Dossier de premsa

Dossier de premsa

La Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú

La Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú
Una nit, cinc museus

Dissabte 17 de maig amb motiu del Dia Internacional dels Museus (18 de maig), el
Centre d’Art Contemporani LA SALA, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu
Romàntic Can Papiol, el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manel de Cabanyes
i el Museu del Ferrocarril de Catalunya, obriran les seves portes de nit.

Els cinc museus de Vilanova i la Geltrú s’afegeixen conjuntament i per segona vegada
a aquesta iniciativa europea amb una programació especial per aquesta nit adreçada a
tots els públics. Una ocasió única perquè els visitants descobreixin o redescobreixin les
col∙leccions i les exposicions temporals que exhibeixen els museus de la ciutat fora dels
horaris habituals. A més, durant tot el cap de setmana els museus ampliaran horaris i
oferiran visites i activitats.

La Nit dels Museus és una iniciativa promoguda pel Consell d’Europa que se celebra
dins dels actes del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, i on participen més de
3.000 museus de 40 països amb l’objectiu de sensibilitzar al gran públic respecte al
paper dels museus en el desenvolupament de la societat.
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PROGRAMACIÓ
Durant la Nit dels museus, tots els museus allargaran el seu horari habitual de tarda
fins a les 00 h (consultar els horaris específics de cada museu al final del dossier de
premsa).
La programació inclou actuacions
musicals a cada un dels museus
gràcies a la col∙laboració de les tres
escoles de música de la ciutat: l’Escola
Municipal
de
Música
Mestre
Montserrat, l’Escola de Música
Freqüències i l’Escola MUSICÀREA.
Les actuacions aniran a càrrec d’alguns
estudiants de les escoles, que oferiran
concerts d’uns 30 minuts de durada
aproximadament. Cada centre acollirà
una formació instrumental diferent i
les actuacions es faran de manera esglaonada, a partir de les 20 h i fins a les 00 h.

PROGRAMACIÓ MUSICAL
20:00 h “Combo Teen 6”. “Combo Music Pro 1”. “Combo Jazz 4”. MUSICÀREA Escola
de Música.
Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes
21:00 h “"GuitarríssSimo", grup de guitarres a càrrec de J.L. Bieito. Escola Municipal de
Música Mestre Montserrat.
Museu del Ferrocarril de Catalunya
21.45 h “Combo de jazz”. Escola de Música Freqüències.
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
22.30 h “Combo de pop rock”. Escola de Música Freqüències.
Museu Romàntic Can Papiol
23.15 h “Vilanova Contemporanean Bass Foundation”, a càrrec d’Esteve Colomés.
Escola Municipal de Música Mestre Montserrat.
Centre d’Art Contemporani LA SALA
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UNA OCASIÓ ÚNICA PER VEURE...
L’oferta d’activitats dels museus s’ampliarà amb una intervenció artística
al Centre d’Art Contemporani LA SALA i l’exhibició de manera
excepcional d’alguna de les peces de les col∙leccions d’alguns museus
que habitualment no acostumen a estar exposades.

Centre d’Art Contemporani LA SALA
El grafit de “La nit dels museus”: Intervenció artística lliure amb aerosols en un mural
efímer a la façana de LA SALA, a càrrec de dos joves de Vilanova, Arnau Vedo i Alba
Ayats.

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Constitutions y altres drets de Cathalunya: compilats en virtut del capitol de cort
LXXXII de las Corts per la S.C. y R. Majestat del Rey Don Philip IV, celebradas en la
ciutat de Barcelona any MDCCII: Barcelona: en casa de Joan Pau Marti y Joseph
Llopis, 1704: Es tracta de la tercera compilació del dret propi general de Catalunya,
decidida a les Corts de Barcelona l’any 1702. Felip V les va jurar per poder ser
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proclamat sobirà. Els representants dels braços van acceptar el nou monarca després
que acordés resoldre els greuges presentats per les institucions catalanes. Tot i així, el
rei va voler mantenir la seva capacitat d’ingerència en l’elecció dels membres de la
Diputació del General i del Consell de Cent, motiu pel qual no acceptà la restitució del
dret d’insaculació com a procediment electoral d’aquestes institucions, que era una de
les principals reivindicacions catalanes. El 16 de gener de 1716 es publicà el Reial
Decret de la Nova Planta.

Centre d’Interpretació Manuel de Cabanyes
La Masia d’en Cabanyes: Bé cultural d’interès nacional (BCIN). El dia 11 de març de
2014, el govern de la Generalitat de Catalunya va declarar la Masia d’en Cabanyes bé
cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric. Un reconeixement a
una de les peces més significatives del primer període del neoclassicisme català, amb
una clara influència italiana de les edificacions que es van estendre a la manera de
Palladio al Veneto. Aquest reconeixement posa de relleu la importància de la Masia
tant en el pla arquitectònic com en el seu contingut, els seus valors i l’estret lligam
amb la història del país.

