DATES I HORARIS

Del 4.12.2021 al 9.01.2022

VISITA

DESEMBRE

Dia 3
INAUGURACIÓ A LES 18.00H
Dies 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12, 18 i 19
10.30 a 13.30h - 17.00 a les 20.30h
Dies 22, 23
17.00 a 20.30h
Dia 24
10.30 a 13.30h
Dies 27, 28, 29 i 30
17.00 a 20.30h

CENTRE CULTURAL

Carrer Sant Plàcid, 18 · CAMBRILS
T. 977 36 90 60

CAMBRILS
CAMBRILS,

GENER

primera ciutat
a Catalunya
que exposa la
PlastiHistoria

Dia 2
10.30 a 13.30h - 17.00 a les 20.30h
Dies 3, 4 i 7
17.00 a 20.30h
Dia 8 i 9
10.30 a 13.30h - 17.00 a les 20.30h

*PREU ENTRADA

Fins als 10 anys: gratuït
A partir dels 11 anys: 2€

UBICACIÓ

977 791 688

ubc@ubcambrils.com

ubcambrils

www.ubcambrils.com

Unio Botiguers Cambrils

Promoció Econòmica
Departament de Cultura

TALLERS, CONTES I JOCS
DESEMBRE

LA HISTÒRIA
DE LA HUMANITAT

Dies 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18 i 19
11.00 a 13.00 i de 18.00 a 20.00h

explicada amb

FIGURES DE PLASTILINA

A cada taller quedarà seleccionada una figura
que serà exposada en un dels diferents
establiments de la UBC.

L'exposició, creada per la Fundació EDUCA, està
composta per un total de vint diorames que
recorren la Història, des del Paleolític fins a la
globalització, passant per Egipte, els fenicis, l'Antiga Roma, l'Edat Mitjana, el Renaixement o la
conquesta de l’espai, entre moltes altres.
“PlastiHistoria de la Humanidad” s'adreça a tots
els públics i serveix per aprendre i, alhora, entretenir-se repassant, d'una manera didàctica i
amena, aquells moments del nostre passat que
ens van fer créixer, evolucionar i convertir-nos en
allò que som avui dia.
El visitant podrà veure la construcció de les
piràmides a Egipte; el Cavall de Troia; el David de
Miquel Àngel; la Revolució Francesa; la Conquesta de l'Oest; o el Descobriment d’Amèrica, entre
molts altres esdeveniments.

Totes les figures compten amb un gran nivell
de detall i han estat creades de forma artesanal, només amb les mans i sense utilitzar
motlles.
Altres diorames destacats són els que recreen les
lluites de gladiadors de l'Antiga Roma, les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, o els canons
antiaeris de la Segona Guerra Mundial, en definitiva “una proposta expositiva enginyosa i
diferent que farà les delícies dels més petits de
la casa”.

Visita la web i xarxes socials
de la UBC, on trobaràs
tota la informació.

SORTEIG (Lots de plastilina)
Cada dissabte, 15 minuts abans del tancament es
farà un sorteig de lots de plastilina entre els
visitants de la setmana.
*Els guanyadors
s’anunciaran a les
xarxes socials de la
Unió de Botiguers
de Cambrils.

