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ESTIU ALS MUSEUS!                                       
Totes les activitats per gaudir dels museus 

de Vilanova i la Geltrú durant les vacances  
 

Tot està a punt per inaugurar la nova temporada d’activitats estiuenques 

als Museus de Vilanova. A les exposicions programades pels mesos de 

juny, juliol i setembre s’hi sumen tallers i activitats infantils i per a adults, 

visites comentades o jornades de portes obertes. L’objectiu és oferir un 

ventall de propostes culturals a un públic heterogeni, de totes les edats i 

interessos i obrir les portes a qui, durant l’estiu, vulgui conèixer els 

museus de la ciutat, ja sigui amb una visita lliure convencional o 

mitjançant les diferents activitats que s’hi programen.  
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Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Museu VícMuseu VícMuseu VícMuseu Víctor Balaguertor Balaguertor Balaguertor Balaguer 

 

Exposició: “Pau Roig Estradé (1914-1994)”  

Fins al 31 d’agost 

Visites comentades a l’exposició “Pau Roig Estradé (1914-1994)”.  

 

L’exposició és un recull antològic 

d’olis d’aquest destacat artista 

vilanoví, deixeble de Joaquim Mir. 

Les obres provenen del fons del 

propi Museu Balaguer i d’altres 

col·leccions particulars de la ciutat. 

Preu: 3 euros 

Dates: 20 de Juliol a les 12h. i 17 

d’Agost a les 12h. 

Cal reserva prèvia al 93 815 42 02 o 

bé a informacio@victorbalaguer.cat 

 

 

 

Activitat infantil: “Pintem els colors de la natura com en Pau Roig 

Estradé” 

Activitat centrada en la mostra “Pau Roig Estradé (1914-1994)” dedicada a conèixer 

qui era i com pintava aquest artista vilanoví que anirà acompanyada d’un taller de 

pintura de paisatges als jardins del museu. 

Aquesta activitat s’ofereix tant a casals d’estiu com a nens i nenes individuals. 

Per a nens i nenes de 7 a 12 anys. 

Preu: 1 euro per infant. 

Es realitzarà durant el mes de juliol de dimarts a divendres a les 10.30h. Cal concertar 

amb el museu el dia per a realitzar l’activitat. Tel. 93 815 42 02 o 

informacio@victorbalaguer.cat. 
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Visita comentada: “Temple maçònic? misteris i símbols”  

Visita al museu centrada en la seva arquitectura i en el 

significat que Víctor Balaguer va voler donar a l'edifici, 

a través d'elements decoratius d'antigues 

civilitzacions, referències a l'exotisme i símbols 

maçònics. Els visitants podran conèixer també un dels 

espais més singulars del museu, que normalment no 

està obert al públic, la cúpula i les seves vistes. 

L’activitat acaba amb una copa de cava al jardí del 

museu 

Preu: 5 euros 

Dates:  17 de juliol a les 19.30h. ; 21 d’agost a les 

19.30h.  i 18  de setembre a les 19.30h.  

Cal reserva prèvia al tel. 93 815 42 02 o bé a 

informacio@victorbalaguer.cat 

 

 

 

Jornades de portes obertes per Festa Major  

Dissabte 2 d’agost, portes obertes d’11 a 14h i de 17 a 

19h. 

Diumenge 3 d’agost, portes obertes  d’11 a 14h.  

 

 

Jornades europees de Patrimoni (26, 27 i 28 de 

setembre)  

Entrada gratuïta al museu el cap de setmana del 27 i 28 

de setembre 

Dissabte 27 de setembre a les 12h: Visita al dipòsit del 

Museo del Prado. Gratuïta, cal reserva. 

Diumenge 28 de setembre a les 12h: Visita a la 

col·lecció egípcia. Gratuïta. Cal reserva. 
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Museu Museu Museu Museu Romàntic Romàntic Romàntic Romàntic Can PapiolCan PapiolCan PapiolCan Papiol    
 

“Hostes vingueren que de casa ens tragueren”. 

