV
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Visita conduïda per un personatge femení, ens explicarà aspectes vivencials i
desconeguts de la vida de Gaudí. Un diàleg narrat en primera persona, fruit de la
coneixença personal. Els elements expositius del Gaudí Centre serviran de suport
i de fil conductor per transmetre al visitant sensacions o aspectes més vivencials
i sensorials de la figura d’Antoni Gaudí, tot fent referència a la seva infantesa, els
amics de joventut i altres aspectes de la personalitat i de la seva obra.

17.30 h

Durada: 1 h

Decora la teva rajola fent servir
la trepa. T’animes?
En aquest taller de ceràmica coneixerem la tècnica de la ceràmica en trepa a
partir d’un dels motius utilitzats en diferents edificis modernistes de la ciutat
d’una manera molt semblant a com ho feien els artesans a l’època.
Taller per a públic familiar. Edat recomanada: de 6 a 12 anys.

19.00 h

Durada: 1 h

Escape Room: L’enigma de Takeshi Nazo
Una activitat que ens apropa els espais i continguts de manera amena tot interactuant amb el patrimoni, els recursos i la informació del Gaudí Centre. Takeshi
Nazo, un japonès apassionat de l’obra de Gaudí va deixar un tresor en algun
indret del Gaudi Centre amb una nota que deia que qui aconseguís obrir la caixa
es podria quedar el tresor. Fins ara ningú ho ha aconseguit. Sereu vosaltres?
Activitat per grups mínim 3 persones i màxim 5. Adreçada fonamentalment a públic juvenil.

21.30 h i fins les 01.00 h

Visites cada 30 minuts

Visita teatralitzada sobre Gaudí
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Visita teatralitzada per donar a conèixer la vida d’Antoni Gaudí a través de diferents escenes quotidianes, on els espais expositius del Gaudí Centre es podran
veure d’una manera diferent, i que ens acostaran a moments viscuts per l’arquitecte al llarg de la seva vida, narrats per alguns dels seus millors amics, familiars
o persones properes. D’aquesta visita es destaca l’oportunitat de gaudir d’una
entrevista amb Antoni Gaudí on ell mateix ens desvetllarà els seus pensaments
més personals i íntims.
Activitat conduïda per la Gata Borda.

Les teves activitats a
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