
XUP - XUP
CASAL CREATIU PER A NENS I NENES

UNA COPRODUCCIÓ DE :



QUÈ ÉS EL XUP-XUP

El Museu del Disseny de Barcelona i Tantàgora organitzen el 
XUP-XUP, una proposta creativa estiuenca adreçada a nens i 
nenes de 7 a 12 anys durant dues setmanes de juliol. Cada 
setmana (de dilluns a divendres), farem activitats al voltant de 
temes com la literatura, la música, l’art o el disseny. 

Els participants viuran intensament relats i aventures, construi-
ran algun objecte relacionat, inspirant-se en les col·leccions 
del museu, i també practicaran aspectes de la comunicació 
oral i escrita. 



PROGRAMA 

PARAULES,
OBJECTES I
CARTELLS

Del 8 al 12 de juliol
Anna Dot

PAULA,
PARA LA TAULA

Del 15 al 19 de juliol
Gerard Valverde

LLOC: 
Museu del Disseny

HORARI: 
9 a 17 h dinar inclòs 

EDATS: 
7 -12 anys 

PREU: 
145€/setmana    

INSCRIPCIONS en aquest enllaç : 
- del 27 d’abril al 7 de  juny
- Les inscripcions es tramitaran per l’ordre d’arri-
bada.
- En el moment de realitzar-la haureu de fer el paga-
ment i adjuntar la documentació següent:
 - Autorització signada ( descarregar )
 - Tarjeta sanitària

SOL·LICITUD DE BEQUES:
Del 30 d’abril al 15 de maig, dimarts, dimecres i di-
jous d’11 a 17 h al Museu del Disseny

MÉS INFORMACIÓ:
elisenda@tantagora.net
93 213 59 91
www.artiparaula.com

https://form.jotformeu.com/90843262143352
http://artiparaula.com/wp-content/uploads/2019/04/Autoritzacio%CC%81_Xup-Xup_2019.pdf
mailto:elisenda%40tantagora.net?subject=Casal%20d%27estiu%20ZIP
http://artiparaula.com/


De la mà de l’artista Anna Dot emprendrem un procés de crea-
ció que trobarà la inspiració en objectes de les col·leccions del 
Museu del Disseny. 

Serà una setmana de descobriments que ens portarà a la cons-
trucció d’històries i objectes sorprenents.

OBJECTIUS

- Conèixer les col·leccions del Museu del Disseny a través d’un 
procés de creació.
- Conviure amb una artista contemporània.
- Disfrutar de l’art i els seus processos de creació.

PARAULES, OBJECTES I CARTELLS
DEL 8 AL 12 DE JULIOL, AMB ANNA DOT

ANNA DOT
Anna Dot és graduada en Belles Arts per la Universitat de Bar-
celona. Actualment és estudiant de doctorat al departament de 
Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la Universitat de 
Vic i membre de l’equip directiu de l’Escola d’Arts Plàstiques de 
Torelló. La seva pràctica consisteix en una investigació sobre els 
processos de traducció cultural, dedicant una atenció especial 
als actes de lectura i escriptura i intentant-los portar més enllà 
dels límits lingüístics. Els seus projectes més recents s’han 
pogut veure a la Galería Heinrich Ehrhard (Madrid), al Centre de 
Désign de l’UQAM (Montreal), a Bombon Projects (Barcelona) i 
a Charsoo Honar (Teheran).



PAULA, PARA LA TAULA
DEL 15 AL 19 DE JULIOL, AMB GERARD VALVERDE 

GERARD VALVERDE
Llicenciat en Teoria i Composició a l’ESMUC, on va estudiar 
amb el professor Christophe Havel.
Com a compositor ha escrit per a diverses formacions profes-
sionals, com el BCN 216 o el Duo Anthisesis, i també per a 
diverses orquestres joves, com la Jove Orquestra de Figueres, la 
Jove Orquestra Atenea o l’Orquestra del Conservatori de Lleida.
Ha participat en els festivals Shakespeare de Barcelona, el TNT 
de Terrassa, el FLIC Festival, el cicle Second hand – di seconda 
mano de Nàpols o el Resolution Festival de Londres. 
Actualment treballa com a professor d’Harmonia y Composició.

Segur que heu parat la taula moltes vegades, però aquest cop 
us proposem, de la mà del músic Gerard Valverde, preparar una 
petita peça teatral musical on ganivets, forquilles, plats i gots 
en seran els protagonistes. 

OBJECTIUS

- Conèixer les col·leccions del Museu del Disseny i treballar el     
repertori de dites populars.
- Inicar-se en la creació sonora.
- Conviure amb un artista contemporàni.
- Disfrutar de l’art i els seus processos de creació 



COORGANITZA:

/ tantagora

www.tantagora.net   

/ museudeldisseny

http://museudeldisseny.barcelona.cat

#casalsdestiu #xup-xup

SEGUEIX-NOS!

http://www.tantagora.net
http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/

