
 

AGENDA CULTURAL 

SETEMBRE 2016 – GENER 2017 
 

 

 

 

 

 



 
 

  full 1 

Quan anava a l’escola sempre era “ la justeta de la classe”... 

 Montse 

La cara dels meus pares quan sortien de l’entrevista amb el tutor ... “ 

l’important no són les notes és que t’esforcis tot el que puguis...” 

Joan 

Quan vaig sortir de l’escola se’m van acabar les ganes 

d’aprendre...adaptacions, classes de suport, la mirada dels companys...        

no està fet per mi això de fer cultura... 

Damià   

 

La cultura no nomes s’aprèn en un lloc. 

Si vols saber de cultura, tenir les teves opinions sense fer el 

ridícul  hi has de dedicar un temps, has de preguntar, ho 

has de gaudir... 

T’oferim la possibilitat d’endinsar-te en el mon de la cultura 

perquè TU VOLS i no perquè et portin a llocs que no entens 

i t’avorreixen... 

RECORDA només tu tries ser una persona amb més o 

menys cultura 

L’ESPAI FEM CULTURA voldríem que fos la teva escola, el  

teu  institut...la teva universitat.  

Sempre, triïs l’activitat que triïs, sortiràs havent après una 

cosa nova. 

Domènec i Montse 
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DIUMENGE 25 DE SETEMBRE 

 

RUTA CULTURAL PER L’ALT EMPORDÀ 
 

Començarem la ruta visitant la casa del pintor més famós de 

Catalunya, en Salvador Dalí, que està situada a Port lligat. 

Podrem veure com vivia, on menjava, dormia, on pintava i 

s’inspirava i sobretot quedarem al·lucinats amb la decoració de 

la casa. Un cop acabada la visita ens arribarem en un dels 

entorns més fantàstics del nostre territori, el Cap de Creus, un 

entorn natural, únic.  

Pel camí, pararem a fer una passejada pel poble de Cadaqués, una de les viles més 

boniques de Catalunya.  

Coneixerem “ El paratge de Tudela “ i “ La cova del diable”   

PER LES VISITES A LA CASA D’EN SALVADOR DALÍ I AL MUSEU DEL JOGUET, DES DE LA 

FUNDACIÓ ELNA PREPARAREM MATERIAL PER TAL QUE POGUEU ENTENDRE MILLOR 

LA VISITA. 

Les visites es faran amb àudios gravats especialment per a 

vosaltres 

Hora de sortida: a les 9:00 hores davant de la FUNDACIÓ ELNA 

Hora d’arribada: a les 19:00 hores davant de la FUNDACIÓ ELNA 

Places disponibles: 8 (Desplaçament amb furgoneta) 

Cal portar: esmorzar, dinar, berenar i diners per fer el toc. 

 

 

 



 
 

  full 3 

DISSABTE 15 D’OCTUBRE 

 

CONCERT D’ESTOPA A BARCELONA 

Palau Sant Jordi de Barcelona 

 

Ja hi ha totes les places plenes per assistir en aquest concert. 

 

Hora de sortida: a les 17:00 hores davant de la FUNDACIÓ ELNA 

Hora d’arribada: a la 01:30 hores (aproximadament). 

Cal portar un entrepà per sopar i diners extres per fer el toc 
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DIUMENGE 16 D’OCTUBRE 

 

PETIT PRÍNCEP, EL MUSICAL. (Temporada Alta) 
 

Auditori de Girona 
 

Coneixeu la història del Petit Príncep? Heu llegit el llibre? Ara, ens 

emocionarem amb el musical del Petit Príncep.  

MOLT RECOMANAT! 

 

Aquesta sortida està dins l’espai FEM 

CULTURA, abans d’anar a veure el 

musical farem una trobada amb els 

assistents per explicar-vos de  l’ 

importància de conèixer aquesta història 

i el què ha significat...... 

i el perquè del musical ....... 

