
 
 
 
 
 
       

Nota de premsa 
 

 

FINS AL 24 D’ABRIL 
 

El millor cinema d’animació arribat del Japó i del Canadà i la projecció de 

l’emblemàtica El mag d’Oz, de Victor Fleming, són algunes de les 

propostes que enguany acull CaixaForum Barcelona per a la Setmana 

Santa, que també oferirà un ampli ventall d’activitats infantils entorn 

d’exposicions com Teotihuacan o Haití. 34 segons després 

 

Setmana Santa a  
CaixaForum Barcelona  

 
L’Obra Social ”la Caixa” 
engega la programació 
especial de Setmana Santa 
d’enguany dedicada als més 
menuts. Amb el millor 
cinema d’animació arribat 
del Japó i del Canadà com a 
principal atractiu, 
CaixaForum Barcelona 
també acollirà, entre altres 
propostes, el particular 
univers del titellaire Jordi Regot, amb l’espectacle Strings & Circus; la 
projecció de la joia del cinema clàssic El mag d’Oz, de Victor Fleming; o el 
taller de contes haitians Krik? Krak!, que ens acostarà a l’imaginari 
cultural d’un país que encara es recupera del devastador terratrèmol del 
2010, que aborda l’exposició Haití. 34 segons després. A més, un seguit 
d’activitats a l’entorn de les exposicions Teotihuacan. Ciutat dels Déus o 
Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia, 1915-1935, o els tallers 
d’Art al Labo dedicats als efectes especials, completaran la programació 
de Setmana Santa.  

 
 
 
 



 

ARTS ESCÈNIQUES  

 
Strings & Circus ens presenta un grup de peculiars personatges provinents 

del circ que, de ben a prop i sota l’atenta mirada del titellaire Jordi Regot, 

aconseguiran captivar el públic amb les seves espectaculars habilitats. A l’aire 

lliure, els més menuts podran gaudir de la màgia d’aquest creador i constructor 

de ninots, que sempre aconsegueix donar la màxima expressivitat a les seves 

creacions, per tal d’acostar-les al públic i trobar una complicitat única. 

� Dissabte 16 d’abril, a les 18.30 h. Activitat gratuïta 

 

 

 

 

CINEMA FAMILIAR  

 
L’especial de cinema de Setmana Santa acosta algunes de les peces 

d’animació més destacades dels últims anys, arribades del Japó i del Canadà, i 

proposa un cicle dedicat als més petits que tracta sobre alguns valors 

essencials, com la imaginació, la cura per la natura o l’amistat. N’és un bon 

referent l’emblemàtica El mag d’Oz, que es projectarà divendres 22 d’abril. 

Entre els cicles de cinema que acollirà CaixaForum destaquen els següents: 

 
 
Els somnis i la imaginació 
Ninots de plastilina, dibuix i aquarel·la, 50 min 

� Dimarts 19 d’abril, a les 17.30 h. Preu: 2 euros 

 
Estimem la natura 
Petits contes del Quebec, 40 min 

� Dimecres 20 d’abril, a les 17.30 h. Preu: 2 euros 

 

Perduts? Retrobats!: històries menudes sobre grans amistats 
Històries curtes per a tot tipus d’amics, 60 min 

� Dijous 21 d’abril, a les 17.30 h. Preu: 2 euros 

 

El mag d’Oz 

Victor Fleming, EUA, 1939, 119 min 

� Divendres 22 d’abril, a les 17.30 h. Preu: 2 euros 

 

 
 

 

 

 



TALLERS  

 
Krik? Krak! Contes i llegendes d’Haití  
Activitat al voltant de l’exposició Haití. 34 segons després 

 

En aquesta activitat ens aproparem a la gent d’Haití i aprendrem coses de la 

cultura d’aquest petit país caribeny, a través dels seus contes i les seves 

llegendes. Els sorolls, les olors i els colors dels mercats improvisats, el xerric 

dels tap-tap damunt la carretera, el ritme dels timbals que convida a ballar... Tot 

això és Haití, un país que recentment ha sofert un devastador terratrèmol i que, 

malgrat tot, lluita per tirar endavant.  

� Del 18 al 22 d’abril, a les 12 h. Activitat gratuïta 

 

 

 

 

ART AL LABO  

 
Efectes especials 
Taller d’expressió plàstica contemporània 

 

Volar, fer-se petit, fer-se gegant, caure d’un setè pis i com si res, canviar de 

cara, anar de Barcelona al Tibet en un tres i no res, poder ballar sota la pluja...! 

I és que al cinema tot és possible. Vols venir a provar aquests efectes 

especials? 

� Del 18 al 22 d’abril, d’11 a 14 h i de 16 a 20 h. Activitat gratuïta. Places 

limitades 

 

 

 

 

ART EN JOC (durant tot el mes) 

 

• Trenca’t la closca a CaixaForum. Aquests trencaclosques ens 

descobreixen perspectives inusuals de l’edifici i detalls que ens passen 

desapercebuts. 

� De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. A partir de 3 anys. Activitat 

autònoma i gratuïta 

 

• Les motxilles de CaixaForum. Amb el suport de les motxilles, que 

contenen explicacions amenes i materials per fer diferents activitats, 

descobrireu els secrets que s’amaguen darrere l’edifici, fent vosaltres 

mateixos de guies i amb tot el temps que vulgueu… 

� De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. A partir de 7 anys. Activitat 

autònoma. Preu: 2 € 



 

• Joc de pistes de CaixaForum. Deixeu-vos guiar per les indicacions del 

joc de pistes i divertiu-vos en família observant les obres, superant els 

reptes i fent les activitats que s’hi proposen. 

� De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. A partir de 7 anys. Activitat 

autònoma i gratuïta 

 

• Sol LeWitt: variacions sobre un tema. Un kit amb diferents jocs a 

l’entorn de Splat!, el gran mural de l’artista Sol LeWitt situat al vestíbul de 

CaixaForum. 

� De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h. A partir dels 3 anys. Activitat 

autònoma. Preu: 2 € 

 

 

 

 

ENTREU A LES EXPOSICIONS (durant tot el mes) 

 
Presentacions en família. La Setmana Santa acosta l’art als més petits de 

manera entretinguda i constructiva. Enguany, pares i fills podran descobrir 

plegats els fascinants secrets que amagava la que és considerada la ciutat 

prehispànica més gran que es va construir al continent americà o participar en 

les activitats preparades entorn de la mostra Construir la Revolució.  

Teotihuacan. Ciutat dels Déus  

� Diumenges, a les 12 h. Activitat gratuïta 

Construir la Revolució. Art i arquitectura a Rússia, 1915-1935 

� Dissabtes, a les 18 h. Activitat gratuïta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Setmana Santa a CaixaForum 
 
CaixaForum 
Av. de Ferrer i Guàrdia, 6-8. 08038 Barcelona 

 
Servei d’Informació 
www.laCaixa.es/ObraSocial  Tel. 902 223 040 

 

Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

Dissabtes, de 10 a 22 h 

 

Entrada gratuïta a les exposicions 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa”  
Martín Zaragüeta: 660 248 026 

mzaragueta@gmail.com   

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 