Visita teatralitzada ambientada a l’època de la 

Guerra del Francès. Benet Rubinat, nebot de 

Francesc de Papiol, i altres habitants de la casa 

mostren d’una manera divertida com era vida al 

segle XIX. 

Preu: 10 euros per persona.  

Dates: 28 de Juny a les 19.30h. ; 19 de Juliol a les 

19.30h. ; 23 d’agost a les 19.30h. ; 20 de 

setembre a les 19.30h.  

Cal reserva prèvia al 93 893 03 82 o bé a 

museupapiol@vilanova.cat 

 

 

 

“ El rebost de l’àvia” 

Visita a Can Papiol centrada en l’alimentació i 

la conservació dels aliments al segle XIX que 

acaba amb un pica-pica al jardí. 

Data: diumenge 13 de juliol a les 18.30h. 

Preu: 5 euros. 

Cal reserva prèvia al 93 893 03 82 o bé a 

museupapiol@vilanova.cat 
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Activitat infantil: “Les ombres xinesques de Can Papiol” 

 

Activitat per descobrir com es divertien els habitants 

de Can Papiol al segle XIX amb un taller de jocs 

d’abans i ombres xinesques. 

Per a nens i nenes de 7 a 12 anys. 

Preu: 1 euro per infant. 

Es realitzarà els divendres del mes de juliol a les 

10.30h. Cal concertar amb el museu el dia per a 

realitzar l’activitat. Tel. 93 893 03 82 o       

museupapiol@vilanova.cat. 

 

 

 

 

 

Entrada 2x1 per Festa Major: 

Dissabte i diumenge 2 i 3 d’agost, entrada 2x1.  

 

 

 

Cada divendres dels mesos d’estiu (de juny a setembre), de 18 a 20h, 

entrada gratuïta als jardins de Can Papiol 
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Centre d’Art CCentre d’Art CCentre d’Art CCentre d’Art Contemporani LA ontemporani LA ontemporani LA ontemporani LA 

SALASALASALASALA    

Exposició: “Pep Duran. Abans que hi entri algú”   

Del 27 de juny al 21 de setembre.  

Sala de les Voltes.  

Inauguració: Divendres 27 de juny a les 19:30 h.  

 

 

 

Una obra site specific, és a dir (en aquest cas concret), que es tracta d’un conjunt de 

peces pensades específicament per a l’arquitectura de LA SALA. Una 

macroinstal·lació, formada per un gran nombre de petites construccions, objectes, 

dibuixos, una peça de ceràmica i una de bronze, que aprofita les quatre columnes 

centrals de l’espai i que s’articula tot desplegant-se i ampliant-se cap als murs. 

L’espectador pot contemplar les peces des de diferents angles i visuals i pot sentir-se 

ell mateix part de la dramatúrgia, de la posada en escena. 

 

Taller per adults: “Donem nova vida als objectes”  

L’artista plàstic Miguel Mateo ens proposa activitat de reciclatge i reutilització 

d’objectes quotidians. Després de l’activitat s’oferirà als participants una copa de cava.   

Divendres 11 i dissabte 12 de juliol de 21 a 23h. 

Inscripció:  de 5 € per persona 

Places limitades. Cal reserva prèvia al telèfon 93 816 90 01. 
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Taller infantil d’estiu: “La casa dels teus somnis”  

A partir d’un mobiliari concret els nens i nenes hauran d’intervenir 

en un espai per sentir-lo com a propi mitjançant petits tallers 

adequats a les diferents edats dels participants. 

Del 7 al 18 de juliol, de dimarts a divendres de 10 a 12h. 

Edats: nens i nenes de 3 a 14 anys  

Gratuït. Cal reserva prèvia al telèfon 93 816 90 01  

 

 

        

Exposició: Juanma Reyes, “ Improbable”  

Del 4 de juliol al 21 de setembre  

Sala Oberta.  

