
EN TOTS ELS MUSEUS ÉS OBLIGATORI
L’ÚS DE LA MASCARETA I SEGUIR LES
INDICACIONS DEL PERSONAL.

SETEMBRE 2020 

//AGENDA
ESPAI FARBIBLIOTECA MUSEU 

VÍCTOR BALAGUER
BIBLIOTECA MUSEU 
VÍCTOR BALAGUER

06
DIUMENGE

Primer diumenge de mes
Portes obertes  d’11 a 14 h.
Aforament limitat

06
DIUMENGE

Primer diumenge de mes
Visita comentada a les 12 h.
Aforament limitat a 8 persones
12 h | Gratuït | *Cal fer reserva prèvia

06
DIUMENGE

Primer diumenge de mes
Portes obertes  d’18 a 21 h.
Aforament limitat

12
DISSABTE

Visita comentada “Símbols i 
maçoneria al Museu Balaguer”
Visita comentada al voltant de l’arqui-
tectura i el simbolisme maçònic de 
l’edifici de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer.
Aforament limitat a 10 persones
17.30 h | 4 €/persona | *Cal fer reserva 

27
DIUMENGE

Visita comentada:
“El museu de don Víctor”
Visita comentada al voltant de les 
col·leccions originals formades en 
vida de Víctor Balaguer. 
Aforament limitat a 10 persones
12 h | 4 €/persona | *Cal fer reserva prèvia

30
DIMECRES

Chill out de mites i art:
“Dones de l'Odissea: Circe, la 
maga filla del sol”
19 h | INSTAGRAM: @mvictorbalaguer 

19
DISSABTE

Les pintures del Cafè Foment
Visita comentada a la sala que acull el 
conjunt de pintures que Mir, Ricart, 
Cabanyes i Torrents van realitzar als 
anys 20, representant diferents 
indrets i espais de Vilanova i la Geltrú. 
Aforament limitat a 10 persones
12 h | 4 €/persona | *Cal fer reserva prèvia

04
DIVENDRES

Visita nocturna a Can Papiol
Has visitat mai Can Papiol de nit? 
Aquesta és la oportunitat per conèixer 
les diferents estances de la casa.
Aforament limitat a 8 persones
22 h | 4 €/persona | *Cal fer reserva prèvia 

Primer diumenge de mes
Entrada gratuïta de 10 a 13 h i de 17 
a 20 h i visita comentada gratuïta a 
les 10.30 h i a les 11.30 h.
Aforament limitat a 10 persones
*Cal fer reserva prèvia

06
DIUMENGE

Activitat familiar:
“Anem per feina”
Un joc de pistes familiar per descobrir 
els antics oficis del barri de mar.
Aforament limitat a 10 persones
Per a famílies amb infants a partir de 5 anys
Activitat  gratuïta amb l’entrada al Museu
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h  | *Cal fer reserva prèvia  

12
13

DS.

DG.

De mar en terra:
Itinerari per la façana marítima
Recorregut per conèixer les històries i 
curiositats de Baix-a-Mar.
Aforament limitat a 10 persones
19 h | 3 €/persona |*Cal fer reserva prèvia

09
DIMECRES

Visita a la Llotja del peix
Visita a la subhasta de les 8 del matí i 
tast de sardines.
Aforament limitat a 20 persones (2 grups) 
8 h | 10 €/persona | *Cal fer reserva prèvia

18
DIVENDRES

BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER | MUSEU ROMÀNTIC 

Obertura 2020:
Del 18 de juliol al 13 de setembre
Dissabte i diumenge de 18 a 21 h
Es controlarà l’accés a l’espai, amb un màxim 
de 9 persones, o tres unitats familiars. 

Horari tardor/hivern:
Del 15 de setembre al 14 de març:
Dimecres i divendres de 10 a 13 h,
dissabte i diumenge de 10 a 14 h i
dissabte tarda de 16 a 18 h

TORRE BLAVA
ESPAI GUINOVART

CAN PAPIOL | ESPAI FAR | TORRE BLAVA-ESPAI GUINOVART

*RESERVES:
Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Torre Blava-Espai Guinovart : 938 154 202 / informacio@victorbalaguer.cat
Museu Romàntic Can Papiol: 938 930 382 / museupapiol@vilanova.cat  | Espai Far: 600 509 223  / espaifar@vilanova.cat 

Col·labora:

GAUDEIX DE L’ART I EL PATRIMONI 

Per obres de millora en l’edifici, 
algunes sales es troben tancades 
temporalment.

Per a les visites comentades habituals 
a Can Papiol de divendres, dissabte i 
diumenge caldrà fer reserva prèvia a:
www.museucanpapiol.cat

MUSEUS SEGURS


