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DIJOUS 27 DE DESEMBRE DIVENDRES 28 DE DESEMBRE

DISSABTE 29 DE DESEMBRE
DIMECRES 2 DE GENER

AIKIDO. Una art marcial japonesa de defensa personal que vol trobar l'equilibri entre el 

cos i la ment.  D’11 a 13 h.

CIRC:TELES AÈRIES. Desafia la gravetat, jugant i gaudint de l'expressió i el moviment 

del propi cos. De 18:30 a 20:30 h.

YOUTUBERS. Aprèn els trucs del youtuber pratenc Rush Smith per fer 

un vídeo i penjar-ho a les xarxes. De 19 a 21 h.

SORTIDA FOTOGRÀFICA JOVES INSTAGRAMERS
Aprèn a fer bones fotos amb el mòbil per a pujar 
a Instagram tot fent un recorregut per diferents punts de la 
ciutat.. De 10:30 a 13:30 h.

BILLAR. Gaudeix dels teus amics/gues jugant al billar. De 
17 a 20 h. Sense inscripció. Activitat oberta 

CUINA DE SUPERVIVÈNCIA. Fes pintxos i tapes amb allò 
que trobes a la nevera. Horari: de 18 a 20 h.

CIRC:TRAPEZI AERI. Desafia la gravetat, jugant i 

gaudint de l'expressió i el moviment del propi cos amb 

el trapezi i el cèrcol. D’11 a 13 h.

TRIVIAL FREAK. Juga i supera reptes com si 

estiguessis en un programa de TV..

De 18 a 21 h. Diferents passis. Activitat oberta.

DEFENSA PERSONAL. Augmenta la teva confiança 

i seguretat aprenent tècniques de defensa personal.

De 18 a 20 h.

RUGBY. Diverteix-te i aprèn les tècniques d’ aquest 

esport. De 19 a 21 h.

SCAPEART #covertag. Scaperoom artístic: batalles de memes, taller d’ 
impressions, foto dance. Expressa’t mitjançant l’art. Pots presentar les teves 
creacions a la nova convocatòria de #covertag per a ser la nova imatge de 
Torre Muntadas. De 17 a 19 h.

SALSA. Vine a ballar. No cal venir acompanyat/da.
De 19 a 21 h.

DIJOUS 3 DE GENER
PING PONG. T’agradaria jugar a tennis taula? Tenim la pala preparada! D’11 a 13 h. Sense inscripció. Activitat oberta
CUINA. Aprèn les tècniques imprescindibles per fer qualsevol salsa amb la teva pasta preferida.De 18 a 20 h.

CIRC:MALABARS I EQUILIBRIS. Prova la teva destresa amb malabars, equilibris i altres tècniques de circ. De 18:30 a 20:30 h.

AIKIDO. Una art marcial japonesa de defensa personal que vol trobar 
l'equilibri entre el cos i la ment. D’11 a 13 h.

CREACIÓ DE VIDEOJOCS. Crea videojocs amb diferents aplicacions 
per construir des de l’ imaginari personatges i pantalles. De 18:30 a 

20:30 h.

BODYPERCUSSION. Utilitza objectes i el teu propi cos com a instrument per 
crear peces musicals creatives i originals. De 19 a 21 h.

DIVENDRES 4 DE GENER





ALTRES DATES D’INTERÈS

CURSA CHICKEN'S RUN. 

14 de desembre a les 

19 h a la Fira avícola

TEATRE “POCAHONTAS O LA 
VERDADERA HISTORIA DE UNA 
TRAVIESA”. 19 de gener a les 20:30 h al Teatre Kaddish

EXPOSICIÓ BUENAAVENTURA 

TAMAYO. 13 de desembre 

a les 19:30 h al Centre 

d'Art Torre Muntadas 

+INFO: 
A les pàgines web 
de tots els equipaments

LABORATORI DE VIDEOJOCS 
tots els dilluns de 18 a 19 h SESSIONS OBERTES DE KRUMP 

tots els dimecres de 18 a 19 h al CC Jardins de la Pau

ACTIVITATS DE NADAL 
https://www.elprat.cat/nadal

PATIS OBERTS

De dilluns a diumenge 

de 10 a 19 h, excepte 25 

desembre i 1 gener.

+ INFO a: elprat.cat