Inauguració: divendres 4 de juliol a les 19h 

Una exposició en la que l’artista malagueny que resideix a Sitges Juanma Reyes fa 

protagonista allò que és converteix en obsolet i ens en desfem perquè ja no és útil o 

funcional, o perquè el furor i necessitat consumista porta a l’ésser humà a buscar 

imperiosament un  relleu i a tornar a posseir. Un conjunt d’artefactes impossibles per a 

una societat que evapora els seus propis mites i ideals.  
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CIRMAC CIRMAC CIRMAC CIRMAC –––– Masia d’en Cabanyes Masia d’en Cabanyes Masia d’en Cabanyes Masia d’en Cabanyes    

 

 

Visita temàtica: “Orígens i originalitats dels mobles de la Masia d’en 

Cabanyes” 

Dissabte, 12 de juliol a les 12h.  

Els mobles de la família Cabanyes ens fan viatjar en el temps. Ens expliquen la seva 

procedència geogràfica. Mostren com les relacions comercials de la família i els seus 

viatges omplien, a posteriori, la casa familiar per a poder viure-hi. Mostren moda i 

disseny del segle XIX en el mobiliari. Mostren com es gaudia i es vivia en els espais 

interiors romàntics.  

A càrrec de Carmen Lara, restauradora especialitzada en mobles i doctorada en Belles 

Arts.  

Entrada gratuïta. 

 

 

Capvespres al museu: 

Caps de setmana, del 9 al 31 d’agost, de 19 a 21h. 

Els dissabtes i diumenges a les 19h es realitzarà una visita guiada al Centre 

d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes  - CIRMAC, per descobrir les 

estances i col·lecció artística del segle XIX, en un viatge en el temps del 

Romanticisme. A partir de les 20h es podrà gaudir de l’exclusivitat dels Jardins de la 

Masia d’en Cabanyes amb una copa de cava a la fresca.   

Preu: 4 €, gratuït fins a 14 anys. 

Visita a càrrec d’ARC Serveis Culturals. 

Col·labora: Celler de Viticultors del Garraf. 
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La companyia L’Estaquirot Teatre presenta ...”La Rateta” 

Diumenge, 21 de setembre a les 12 h. 

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que li costava molt despertar-se 

perquè sempre tenia són i després de romancejar pel llit havia de llevar-se, esmorzar 

d'una esgarrapada i sortir de casa a corre-cuita. Si no anava corrent a agafar el metro 

arribaria tard a treballar a la fàbrica de formatges.... 

Edat recomanada: A partir dels 3 anys 

Preu: 5 €  

Informació al Tel. 93 811 57 15 i a masiadencabanyes@ccgarraf.cat 

 

 

Jornades Europees de Patrimoni: 

26, 27 i 28 de setembre   

 

 

Jornada de portes obertes:  

Divendres 26 de setembre 

Jornada de portes obertes entre les 11h i les 14h. Visites autoguiades.  Entrada 

gratuïta. 

 

 

Visita temàtica: “Un Palau de Masia” 

Dissabte 27 de setembre a les 12h.  

La Masia d’en Cabanyes ha estat declarada be Cultural d’interès Nacional en la 

categoria de monument . Un exemple únic al nostre país de l’arquitectura del 

neoclassicisme català a finals del segle XVIII, influenciada per una corrent 

marcadament italiana. Visita guiada per conèixer de manera especial l’arquitectura la 

seva arquitectura i les singularitats que l’han feta mereixedora d’aquest reconeixement. 

A càrrec de l’arquitecte vilanoví Pere Marsé. Activitat gratuïta. 
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Activitat infantil. Taller “Com vivien abans?...Descobrim el segle XIX”. 

Diumenge 28 a les 11h. 

La visita pretén donar a conèixer el CIRMAC-Masia d’en Cabanyes com a nucli del 

moviment romàntic a la comarca del Garraf. Un espai  on visqué la família Cabanyes 

durant els segles XIX i XX. Les estances conservades mostren la quotidianitat de 

l’època i les aficions i professions dels personatges que hi vivien. La visita, que es 

complementa amb un taller, apropa als infants a les arts plàstiques, la literatura, la 

navegació, l’agricultura, el comerç i el col·leccionisme. Activitat gratuïta. 

 

 

 

Visites guiades: 

Dissabte 27 a les 11h i a les 13h i diumenge 28 a les 

12h i a les 13h.  

