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Torre Blava-Espai Guinovart
Passeig de Ribes Roges, s/nPasseig de Ribes Roges, s/n

www.vilanova.cat



10 - 14.30 h | Jornada de portes obertes 
Museu del Ferrocarril de Catalunya

17 h | Visita temàtica: El rebost de l’àvia
Visita dedicada a la cuina i l’alimentació del segle XIX, tant dels 
senyors de la casa, com de les persones que estaven al seu servei. 
Els visitants podran conèixer diferents costums i tradicions, així com 
les formes de conservació i processament dels aliments al segle XIX. 
Cal fer reserva prèvia 

Museu Romàntic Can Papiol 

17.30 h |  
Visita comentada: El museu de don Víctor
Visita comentada al voltant de les col·leccions originals formades en 
vida de Víctor Balaguer.
Cal fer reserva prèvia 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

17 - 19 h | 
Visites guiades al jaciment arqueològic
Visita centrada en l’entorn natural i l’explotació del ferro a Darró. 

Jaciment arqueològic de Darró

DISSABTE 10
10 - 13 h | La Gimcana de Baix-a-mar
En Pere és un pescador molt despistat que ha perdut tots els seus 
objectes a diferents llocs de Baix-a-mar. Ajuda’l a trobar-los!!
Activitat familiar autoguiada. Per a famílies amb infants a partir de 5 anys

Espai Far

10 - 13 h | Visita a la Cambra del Tint
Antigament les xarxes es confeccionaven amb fibres naturals. Per 
allargar-ne la durabilitat, camuflar-les al mar i donar-li “empesa”, 
s’havien de tenyir. Descobrirem l'espai on es portava a terme 
aquesta activitat. Cal fer reserva prèvia 

Espai Far

10 - 13 h | La Gimcana de Baix-a-mar
En Pere és un pescador molt despistat que ha perdut tots els seus 
objectes a diferents llocs de Baix-a-mar. Ajuda’l a trobar-los!!
Activitat familiar autoguiada. Per a famílies amb infants a partir de 5 anys

Espai Far

10 - 13 h | Visita a la Cambra del Tint
 Antigament les xarxes es confeccionaven amb fibres naturals. Per 
allargar-ne la durabilitat, camuflar-les al mar i donar-li “empesa”, 
s’havien de tenyir. Descobrirem l'espai on es portava a terme 
aquesta activitat. Cal fer reserva prèvia 

Espai Far

DIVENDRES 9

Totes les visites i activitats són segures i gratuïtes,  
i disposen d’un aforament limitat.

11, 12 i 13 h | Visites guiades gratuïtes
Descoberta del Centre d’Interpretació del Romanticisme, el llegat 
Cabanyes i l’Espai Goya. 

CIRMAC. Masia d’en Cabanyes

11 - 14 h |
Visites guiades al jaciment arqueològic
Visita centrada en l’entorn natural i l’explotació del ferro a Darró. 

Jaciment arqueològic de Darró

12 h | Visita temàtica:  El rebost de l’àvia
Visita dedicada a la cuina i l’alimentació del segle XIX, tant dels 
senyors de la casa, com de les persones que estaven al seu servei. Els 
visitants podran conèixer diferents costums i tradicions, així com les 
formes de conservació i processament dels aliments al segle XIX. 
Cal fer reserva prèvia 

Museu Romàntic Can Papiol 

17 - 20 h | Recreació històrica a Darró
Es recrearà la forma de produir eines a partir del ferro.

Jaciment arqueològic de Darró

17.30 h | 
Visita comentada: El museu de don Víctor
Visita comentada al voltant de les col·leccions originals formades en 
vida de Víctor Balaguer. Cal fer reserva prèvia 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

DIUMENGE 11

10 - 14 h | Jornada de portes obertes
Espai Far

11 h | 12 poemes del Romanticisme 
i 12 poetes contemporanis 
Descobriu la poesia de Manuel de Cabanyes de la mà de poetes de 
la comarca. Lectures als espais emblemàtics on visqué el poeta. 
Cal fer reserva prèvia a través del mail egarcia@ccgarraf.cat. 

CIRMAC. Masia d’en Cabanyes

11 - 14 h | Jornada de portes obertes
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

11 - 14 h | Jornada de portes obertes 
Torre Blava - Espai Guinovart

11 - 14 h | Jornada de portes obertes 
CIRMAC. Masia d’en Cabanyes

12 h | Visita comentada: Arquitectura i 
símbols del Museu Balaguer
Visita al voltant de la simbologia de l’edifici de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer, amb especial atenció als seus esgrafiats.
Cal fer reserva prèvia 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

11 - 14 h | 
Visites guiades al jaciment arqueològic
Visita centrada en l’entorn natural i l’explotació del ferro a Darró. 

Jaciment arqueològic de Darró

12 h | Visita comentada gratuïta
Cal fer reserva prèvia 

Museu Romàntic Can Papiol 

17 h | Visita comentada gratuïta
Cal fer reserva prèvia 

Museu Romàntic Can Papiol 

17 -19 h | 
Visites guiades al jaciment arqueològic
Visita centrada en l’entorn natural i l’explotació del ferro a Darró. 

Jaciment arqueològic de Darró


