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ESPAI  FEM  CULTURA 
Us presentem la nova agenda cultural per als joves de la Fundació ELNA,  
una agenda que va des del gener fins a les vacances del mes d’agost. 
 
Per què fem aquesta agenda?  
Volem facilitar que els nois i noies d’Elna aprenguin a organitzar-se a mig 
termini, que desenvolupin el procés de temporització, que acostumen a 
tenir  danyat en major o menor grau.  
 
Per potenciar el seu procés d’autonomia convé que vagin aprenent a 
programar els seus projectes i  plans més enllà d’un desig immediat, i 
que dins del seu temps lliure també els motivi realitzar activitats de caire  
cultural.  
 

Tot això no ho poden fer sense vosaltres. Per tant us recomanem que, 
abans d’apuntar-se, estigueu al seu costat i aneu comentant què els pot 
aportar cada una de les sortides, fent èmfasi en la possibilitat que 
adquireixin més cultura. 

 
També creiem que és una eina que us serà útil a vosaltres, a les famílies, ja 
que us ajudarà a fer una previsió de les dates en què els vostres fills o filles 
estan realitzant diferents activitats amb la Fundació Elna. 
 
Cal dir que, de moment, no hem pogut especificar el preu de cada sortida 
en aquesta agenda. A mesura que es vagi acostant el dia de cada activitat 
us farem arribar tota la informació corresponent. 
 
Insistim que perquè el vostre fill o filla faci aquest aprenentatge de 
manera significativa, agrairem que us mireu l’agenda tots junts per veure 
a quines sortides li agradaria participar. 
 
Quan tot s’enlaira, toco els somnis de puntetes, junts podem arribar més 
lluny! (Txarango) 
 
Moltes gràcies!! 
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GENER 

PARC GÜELL/COSMOCAIXA 
 

DIA: 24/01/2016, tot el dia* 

LLOC: Parc Güell i CosmoCaixa 

PERSONES: 11 

OBSERVACIONS: Tot observant el Parc Güell i amb un material 

preparat per la Fundació, coneixerem Gaudí i el seu parc. Al 

CosmoCaixa anirem a les “ombres de colors” i participarem en altres 

propostes i visitarem el Planetarium i el Bosc Inundat. Ens  mourem amb 

transport públic per Barcelona, que serà un altre aprenentatge. 

               

*En el moment de rebre aquests butlletí aquesta activitat ja s’ha realitzat 

amb èxit. 

FFEEBBRREERR                              

CAP D’ANY XINÈS: Restaurant Drac Paradís 
Activitat de tarda/nit  

 

ACTIVITAT: Aprendre a fer un menjar tradicional jaotzou - sopar a un 

restaurant xinès. 

DIA: 13/02/2016, tarda-vespre 

LLOC: Fundació Elna i el Restaurant Drac Paradís 

PERSONES: 15 

OBSERVACIONS: Coincidint amb la setmana del Cap d’Any Xinès es 

farà un taller de cuina en què dues persones d’origen xinès ensenyaran a 

fer un deliciós menjar típic d’aquestes dates xineses anomenat jaotzou. 

Cadascun dels participants podrà fer-lo i endur-se’l a casa seva per 

menjar-se’l amb la família o els amics. Una vegada acabada aquesta 

activitat, els joves de la fundació es mudaran i aniran tots junts a celebrar 

el Cap d’Any d’aquests país sopant a un restaurant xinès.  
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MARÇ 

PROCESSÓ DE VERGES 
Activitat de tarda/nit 

 

ACTIVITAT:  Dins els actes de Setmana Santa viurem el fantàstic 

ambient i tot el que proposa el poble de Verges en un dia com 

aquest, per tal de conèixer aquesta tradició.  

 

Prèviament, dins l’Espai Fem Cultura aprofitarem aquesta visita per 

parlar sobre el tema de la mort amb els nois i noies que hi 

assisteixin (sessió a part de la sortida).  