La Masia d’en Cabanyes us convida a celebrar aquestes 

Jornades Europees de Patrimoni, amb el lema “Europa, 

un patrimoni comú”. Activitat gratuïta.  

 

 

Matinal de tallers familiars  

Diumenge, 5 d’octubre   

De les 11h a les 13h 

Una proposta per gaudir en família dels Jardins de la Masia, on nens i nenes podran 

descobrir una variada oferta d’activitats. Tallers de cuina, estampació de samarretes, 

un espai per a descobrir jocs antics o els secrets de la màgia. Els infants també 

aprendran a confeccionar polseres i d’altres propostes que permetran passar un matí 

de diumenge molt dinàmic i divertit.  

Edats:  Infants de 4 a 14 anys 

Amb la col·laboració de Garraf Tallers, l’herència dels grans, i Centre d’Esplai la 

Geltrú.  

Preu: 1€/infant 

Inscripcions a www.ccgarraf.cat/premsa/agenda.htm i informació al Tel. 938115715 

masiadencabanyes@ccgarraf.cat  
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Els diumenges a les 11h 

Diumenges de setembre, octubre i novembre 

Visita guiada especial adaptada al públic infantil 

Qui eren els Cabanyes?....quan i per què van construir la masia?...què hi ha a la 

masia?....com vivien abans?... Una proposta per descobrir la Masia d’en Cabanyes i 

els seus personatges, reforçant l’interès dels nostres infants per conèixer la història i la 

manera com vivien els nostres avantpassats. Una visita activa i dinàmica per tal de 

desenvolupar habilitats de descoberta, d’observació i de reconeixement d’objectes i 

espais del present i del passat. 

Pels infants l’entrada és gratuïta. 

Preu: 2€ els acompanyants 
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Museu del FMuseu del FMuseu del FMuseu del Ferrocarril de errocarril de errocarril de errocarril de 

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya    

    

    

    

    

    

    

 

“Dia del visitant”: Tots els dilluns, preu especial de 2,5€ per a tots els 

visitants (del 15 de Juliol al 31 d’Agost).  

 

I també: Si ets resident a Vilanova, entrada gratuïta el 5 d’Agost, dia de la Festa 

Major, i preu especial de 2,5€ tots els dies de l’estiu.    
 

Exposició temporal: El bitllet, si us plau!  

Del 8 de Juliol a l’11 de Gener de 2015 

Produïda per TMB amb motiu del 90 aniversari del Metro 

de Barcelona 

 

Activitats amb reserva prévia:  

Esmorzars al Tren! 

Activitat que es realitza a partir de 5 persones 

per tal de reviure les emocions i sensacions 

del viatge en tren en diferents moments de la  
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història; sobre tot en aquells en els què el viatge era molt més que un desplaçament. 

Un cop finalitzada la visita comentada especial als vehicles que van ser escenari  

d’aquestes experiències, es podrà gaudir d’un esmorzar a l’Espai Famílies o al cotxe 

de Tercera Classe del Museu. Es necessita reserva prèvia, com a mínim 2 dies abans. 

Més informació www.museudelferrocarril.org 

 

Festes d’Aniversari 

Els més petits de la casa poden celebrar el seu 

aniversari a les nostres instal·lacions. Una visita i 

després un àpat amb coca en forma de tren i galetes 

personalitzades per regalar als teus invitats. Per a reserves contacteu amb el Museu 

(93 815 84 91 – reservesmuseu@ffe.es) 

 

Visites guiades: El vapor i altres energies en el 

ferrocarril  

Grups a partir de 10 persones. 

Visites guiades amb un monitor del Museu que inclouen els diferents 

tipus de locomotores i vehicles del Museu, amb entrada a les cabines de conducció 

de diverses màquines, que habitualment tenen tancat l’accés als visitants. Preu 5€ per 

persona. És necessària reserva prèvia. Per a reserves contacteu amb el Museu (93 

815 84 91 – reservesmuseu@ffe.es) 

 

 

El tren i Alejop!! 

