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LA NIT DELS MUSEUS A VILANOVA I LA GELTRÚ
UNA NIT, SIS MUSEUS PER VISITAR
Dissabte 19 de maig, amb motiu del Dia Internacional dels Museus (divendres 18 de maig), la
Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romàntic Can Papiol, l’Espai Far, el Centre d’Art
Contemporani LA SALA, el Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes i el
Museu del Ferrocarril de Catalunya, obriran un any més les seves portes de nit per a celebrar
conjuntament la Nit dels Museus. L’activitat està coordinada per la Regidoria de Cultura.

Els sis museus de la ciutat s’afegeixen per sisè any consecutiu a aquesta iniciativa europea
oferint una programació especial per a aquesta nit adreçada a tots els públics. El Jaciment
Arqueològic de Darró també s’afegeix a aquesta iniciativa cultural oferint una programació
especial per a aquesta nit.
A més, durant tot el cap de setmana els museus ampliaran horaris i oferiran visites i activitats.
Els museus també obriran divendres 18 de maig coincidint amb la celebració del Dia
Internacional dels Museus, un esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus
(ICOM) des de 1977, amb l’objectiu de conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en
el desenvolupament de la societat.

3

Dossier de premsa

La Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú

La Nit dels Museus és una iniciativa organitzada pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM)
i promoguda pel Consell d’Europa que se celebra dins dels actes del Dia Internacional dels
Museus, on participen més de 3.000 museus de 40 països.
Durant la Nit, tots els museus allargaran el seu horari habitual de tarda fins a la 1 de la
matinada, a excepció de l’Espai Far que tancarà les seves portes a la mitjanit (consultar els
horaris específics de cada museu al final del dossier de premsa).
La programació de la Nit dels Museus inclou com cada any actuacions musicals a càrrec dels
alumnes de les tres escoles de música de la ciutat però enguany s’incorpora també la dansa
gràcies a la col·laboració de cinc escoles de dansa de Vilanova i la Geltrú.

DADES HISTÒRIQUES DE PARTICIPACIÓ
Públic assistent*:
Nit dels Museus 2013: 4.467 visitants
Nit dels Museus 2014: 6.404 visitants
Nit dels Museus 2015: 6.552 visitants
Nit dels Museus 2016: 7.237visitants
Nit dels Museus 2017: + 8.000 visitants
*Inclou el diumenge 21 de maig

NOVETATS 2018
-

Les escoles de dansa de la ciutat s’incorporen en la programació dels diferents museus.

-

L’escola Municipal d’Art i Dissenys participa dissenyant el tríptic del Concurs infantil.

-

Major difusió de la Nit dels Museus mitjançant la col·locació de tres venecianes
repartides per la ciutat.

-

Major èmfasi en la participació de les joves i els joves, molt participatius a la xarxa
social d’Instagram, adreçant una carta a tots els IES del Garraf.
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PROGRAMACIÓ 2018
S’han programat activitats , de les 19 a la 1 h de la matinada (a excepció de l’Espai Far que
tanca a les 24 h), entre les quals hi ha:
-

Concerts

-

Actuacions de dansa

-

Visites comentades

-

Tallers i activitats infantils

-

Conta-contes

-

Concursos

D’altre banda alguns museus presenten exposicions temporals que es podran visitar lliurement
El Museu del Ferrocarril comptarà amb servei de foodtrucks.

MÚSICA A LA NIT DELS MUSEUS
La programació inclou actuacions musicals a
cadascun

dels

museus

gràcies

a

la

col·laboració de les tres escoles de música de
la ciutat: l’Escola Municipal - Conservatori de
Música Mestre Montserrat, l’Escola de Música
Freqüències i Musicàrea Escola de Música.
Les actuacions aniran a càrrec d’alguns
estudiants de les escoles, que oferiran concerts
d’entre 20 minuts i 1 h de durada aproximadament. Cada centre acollirà una o dues formacions
instrumentals diferents i les actuacions es faran de manera esglaonada, a partir de les 18.30 h i
fins a les 23 h.
Per donar el tret de sortida a la Nit dels Museus i a les diverses actuacions musicals previstes,
La Latin de l’Escola- Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, dirigida per Joan
Pere Molina, durà a terme un concert inaugural a les 18.30 h a la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer.
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Programació musical
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Museu Romàntic Can Papiol