 

DIA: 24/3/2016, tarda-vespre 

LLOC: Verges 

PERSONES: 9 

OBSERVACIONS: FEM CULTURA POPULAR 

 

Verges és l’única població que conserva viva una tipologia de 

Dansa de la Mort, que ens ensenya com els avantpassats feien 

culte als difunts. La Dansa de la Mort és una veritable joia única de 

la cultura popular.  

El cos principal de la Dansa de la Mort esta format per dos adults (la 

Dalla i la Bandera) i tres infants 

(dos Platets, que porten un plat 

amb cendra, i el Rellotge, que 

assenyala un rellotge sense 

broques). 

La Dansa ens recorda que tothom 

ha de morir (amb la bandera), que 

la vida s’acaba (amb la dalla) i que podem morir en qualsevol 

moment (rellotge sense broques); i amb els platets, ens recorda que 

acabarem convertint-nos en cendra. 
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ABRIL 

    

                                    RUTA CULTURAL:sud de França (la Catalunya Nord) 

Activitat de tot el dia 
 

ACTIVITAT: Visitar Ceret, Elna i Cotlliure 

DIA: 9/04/2016 

LLOC SORTIDA: Girona 

PERSONES: 7 (ens hem de traslladar amb furgoneta) 

OBSERVACIONS: Visita al Museu d’Art Modern de Ceret on hem 

preparat  una activitat pensada per conèixer els pintors següents: 

- Art contemporani: Perejaume 

- Art modern: Pablo Picasso, Joan Miró i Antoni Tàpies 

Després d’aquesta activitat i de conèixer el bonic poble, marxarem 

cap el poble d’Elna, on dinarem i visitarem la Matenitat d’Elna. 

A continuació arribarem fins a Cotlliure i tot passejant per aquest 

poble turístic de la costa veurem l’espectacular Monument a  

Walter Bernjamin i la tomba d’Antonio Machado, tot aprenent qui 

eren aquests dos personatges.  
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MAIG 

FESTA D’ELNA: Alberg Girona 
Activitat de dos dies 

  

 

ACTIVITAT: Pernoctació a l’alberg de Girona dels joves de la 

Fundació amb en Domènec i a l’endemà, festa familiar 

DIA: 22 i 23/05/2016 

LLOC: Alberg de Girona i Font del Ferro 

PERSONES: tots els nois i noies de la Fundació Elna. 

OBSERVACIONS: Anirem a dormir a l’alberg de Girona i  l’endemà 

participarem en un joc de pistes a la Font del Ferro.  

Brasa per dinar, per als nois  i noies, amb tots els professionals de 

la fundació juntament amb les famílies que ens vulguin acompanyar.  

 

Per finalitzar la festa hi haurà una activitat amb una              

“Pinyata gegant” feta exclusivament per aquest dia.  
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JUNY 

UNA REVETLLA DE SANT JOAN DIFERENT: 

Pirineu de Lleida  
Activitat de dos dies 

 

Festa del Foc al Pirineu de Lleida 

Baixada de falles. Patrimoni mundial de la humanitat 
                          

ACTIVITAT: Veure la baixada de les Falles i rebre els joves del poble a la 

plaça principal amb música, campanades, coca i balls tradicionals. Dormirem al 

poble i l’endemà farem una excursió per conèixer els indrets més significatius 

de la zona. Desprès de dinar tornarem a Girona.  

DIA: 23 i 24/06/2016 

LLOC: Anirem a Boí, Casós, el Pont de Suert o Vilaller (per acabar de 

determinar) 

PERSONES: 7/8 (trasllat amb furgoneta) 

OBSERVACIONS: 
La campanya de Falles de la comarca de l’Alta Ribagorça atreu cada any un 

gran nombre de visitants de totes les procedències, desitjosos de reviure 

una festa que antigament estava relacionada amb el ritu primitiu que es feia 

per agrair als déus l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps, just en el 

solstici d’estiu. 