 

Hora de quedar: 16:30 hores a la FUNDACIÓ ELNA 

Espai FEM CULTURA: 16:30 a 17:30 hores 

Hora d’acabar: 20:30 hores (aproximadament)   a              

L’ AUDITORI DE GIRONA 

Places disponibles: 8 
 

ESCRIU  i  APUNTAT  !!! 
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DILLUNS 31 D’OCTUBRE 

 

FAIR PLAY (TEMPORADA ALTA) + BARRAQUES DE GIRONA 

Teatre Municipal de Girona 
 

Passarem una bona estona gaudint d’aquest clown 

francès, que fa humor dels tics que tenen els 

esportistes i entrenadors de diferents disciplines 

que practiquen. 

Després de la funció anirem de festa a les barraques 

de Girona. On soparem un entrepà a les barraques i 

gaudirem de la música dels grups.... 

 

*Sortida pels nois i noies d’habitatge 

 

Heu de portar diners per fer el toc a les Barraques 
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DISSABTE 5 DE NOVEMBRE 

 

JORGE DREXLER (TEMPORADA ALTA)  

Auditori de Girona 
 

CONEIXEU  JORGE  DREXLER ?   VAL LA PENA ESCOLTAR-LO  
 

Vine a veure a un artista de nivell internacional, Jorge Drexler és un dels 

cantants llatinoamericans més reconegut arreu del món.  

El podrem veure a Girona, ell tot sol amb la guitarra, fent un repàs de les cançons més 

conegudes de la seva llarga trajectòria. 

Abans d’anar al concert anirem a sopar uns pinxos a la Taverna Basca. 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de quedar: a les 19:00 hores a CORREUS 

Hora d’acabar: a les 23.00 hores a l’ AUDITORI DE GIRONA 

Places disponibles: 8 
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DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE  

 

ARA MALIKIAN (TEMPORADA ALTA)  

Auditori de Girona 
 

Ara Malikian, és un dels violinistes més bons 

del món, està considerat el Messi del violí, un geni 

d’aquest instrument. Veurem que amb el violí no només es 

pot tocar música clàssica, sinó qualsevol estil de música.  

Una oportunitat única per veure un 

crack!! 

Espai fem cultura: Abans d’anar a veure el concert, vindrà una violinista per ensenyar-

nos com es toca el violí i podrem provar de fer-lo sonar i comprovarem si és fàcil o 

difícil tocar aquests instrument.  

ÀNIMS NOIS I NOIES LA CULTURA AL VOSTRE ABAST !!!! 

 

Hora de quedar: 16:00 hores a la FUNDACIÓ ELNA 

Hora d’acabar: 19:30 hores al’ AUDITORI DE GIRONA 

Places disponibles: 8 

 

CONTEM  AMB  LES VOSTRES GANES D’APRENDRE 
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31 de DESEMBRE 

 

CAP D’ANY 

Hotel INOUT Barcelona 
 

Anem a celebrar la revetlla de Cap 

d’Any a Barcelona, a l’hotel INOUT. 

Ens serviran un sopar de luxe i 

podrem ballar fins a altes hores de 

la matinada.  

Ens quedarem a dormir a l’hotel i 

tornarem l’endemà al migdia. 

La informació d’aquesta sortida la tindrem quan obrin les 

reserves a l’hotel INOUT. 

 

Preu: Nosaltres contem que serà més o menys com l’any passat  

Places disponibles: 11 (amb possibilitat d’ampliar si es dóna el 

cas i s’avisa amb temps) 
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14 i 15 del GENER 2017 

 

CAP DE SETMANA A MADRID 
 

Anem a Madrid a veure el musical del REY 

LEÓN, que porta des del 20 d’octubre del 2011, 

representant-se al teatre LOPE DE VEGA.  

Fa 12 anys que es ve representant per Europa.  

Pensem que és un espectacle únic que s’ha de 

veure!!! 

Marxarem el dissabte 14 de gener al mati, anirem a 

buscar l’AVE a Barcelona, durant el dia aprofitarem per visitar els llocs més 

interessants de la capital i menjar-nos un “bocadillo de calamares”. Tindrem 

l’allotjament en un hotel cèntric. 

 

 

 

 

 

 

 

Hora de marxar: Dissabte 14 de Gener a les 7:00 del matí. 

Hora de tornada: falten horaris del tren (enviarem la informació corresponent quan la 

tinguem). 

Lloc: Estació de trens de Girona. 

Places disponibles: 9 (ja han quedat exhaurides)  

Cal portar: Enviarem la informació més detallada quan s’apropi el dia. 

 

  