18.30 h La Latin

19.30 i 20.30 h Quintet de clarinets i

Dirigida per Joan Pere Molina

Quartet de corda

Escola - Conservatori Municipal de Música

Dirigits per Jordi Pons i Daniel Gil

Mestre Montserrat

Escola - Conservatori Municipal de Música

20.30 h Combo Grau 4 i Grau 6

Mestre Montserrat

Escola de Música Freqüències
Centre d’Art Contemporani LA SALA
Museu del Ferrocarril de Catalunya

20 h Cor modern

20.30 h La Marxin

Dirigit per Mònica Barberà

Dirigida per Pep Figueres

Escola - Conservatori Municipal de Música

Escola - Conservatori Municipal de Música

Mestre Montserrat

Mestre Montserrat
Centre d’Interpretació del Romanticisme
Espai Far

Manuel de Cabanyes

22 h Combo Grau 2 i Grau 8

19.45 h Combo Teen The Funkers, Combo

Escola de Música Freqüències

Teen Creative i Combo Adult jazz funk
Dirigits per Jordi Artigas, Manolo Martínez
i César del Val
Musicàrea Escola de Música

DANSA A LA NIT DELS MUSEUS
Una de les novetats d’aquest any en la programació de la Nit dels Museus és la participació de
cinc escoles de dansa de la ciutat: Flow Center -Estudi d’arts escèniques, el Centre Gimnàstic
Vilanova, l’Estudi de Dansa Rosa Mari González i Carme Gatell, l’escola de dansa Dance it i
l’escola de Ball Teresa Carulla. Les actuacions aniran a càrrec de les i dels alumnes i d’alguns
professors i professores que oferiran diferents coreografies d’uns minuts de durada. Cada centre
acollirà una o dues coreografies i les actuacions es faran de manera esglaonada, a partir de les
19.15 h i fins a les 22.30 h.
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Programació de dansa
Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Coreografies de Raquel Ballester

22 h Dansa

Interpetat per Helena Robert, Aina Paradas

Escola de Ball Teresa Carulla

i Judith Carvajal
Estudi de Dansa Rosa Mari González i

Museu del Ferrocarril de Catalunya

Carme Gatell

22.30 h Volenvet Express
Dirigida per Georgia Ribera i Neus Medina

Centre d’Art Contemporani LA SALA

Interpretada per Alba Rubira, Laura Mella,

21.30 h "Down"

Raul Perez, Silvia Mancha, Aina Bara,

Dansa contemporània

Jessica Lopez, Maria Elena Lopez

Direcció a càrrec de Cecilia Segovia

Flow Center -Estudi d’arts escèniques

Interpretada per la Jove Companyia de
Dansa /Dance it

Espai Far
21 h Dansa contemporània

Centre d’Interpretació del Romanticisme

A càrrec de Dansa Endins

Manuel de Cabanyes

Centre Gimnàstic Vilanova

19.15 h i 22 h Dansa contemporània
A càrrec de Dansa Endins

Museu Romàntic Can Papiol

Centre Gimnàstic Vilanova

22 i 22.30 h Giselle, Paquita i La filla del
faraó
Dansa clàssica (Repertori)
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CONCURS GENERAL DE LA NIT DELS MUSEUS

Adreçat a tots els públics però pensat sobretot pel públic adult l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú juntament amb els museus de la ciutat i amb la col·laboració del Festival Vida, Viu
Comerç, l’Estació Nàutica, Cota Zero, Juanitas Vilanova Beach Sports Festival, Arc Gestió
Cultural, l’Auditori Eduard Toldrà i el Cicle Gaudí organitzen un any més el concurs general de
la Nit dels Museus.
Les persones que visitin els sis museus durant tot el cap de setmana entraran en el sorteig
d’algun d’aquests premis:



1 abonament al Festival Vida.



2 xecs de 25 € vàlids a les botigues de Viu Comerç.



1 activitat de caiac i esnòrquel per a dues persones a càrrec d’Estació Nàutica.



1 sortida en caiac per a dues persones a càrrec de Cota Zero.



1 forfait per a participar a totes les activitats del Juanita’s Festival el cap de setmana del 30
de juny a l’1 de juliol.



Pujada al campanar de Sant Antoni Abat per a dues persones a càrrec d’Arc Gestió Cultural.