Activitat de dinamització infantil que ofereix diverses activitats 

lúdiques, combinant la descoberta amb la diversió, especialment 

pensades per a la participació de famílies i entitats d’estiu. L’activitat 

dura 1 hora i 30 minuts, i es realitza amb un màxim de 15 nens. És necessària reserva 

prèvia. Preu de 5€ per cada nen, i els acompanyants en funció de tarifes del Museu. 

Per a reserves contacteu amb el Museu (93 815 84 91 – reservesmuseu@ffe.es) 
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Visites comentades gratuïtes incloses en el preu de l’entrada  De Dilluns a 

Dissabte, del 15 de Juliol al 31 d’Agost, a les 12 i a les 18 hores. 

20 / 30 minuts de visita, acompanyats per un monitor del Museu, per 

conèixer diferents aspectes del Museu i el ferrocarril en general:  La 

col·lecció de vapor, Exposició FERROVIARIS, Talgo, més que una marca, 

Els sobrenoms de les locomotores, Els amples de vies, L’obstinació d’avançar. 

Les visites es faran en català o castellà, i per als estrangers es donaran audio-guies 

gratuïtes en anglès. 

 

Diumenges de tren al museu!!!  

Activitats incloses amb l’entrada del Museu 

1r Diumenge: Vapor en Viu amb l’encesa de la 

locomotora Mataró. A partir de les 11.30 hores. 

2n Diumenge: Visites guiades a l’interior d’un cotxe saló de luxe 

ZZ324. De 12 a 14 hores. 

3r i 4t Diumenge: ConteTREN, Victor i els Trens del Museu / L’Ou que es mou. A partir 

de les 12 hores. 

Darrer Diumenge: Els voluntaris ens expliquen el Museu. (aquesta activitat no es farà 

el mes d’agost) 

 

 

Espais i activitats gratuïtes  

Espais per gaudir: 

- VídeoTREN, cada dia de l’estiu 

documentals de tren dins d’un vagó de 

mercaderies.  

- Espai PequeTREN 

- Espai Famílies 
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Activitats autoguiades gratuïtes: 

El Ferrocarril i l’Art: Josep Maria Subirachs al Museu del Ferrocarril de Catalunya 

Gimcana del Tren 

Itineraris secrets! 

 

Agenda:  

Dijous, 18 de Setembre, a partir de les 18.30 hores, presentació del llibre “Sagrera i la 

xarxa ferroviària de Barcelona”, a càrrec de Jordi Julià, membre de la Junta del 

Col·legi i president de la comissió d’Ordenació del Territori i Urbanisme. 

http://blog.camins.cat/2013/11/19/passat-present-i-futur-de-la-xarxa-ferroviaria-de-

barcelona 
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Jaciment arqueològic de Jaciment arqueològic de Jaciment arqueològic de Jaciment arqueològic de     

Darró /Adarró Darró /Adarró Darró /Adarró Darró /Adarró     

Al peu del turó de Sant Gervasi on hi ha 

el Xalet del Nin, es troben les ruïnes de la 

vila iberoromana, indret d'importants 

troballes arqueològiques. Tot i que les 

primeres descobertes foren l'any 1789, 

fins al 1956 no va començar la primera 

campanya d'excavacions, avui encara 

vigents, que han ocupat una gran 

extensió i que poden seguir a la banda 

nord de la via del ferrocarril, on també 

s'han trobat vestigis. No hi ha dubte que 

la medieval quadra d'Adarró era successora de la vila romana. 

Els vestigis conservats pertanyen a un poblat ibèric de l'ètnia dels cossetans, que es 

va utilitzar entre el segle V i el segle I aC i també a una vil·la romana situada dins el 

territori de Tarraco. La part visitable correspon al poblat ibèric, al barri dels artesans. 

 

 

Jornades Europees de Patrimoni  

Visita comentada: “La Vilanova dels ibers vista pels arqueòlegs” 

Dissabte 27 de setembre a les 17h. 

Diumenge 28 de setembre a les 11h. 

Visita comentada al jaciment arqueològic de Darró/Adarró en companyia d’un 

arqueòleg, que explicarà les principals activitats que s’hi duien a terme, com ara la 

construcció de les cases, l’obtenció del ferro o la producció de ceràmica.   

