
Practica el
Macaya!

Practica el
Macaya!

PalauMacaya
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 934 579 531

Horari d’atenció a l’usuari
De dilluns a divendres,
de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Servei d’Informació
de l’Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 223 040
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial 
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El Palau Macaya, inaugurat el passat 2012, aspira a esdevenir
un espai de reflexió, un laboratori de nous projectes, un punt 
de trobada, de cooperació i, en definitiva, d’unió d’esforços 
entre entitats, associacions i institucions diverses, i també 
persones interessades a participar activament.

    Amb aquesta voluntat iniciem ara un projecte per 
  al qual busquem gent com tu, activa, 

implicada, dinàmica i compromesa. 
Que vulgui descobrir i donar a conèixer 

el centre, que vulgui crear espais 
d’intercanvi, de participació, i, 
en definitiva, que ens ajudi a 
REHABITAR el Palau Macaya. 

Gent que cregui en un 
projecte a llarg termini.

Et proposem una activitat que ens ajudi a entendre 
l’arquitectura del Palau Macaya 

Benvingut al

3 tallers que relacionen les teves
inquietuds amb el nou edifici

Palau Macaya

Inscripcions 

Places limitades. Es tancarà la inscripció 2 dies abans del començament de cada taller.
Inscripció presencial a la recepció del Palau Macaya. De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Els tallers tindran lloc sempre que s’aconsegueixi un mínim del 20% d’inscripcions.

Si t’agrada el modernisme
Hem preparat unes activitats perquè t’impliquis en 
l’organització i difusió de visites guiades al Palau 
Macaya.
Coneix el Macaya i comparteix-lo!

Taller de 3 sessions de 2 h

Si t’agrada la música electrònica
Mira l’arquitectura del Palau Macaya com a font 
d’objectes sonors i aprèn l’ús creatiu de la 
manipulació digital.
Escolta el Macaya i comparteix-lo!

Taller de 3 sessions de 2 h

O vine amb la família
Vine i ajuda’ns a comparar l’arquitectura de l’antic 
palau modernista amb la dels espais domèstics 
actuals.
Reinterpreta el Macaya i comparteix-lo!

Taller d'1 sessió de 3 h

ParticipaImplica’tComparteix

7, 8 i 14 de maig  / 14, 15 i 21 de maig  / 28, 30 de maig i 5 de juny, de 19 a 21 h

Juliol de 2013. Més informació, a partir de l’1 de juny a la recepció del Palau Macaya.

Juliol de 2013. Més informació, a partir de l’1 de juny a la recepció del Palau Macaya.

PER A ADULTS

PER A JOVES

PER A FAMÍLIES