1 entrada doble per a la Camerata Eduard Toldrà-Concert de piano de Gerhard pel diumenge
10 de juny a l’Auditori Eduard Toldrà.



1 entrada doble per a la sessió del Cicle Gaudí del dijous 21 de juny a les 20.30 h, “Una
mujer fantàstica”, al Teatre Principal.

Com participar en el sorteig? Caldrà entregar a la recepció d’un dels museus el programa que
s’ha editat per difondre la Nit dels Museus, prèviament segellat per tots els centres.
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Aquesta butlleta es podrà recollir als museus de la ciutat i també es podrà trobar a l’Oficina de
Turisme, biblioteques i altres punts de la ciutat. Es podrà segellar i entregar als museus des del
18 de maig fins el diumenge 20 de maig a les 13.59 h.
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 #DIM2018

CONCURS INFANTIL DE LA NIT DELS MUSEUS
“Descobreix els secrets de la Nit dels Museus”
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els museus de la ciutat amb la col·laboració de
l’Scaparium Vilanova Room Scape, Juanitas Vilanova Beach Sports Festival, el Pitch & Putt
Portal del Roc, el Frankfurt Geniessen, l’Smöoy i el Gremi d’Hosteleria de Vilanova i la Geltrú,
organitzen el II Concurs infantil de la Nit dels Museus, “Descobreix els secrets de la Nit dels
Museus”, amb la voluntat de contribuir al coneixement de la cultura vilanovina i del contingut
dels seus museus entre els infants, a manera de joc.
Enguany tindrà lloc la segona edició del concurs, i amb aquesta voluntat d’implicar el màxim
d’agents de Vilanova i la Geltrú per tal que sigui un projecte de ciutat aquest any hem volgut
demanar la col·laboració de l’Escola Municipal d’Art i Diseny de Vilanova i la Geltrú (EMAID)
per tal que les i els alumnes dissenyessin el tríptic del concurs. Han participat deu alumnes
(Ariadna Bricollé, Óscar Galindo, Marcel Galtés, Cristina Jimenez, Roger Laguna, Cristina
Pumareta, Pau Ramon, Noelia Rosado, Ignasi Carrillo i Gerard Ferris) i entre els dissenys
presentats se n’ha escollit un, el de l’alumna Noelia Rosado Revilla.
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El concurs està adreçat als infants de primària i el tríptic es farà arribar a totes les escoles de
Vilanova i la Geltrú mitjançant una motxillada.
Els infants han d’omplir la butlleta amb les respostes a una sèrie de preguntes sobre les
col·leccions dels museus. Un cop completada, s’ha d’entregar a la recepció dels diferents
museus dins el seu horari d’obertura. La butlleta que s’haurà repartit entre els alumnes de totes
les escoles de primària de la ciutat, també es pot aconseguir en els diferents museus participants
i a les biblioteques.
El concurs comença el dia 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, i finalitza el diumenge 20
de maig a les 13.59 h. El termini de presentació de les butlletes és el comprès entre aquestes
dues dates.
Els premis s’atorgaran per sorteig entre els participants que hagin respost correctament com a
mínim les tres preguntes de tres museus. Es concediran onze premis, que consisteixen en
productes culturals, de lleure i gastronòmics:


1 passi per a cinc persones a l’Scaparium de Vilanova i la Geltrú.



1 Forfait per a participar a totes les activitats que programa el Juanita’s Festival el cap
de setmana del 30 de juny a l’1 de juliol.



1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.



1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.



1 classe de golf en el curs infantil de tardor al Pitch & Putt Portal del Roc.



1 menú infantil i 2 àpats d’adult al Frankfurt Geniessen.



2 menús infantils al Frankfurt Geniessen.



1 menú infantil al Frankfurt Geniessen.



2 iogurts clàssics Smöoy amb dos toppings.



2 iogurts clàssics Smöoy amb dos toppings.