La festa es fa a diverses poblacions, però en tots els casos, els joves del 

poble encenen les falles –troncs resinosos d’uns dos metres de llargària– 

en un indret elevat de la muntanya visible des del poble i, de les 22.30 a les 

23 h, comencen a baixar, guiats pel fadrí major o cap de colla, fins que 

arriben a la plaça del poble, on són rebuts amb música i el toc de les 

campanes. Amb les falles mig consumides, es fa una gran foguera i es 

ballen danses tradicionals. 
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JULIOL 

VISITA A L’OBSERVATORI FABRA 

        Activitat de tarda/nit 
 

ESPECTACLE: Sopar sota les estrelles i xerrada i observació d’estels 

DIA: 16/07/2016 

LLOC: Observatori Fabra 

PERSONES: 8 (trasllat amb furgoneta) 

 

OBSERVACIONS: 

Què són els Sopars amb Estrelles 

L'activitat té lloc a l'Observatori Fabra durant l'estiu i combina la 

divulgació científica i l'observació astronòmica amb una proposta 

gastronòmica imaginativa i en clau d’astronomia. Els sopars tenen lloc a 

l'aire lliure, en un dels miradors privilegiats de la ciutat de Barcelona. 
 

El menú és una creació de Miquel Guimerà, xef executiu de Paradís 

Gourmet. 

Després del sopar s'ofereix una conferència de divulgació científica d'uns 

30 minuts, amb possibilitat que el públic faci preguntes. 

A continuació es visita el museu, la sala noucentista i el telescopi de 

passos, i s'accedeix a la sala de la gran cúpula, que conserva els 

elements originals. Des de la cúpula s'observaran elements de 

constel·lacions llunyanes, estrelles i gran part del sistema solar, amb el 

telescopi de 1904, un dels més grans i antics d'Europa encara en 

funcionament. 

La vetllada a  l'Observatori Fabra  
  

20:30h - Registre d'entrada i benvinguda amb copa de cava, refresc o 

aigua. 

21:00h - Sopar a la terrassa mirador 

22:15h - Conferència 

22:45h - Visita guiada i observació a través del telescopi 

00:00h - Finalització de la vetllada 
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AGOST 
 

SORTIDA DE VACANCES: País Basc 
 

LLOC: DONOSTI* 

         *Us fem un avançament del que hi ha previst. Encara no està 

tancat i per tant més endavant us enviarem la informació més 

completa del que farem. 

Ens instal·larem a l’Alberg de Donosti 

 

DIA: del 23 al 31/08/2016 

PERSONES: 8/10 

 

OBSERVACIONS: 

- Valorarem la possibilitat de contactar amb una Fundació del País Basc 

per fer un intercanvi. 
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- Ens instal·larem a Donosti o rodalies:  

 Coneixerem el preciós poble de Donosti i l’escultura “Peine del 

viento”. 

 Visitarem el bosc d’Oma, una obra artística creada per l’escultor i 

pintor Agustín Ibarrola. Está situat en la Reserva Natural de 

Urdaibai, i consisteix en un grup d’arbres en què s’han fet pintades 

i que –en el conjunt de diversos troncs i mirant des de 

determinades posicions- composen diverses figures geomètriques, 

humanes i animals. 

 Veurem la fabulosa Cueva de Santimamiñe. 

 Visitarem el Museu Chillida composat per escultures i altres obres 

d’Eduard Chillida amb acer-ferro, alabastre, acer inoxidable, pedra, 

formigó, fusta, paper, terra, guix i feltre. 

 Anirem a sopar a una sidreria i una altra nit, de “pintxos” pels 

bars de Donosti.  

 Visitarem Ondarribia, Motricu, Pasages de San Juan (on  

travessarem amb barca pel naixement del mar Cantàbric).  

 Ens  convidaran  a  una “societat” a menjar i coneixerem aquesta 

tradició tan basca.  

 Visitarem Santa Cristina, on arribarem amb barca.  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Santimami%C3%B1e