Places limitades. Cal reserva prèvia al telèfon 93 814 00 00 Ext. 3148/ 3151. Gratuït. 
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Torre Blava Torre Blava Torre Blava Torre Blava –––– Espai Guinovart Espai Guinovart Espai Guinovart Espai Guinovart    

 

 

 

Visita a la Torre Blava – Espai 

Guinovart:  

Oberta els diumenges d’11 a 14h. Del 15 

de juny i fins el 14 de setembre. Visites 

comentades fora de l'horari habitual, amb 

reserva prèvia trucant al 

telèfon 93 815 42 02. 
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MUSEUS I HORARISMUSEUS I HORARISMUSEUS I HORARISMUSEUS I HORARIS    

Estiu 2014  
 

 

 
 
Centre d’Art Contemporani LA SALA  
C. Joaquim Mir, 12 
Tel. 93 816 90 01 
www.lasalavng.cat 
Horari: 
Del 16 de juny al 30 de setembre 
De dimarts a dissabte de 19 a 21h. 
Dissabte, diumenge i festius d’11 a 14h. 
Dilluns tancat. 

   

 

 

 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer  
Av. Víctor Balaguer, sn 
Tel. 93 815 42 02 
www.victorbalaguer.cat 
Horari: 
Matins:De dimarts a divendres de 10 a 14h 
Dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14h. 
Tardes:  De dimarts a dissabte de 17 a 19h. 
Dijous de 19 a 21h. 
Dilluns tancat.  

 

 

 

 
Museu Romàntic Can Papiol 
C. Major, 32 
Tel. 93 893 03 82 
www.museucanpapiol.cat/es/ 
Horari: 
Divendres i dissabtes: d’ 11 a 14 h i de 18 a 20 
h (De l'1 de juny al 30 de setembre). Les 
visites són guiades a les hores en punt. La 
darrera visita comença una hora abans del 
tancament.  
Diumenge: De 10 a 14 h.  Les visites a la casa 
són sempre guiades a les hores en punt. La 
darrera visita és a les 13h.  
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Centre d’Interpretació del 
Romanticisme Manuel de Cabanyes 
CIRMAC – Masia d’en Cabanyes 
C. del Camí Ral, s/n 
Tel. 93 811 57 15.www.ccgarraf.cat 
Horari: 
Dissabtes i diumenges: d’11 a 14 h. les 
visites són comentades, a les hores en 
punt. També es poden concertar visites 
guiades tots els dies de la setmana.  
 

 

 

 
Museu del Ferrocarril de Catalunya 
Plaça Eduard Maristany, s/n 
Tel. 93 815 84 91 
www.museudelferrocarril.org 
Horari:  
Horari habitual: De dimarts a 
diumenge de 10.30 a 14.30 hores. 
Dissabtes de 10.30 a 14.30 i de 16.00 
a 18.30 hores. Dilluns tancat. 
Horari d’estiu: (del 15 de juliol al 31 
d’agost) 
Obert tots els dies de 10.30 a 14.30 i 
de 17 a 20 hores. 
També dilluns i festius 

 

 

 

 
 
 
Torre Blava – Espai Guinovart 
Passeig de Ribes Roges, s/n  
08800 - Vilanova i la Geltrú 
Tel. 938154202. 
Horari: 
Estiu: Del 15 de juny al 15 de setembre 
Diumenge d'11 a 14h . 
Visites comentades fora de l'horari habitual, amb 
reserva prèvia trucant al 
telèfon 93 815 42 02.  
 
 
 
 
 
 



Dossier de premsa                     Estiu als museus! 

 

 

 

 
Jaciment Arqueològic de Darró/Adarró 
Plaça d’Adarró, 3  
08800 - Vilanova i la Geltrú 
Tel. 687 91 70 09 
Horari: 
Entre octubre i abril: dissabtes, diumenges i 
festius d’11 a 14h. 
Entre maig i setembre: dissabtes, diumenges i 
festius d’11 a 14h i de 18 a 20h.  
Hores convingudes per a escoles i grups.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