Museu del Ferrocarril de Catalunya.
Ofereix com a joia a destacar de la seva col∙lecció la locomotora de vapor “Martorell”
(1854), la màquina més antiga que es conserva a tot l’Estat. Durant la Nit i el Dia
Internacional dels Museus s’exhibirà al centre de la rotonda del Dipòsit de locomotores
de Vilanova i la Geltrú, espai singular on es troba aquest Museu. La màquina és de
fabricació anglesa i va ser dissenyada per remolcar trens de viatgers a la línia de
Barcelona a Molins de Rei i Martorell. El 1913 es van instal∙lar dos dipòsits d’aigua als
costats de la caldera i es va convertir en una locomotora tipus “tanc”. Va circular
sempre a Catalunya i va participar a l’Exposició Internacional de Barcelona l’any 1929.
Entre d’altres atractius i sorpreses preparades per aquesta celebració, diumenge 18 al
matí es podrà gaudir de la presència al Museu d’alguns membres de l’Associació
Anacrónicos Recreación Histórica, vestits d’època, i de la música festiva de la “La
Marxin”, una banda itinerant de música (marxes, congues, pasdobles, merengues,...)
formada per instruments de percussió i de vent que va sorgir de l'Escola Mestre
Montserrat de Vilanova.
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I A MÉS...
∙ Els museus es vestiran amb les seves millors gales i comptaran amb una instal∙lació
lumínica a les seves façanes.
∙ Per amenitzar la vetllada s’oferirà als visitants una copa de cava gentilesa del celler
del restaurant La Fassina.
∙ El restaurant La Fassina oferirà un menú especial per “La nit dels museus” i
descomptes pels visitants dels museus.

MUSEU DE CURIOSITATS MARINERES ROIG TOQUÉS

∙ Durant el cap de setmana, i coincidint
amb aquest esdeveniment, el Museu de
Curiositats Marineres Roig Toqués també
obrirà les seves portes per darrera vegada
en el seu emplaçament original, oferint així
una última oportunitat per visitar‐lo abans
que es traslladi a la seva nova ubicació a
l’Espai Far.
∙ El museu obrirà el diumenge 18 de maig
de 12 a 14 h i de 17 a 19 h.
∙ L’ocasió també servirà per presentar
l'Associació dels amics de la Carpa Juanita i
de F. Roig Toqués.

Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués
C/ Alexandre de Cabanyes, 2
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CONCURS
Les persones que visitin els cinc museus durant tot el cap de setmana entraran en el
sorteig de:






2 bonotrens de 10 viatges de 4 zones Rodalies Catalunya
2 xecs de 25 € vàlids a les botigues de Viu Comerç
1 activitat de kayak per a dues persones – Cota Zero
4 entrades pel Cinema Bosc
4 lots de llibres dels museus

Com participar en el sorteig? Caldrà
entregar a la recepció d’un dels museus
el programa que s’ha editat per
difondre l’activitat, prèviament segellat
per tots els centres.
Aquesta butlleta es podrà recollir als
museus de la ciutat o bé descarregar de
les seves webs, i també es podrà trobar
a l’oficina de turisme, biblioteques i
altres punts de la ciutat. Es podrà
segellar i entregar als museus durant
tot el cap de setmana.

La programació també es podrà consultar a les webs dels respectius centres i a les
xarxes socials.
També tindrà un seguiment al twitter a través del hashtag #nitmuseusvng i
#DIM2014
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MUSEUS I HORARIS
Dissabte 17 i diumenge 18 de maig

Centre d’Art Contemporani LA SALA
C. Joaquim Mir, 12
Tel. 93 816 90 01
www.lasalavng.cat
Horari:
Dissabte 17 de maig: D’11 a 14 h i de 18 a 00 h.
Entrada lliure
Diumenge 18 de maig: D’11 a 14 h. Visita guiada a
l’exposició “Miquel Barceló, Gest de la Natura”. A
les 12 h.
Entrada lliure

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Av. Víctor Balaguer, sn
Tel. 93 815 42 02
www.victorbalaguer.cat
Horari:
Dissabte 17 de maig: D’11 a 14 h i de 17 a 00 h.
Entrada lliure
Diumenge 18 de maig: D’11 a 14 h.
Entrada lliure

Museu Romàntic Can Papiol
C. Major, 32
Tel. 93 893 03 82
www.vilanova.cat/museupapiol
Horari:
Dissabte 17 de maig: De 10 a 13 h i de 16 a 18
h. Cal comprar entrada. Les visites són guiades
i comencen a les hores en punt. I de 19 a 00 h,
entrada lliure. Circuit per la planta noble del
Museu.
Diumenge 18 de maig: De 10 a 14 h. Entrada
gratuïta amb reserva prèvia trucant al telèfon 93 893 03 82 o bé al correu electrònic
museupapiol@vilanova.cat. Es farà una visita reduïda de 30 min a la planta noble.
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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:
Dissabte 17 de maig: D’11:00 a 14:00h i
de 20:00 a 00:00h. Visites guiades a les
11:00h, 12:00h i 13:00h. Entrada lliure
Diumenge 18 de maig: D’11:00 a 14:00h.
Visites guiades a les 11:00h, 12:00h i
13:00h. Entrada lliure.

Museu
del
Catalunya

Ferrocarril

de

Plaça Eduard Maristany, s/n
Tel. 93 815 84 91
www.museudelferrocarril.org
Horari:
Dissabte, 17 de maig: De 10 h a 14.30
h , de 16 a 18 h. Cal comprar entrada.
I de 19 a 00 h, entrada lliure
Diumenge, 18 de maig: De 10.30 a
14.30 h. Entrada lliure.
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