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Estenoplaça 
Tallers de fotografia estenopeica
Saps què és una càmera estenopeica o càmera fosca? Saps 
que amb pocs materials te’n pots construir una? T’ensen-
yarem com fer-ho, en construirem unes quantes i voltarem 
per la plaça i pel barri per fer fotografies tal i com es feia 
antigament. Després anirem al centre cívic a revelar-les i 
finalment en farem una exposició!
· Dimecres 17, 24 i 31 de maig de 2017, de 16.45 a 
18.45 h
Lloc: Plaça de Sant Miquel i Centre Cívic Jaume Oller

Organitza:  alesplaces!
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Posa’t en òrbita
Vols fer una volta al sistema solar sense sortir de la plaça? 
Vols conèixer peculiaritats dels planetes mitjançant ex-
periments científics? Vols aprendre i passar-t’ho bé? T’hi 
esperem
· Divendres 2 de juny de 2017, a les 17 h
Lloc: Plaça de Sant Miquel

Organitza:  Instituts Bellera, EMT i Marta Estrada
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Organitza: alesplaces!

Emmapa’t 
Posa’t el barri a la butxaca
Explorarem el barri a través de jocs, desxifrarem missatges, 
caçarem llocs, traçarem rutes i crearem mapes… Vine a la 
caça dels tresors del barri!
· Plaça de Sant Miquel: 8, 15, 22 i 29 de juny, de 18 a 
20 h 
· Plaça de Calderón de la Barca: 13, 20, 27 de juny, de 
18 a 20 h 
· Cloenda a la plaça de Sant Miquel. Descobrim el tre-
sor!: 13 de juliol, de 18 a 20 h 
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Organitza: Centres Oberts de Granollers

L’Artefacte d’alesplaces!
T’agraden els esports? I els jocs infantils? I, després de tot, 
acabar amb una guerra d’aigua a la plaça? L’Artefacte és ple 
de sorpreses! No t’ho perdis i vine a descobrir-les!
· Diumenge 5 de juny de 2017, de 17.30 a 19.30 h, a 
la plaça de Calderón de la Barca
· Dimecres 7 de juny de 2017, de 17.30 a 19.30 h, a la 
plaça de Sant Miquel
· Dilluns 12 de juny de 2017, de 17.30 a 19.30 h, a la 
plaça de la Llibertat
· Dimecres 14 de juny de 2017, de 17.30 a 19.30 h, a 
la plaça de la Llibertat