2 iogurts clàssics Smöoy amb dos toppings.
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CONCURS D’INSTAGRAM DE LA NIT DE MUSEUS

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els museus de la ciutat amb la col·laboració de
l’Scaparium Vilanova Room Scape, el Juanitas Vilanova Beach Sports Festival, Festival Vida,
l’Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú i el Pitch & Putt Portal del Roc convoquen el Concurs
d’Instagram de la Nit dels Museus, amb la voluntat de contribuir a mirar des d’una perspectiva
diferent els museus vilanovins. Enguany es vol fer especial èmfasi en la participació de les joves
i els joves, molt participatius a la xarxa social d’Instagram, i per aquest motiu hem adreçat una
carta a tots els IES del Garraf explicant les particularitats del concurs i animant-los a participar.
El concurs s’iniciarà el dissabte 19 de maig a partir de les 18 h i finalitzarà el dimecres 25 de
maig de 2018 a les 23.59 h. Hi podrà participar tothom qui vulgui a través de la plataforma
Instagram amb l’etiqueta #nitmuseusvng18 i #DIM2018. L’objectiu del concurs és dinamitzar i
promoure la Nit dels Museus així com fomentar la participació ciutadana en aquesta activitat
cultural. La finalitat del concurs és seleccionar les millors fotografies que presentin una nova
mirada dels museus de Vilanova i la Geltrú.
Hi haurà tres premis: primer, segon i tercer premi. També es donarà un premi a la millor
col·lecció o conjunt de fotografies que hagi fet un usuari. El jurat també pot atorgar un nombre
indeterminat d’accèssits si així ho considera oportú.
Primer premi:


1 abonament al Vida Festival.



TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.



1Greenfee de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en Roc.

Segon premi:


1 passi per a cinc persones a l’Scaparium de Vilanova i la Geltrú.



TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.



1Greenfee de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en Roc.
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Tercer premi:


1 Forfait per a participar a totes les activitats que programa el Juanita’s Festival el cap
de setmana del 30 de juny a l’1 de juliol.



TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.



1Greenfee de 18 forats per sortir a jugar al camp del Pitch & Putt Portal d’en Roc.

Premi a la millor col·lecció:


Passeig per a dues persones, de dues hores en veler, de l’Estació Nàutica.



1 TICKETMUSEUSVNG, per accedir gratuïtament als museus de la ciutat.
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ACTIVITATS ALS MUSEUS DE LA CIUTAT
Divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de maig

CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA
Exposicions:
UNA TROPA DE SENSACIONS ERRANTS
Jo Milne
Fins al 27 de maig de 2018
SALA DE LES VOLTES
Com es visualitza allò que no es veu? Un diàleg entre art i ciència. L’exposició respon a la
irresistible atracció de fer i fer veure, noves interpretacions del món en l’intent de fer visible o
intuir allò que no es veu.
Nascuda a Escòcia, Jo Milne està establerta a Barcelona des de fa molts anys. Llicenciada en
Belles Arts per la Universitat i l’Escola d’Art d’Edimburg, té un Màster en Gravat del
Camberwell School of Art i és Doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Treballa
en múltiples disciplines, des de l‘obra gràfica i la pintura fins a la instal·lació, i ha realitzat
diverses exposicions en espais públics i privats d’arreu d’Europa.
XII MOSTRA D’ART D’OBJECTES RECICLATS
Fins al 20 de mig de 2018
SALA OBERTA
S’exposen els treballs realitzats pels alumnes dels centres d'educació infantil, primària i
secundària, adherits al programa de l'Agenda 21 Escolar. L’objectiu del programa és
conscienciar les noves generacions en el respecte pel medi ambient

CONTE VA! VA DE CONTES
Fins al 24 de juny de 2018
SALA DE LES COLUMNES
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L’exposició s’emmarca dins la sisena edició de la Fira Conte va! Va de contes dedicada a la
Literatura Infantil i Juvenil, que tindrà lloc a Vilanova i la Geltrú el dissabte 12 de maig. La
programació inclou diferents activitats de foment de la lectura que es realitzaran durant tot el dia
a diferents espais de la ciutat.
Enguany, tant l’exposició com la fira tenen com a fil conductor els contes i la música.
Il·lustradors participants a la mostra: Gemma Aguado, Beatrice Alemagna, Albert Asensio,
Beatrice Banfi, Iban Barrenetxea, Pep Boatella, Mercè Canals, Paloma Carballal, Montser
Clotet, Jorge del Corral, Txell Darné, Marc Gonzalez, Juli Il·lustrador, Sigrid Martinez, Anna
Mongay, Roger Olmos, Maria Palet, Patricia Pérez-Hinojosa, Eli Ramirez, Xavi Ramiro, Eva
Sans, Clara Sáez, Marco Somá i Daniel Soms

