
MERCATS MUNICIPALS

Mercat del Centre
Plaça de Soler i Carbonell, s/n 

Horari
de dilluns a divendres de 8 a 14 h
dissabte de 7.00 a 14.30 h
dimarts i divendres  de 17 a 20 h
dijous 17 d’abril de 8 a 14 h i de 17 
a 20 h
divendres 18 d’abril tancat

Mercat de Mar
Carrer de la Llibertat, 137 

Horari
de dilluns a dissabte de 8 a 14 h
dimarts i divendres de 17 a 20 h
dijous 17 d’abril de 8 a 14 h i de
17 a 20 h
divendres 18 d’abril tancat

MERCADALS

Mercadal del Centre
pl. del Mercat, pl. de Soler 
i Carbonell, pl.  d’Enric C. 
Ricart i carrers adjacents 

Horari
dissabtes de 8 a 14 h

Mercadal de la Collada
al costat del Centre Cívic i 
Esportiu la Collada-Els Sis 
Camins (c. de la Turbina – 
av. dels  Sis Camins)

Horari
diumenges de 9 a 14 h

+ MERCATS

Diumenge 13 d’abril
Artesania d’elaboració pròpia

Diumenge 20 d’abril
Brocanters

Al final de la rambla de la Pau, al 
voltant del monument a F. Macià
Horari: de 10 a 20 h

Dies 18, 19 i 20 d’abril
Mercat d’artesania

Al passeig del Carme
Horari: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

activitats
setmana santa 2014

Posa’t Vilanova i la 
Geltrú a la butxaca!

Troba tota la informació a: 

www.vilanova.cat

www.vilanovaturisme.cat

www.vilanovames.com



• Dimarts 15 d’abril, a les 11 h
El rebost de l’àvia
Visita Can Papiol i aprèn què menjaven i com 
cuinaven els antics habitants de la casa. 
Activitat infantil. Edats: 6 a 12 anys.
Preu: 3 euros
Per aquesta activitat cal reserva prèvia al 93 
893 03 82 o bé a museupapiol@vilanova.cat

• Divendres 18 d’abril, a les 12.30 h
Els Papiol i la religió
Visita centrada en la devoció religiosa dels
habitants de Can Papiol: la capella, les 
grisalles bíbliques i els silicis, entre d’altres.
Preu: 3 euros
Per aquesta activitat cal reserva prèvia al 93 
893 03 82 o bé a museupapiol@vilanova.cat

• Dijous 17 d’abril, a les 11 h
A la recerca dels déus egipcis!
A través d’un joc de pistes resoldrem un 
enigma per trobar un tresor amagat fa molts 
anys al museu.
Activitat infantil. Edat: 7 a 12 anys
Preu: 3 euros
Per aquesta activitat cal fer reserva al 93 815 
42 02 o bé a informacio@victorbalaguer.cat

• Diumenge 20 d’abril, a les 12 h
Mirades a la col·lecció: L’Antic Egipte. 
Visita comentada a la col·lecció egípcia del 
museu, que Eduard Toda donà al museu l’any 
1886.
Preu: 3 euros. 
Cal reserva prèvia al 93 815 42 02 o bé a 
informacio@victorbalaguer.cat

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER

Av.  de Víctor Balaguer, s/n 

Tel. 93 815 42 02  
www.victorbalaguer.cat
informacio@victorbalaguer.cat

Horari
De dimarts a divendres 
de 10 a 14 h i dissabtes i 
diumenges d’11 a 14 h.

De dimarts a dissabte de 17 
a 19 h i dijous de 19 a 21 h.

Dia 18 d’abril d’11 a 14 h.

Dilluns tancat

Carrer Major, 32 

Tel. 93 893 03 82
www.museucanpapiol.cat
museupapiol@vilanova.cat

Horari
Divendres i dissabte de 10 
a 13 h i de 16 a 18 h 

Diumenge de 10 a 14 h.

Dia 18 d’abril de 10 a 14 h.

Les visites són sempre 
guiades a les hores en 
punt. 

Els grups han de reservar 
prèviament al telèfon del 
Museu.

•  Cada dia del mes d’abril, regal d’un punt de 
llibre per a tots els visitants. 

• Del 15 al 20 d’abril, dins l’horari del museu, 
es podrà gaudir del VideoTREN, amb el 
documental Estació de França, 1929-199, dins 
un vagó de mercaderies tipus J. 

• Dies 17 i 20 d’abril, a les 12 h
ConteTREN. La història dels vehicles del 
museu explicada per un personatge de conte, 
en Víctor, un nen proper als més petits. 

• Dies 18 i 19 d’abril
Visites auto-guiades gratuïtes per a famílies i 
grups petits. Cal demanar-ho a la recepció del 
museu.

• Fins al 8 de juny. Sala de les Voltes
Miquel Barceló. Gest de la Natura
Exposició de gravats de Miquel 
Barceló que corresponen a les sèries 
In Mali, Lanzarote i la que realitzà els 
anys 90 a París. En total 26 gravats, 
que es complementen amb material 
documental i gràfic i l’audiovisual Les 
atéliers de Barceló de Jean-Marie del 
Moral. 

• Fins al 27 d’abril. Sala Oberta
Gravats il·luminats 
Elvira Rodríguez, Miguel Mateo i 
Montse Marcet
A partir dels seus treballs els tres 
artistes proposen seduir la sensibilitat 
dels visitants a través de l’art del gra-
vat. Làmines iguals i diferents, amb 
la premissa de voler fer obres d’art a 
l’abast de tothom. 

Pl. d’Eduard Maristany, s/n 

Tel. 93 815 84 91
www.museudelferrocarril.org
museuferrocarril@ffe.es

Horari
De dimarts a diumenge de 
10.30 a 14. 30 h 
dissabte de 16.00 a 18.30 h
dilluns tancat

Dies 18, 19 i 20 d’abril de 
10.30 a 14.30 h i de 16.00 
a 18.30 h

C. de Joaquim Mir, 12

Tel. 93 816 90 01
www.lasalavng.cat
lasala@vilanova.cat

Horari
De dimarts a dissabte de 18 a 20 h

Dissabte, diumenge i festius d’11 a 
14 h
Dia 18 d’abril d’11 a 14 h
Dilluns tancat

CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA

MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA

CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
DEL ROMANTICISME 
MANUEL DE CABANYES
Carrer de la Masia Cabanyes, s/n 

Tel. 93 811 57 15
www.ccgarraf.cat
patrimoni@ccgarraf.cat

Horari
Dissabte i diumenge d’11 a 14 h
L’entrada al Museu és amb visita 
comentada a les hores en punt.