Activitats:
Divendres 18:
20 h

Concert de flautes de bec, arpa, violoncel i fagot a càrrec dels alumnes
de l’Escola-Conservatori de Música Mestre Montserrat. Concert basat
en la pel·lícula “The princess bride” (1987) de Rob Reiner, creat en
motiu del centre d’interès 2017-18 de l'ECMM “La música i els contes”
i el "Conte va! Va de contes". Música de Mark Knopfler, Thomas
Morley, Adam Young, Bernard Hermann, Eloi Fuguet i d’anònims.
Arranjaments d’Eloi Fuguet. Textos: Elena López i Joan Manuel
Chouciño. Preparació i coordinació: Eloi Fuguet i Joan Manuel
Chouciño. Direcció: Eloi Fuguet. Activitat gratuïta.

Racó infantil en el marc de l’exposició Conte va! Va de contes
Espai dedicat als nens i nenes , on podran dibuixar i pintar en un mural a la paret. A més també
hi haurà un espai de lectura amb algunes dels contes dels il·lustradors que participen a
l’exposició.
Dissabte 19:
Tot el dia

Jornada de portes obertes amb motiu de la NIT DELS MUSEUS.

20 h

Cor Modern, dirigit per Mònica Barberà de l’ ECMM Mestre
Montserrat.

21.30 h

Actuació de dansa contemporània "Down", dirigida per Cecilia Segovia
i nterpretada per la Jove Companyia de Dansa / Dance it.
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BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER
Exposicions:
La captura de l’Instant. Homenatge al pintor Alexandre de Cabanyes.
Fins a l’1 de juliol.
II Concurs d’sketching de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Les obres presentades seran exposades al propi Museu. Es podrà votar als guanyadors entre el
18 de maig i el 3 de juny.
Insectes
Mostra de dibuixos realitzats pel Taller de Dibuix Artístic de l’Escola Municipal d’Art i
Disseny de Vilanova i la Geltrú. Del 10 al 27 de maig.
Subhasta benèfica Proactiva Open Arms
Mostra de dibuixos realitzats pels alumnes de Primer de Batxillerat de l’Institut Dolors Mallafré
i Ros de Vilanova i la Geltrú. Del 18 al 20 de maig.

Activitats:
Dijous 17:
19.30 h

Visita comentada a càrrec de la co-comissària de l’exposició “La
captura de l’instant”, Esther Alsina, Doctora en Història de l’art.
Amb la col·laboració d’MG Destilerías. Activitat gratuïta, cal reserva
prèvia.

Divendres 18:
De 10 a 14 h i
de 17 a 19 h
18 h

Jornada de portes obertes amb motiu del DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS.
“Temple maçònic? Misteris i símbols”. Visita comentada al voltant de
l'arquitectura i el simbolisme maçònic de l'edifici de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer. Finalitza amb una pujada a la cúpula i una copa
de cava. Activitat gratuïta, cal reserva prèvia.
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Dissabte 19:
D’11 a 14 h i

Jornada de portes obertes amb motiu de la NIT DELS MUSEUS.

de 17 a 19 h
18.30 h

Tret de sortida a la Nit dels Museus. Actuació musical de La Latin,
dirigida per Joan Pere Molina, de l’Escola - Conservatori Municipal de
Música Mestre Montserrat.

De 19 a 1 h
20.30 h
22 h

Horari especial NIT DELS MUSEUS. Entrada lliure.
Combo Grau 4 i Grau 6, de l’Escola de Música Freqüències.
Actuació de Dansa a càrrec del’Escola de Ball Teresa Carulla.

Diumenge 20:
D’11 a 14 h

Jornada de portes obertes.

Per concertar les diverses activitats, cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu:
93 815 42 02 o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat

MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL
Activitats:
Divendres 18:
D’11 a 14 h i

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS. Visites comentades

de 16 a 18 h

gratuïtes al matí: a les 11 h, les 12 h i les 13 h. A la tarda: a les 16 h i les
17 h. Cal fer reserva prèvia.

18.30 h

Itienrari “La Vilanova de Francesc de Papiol”. Recorregut pels
carrers i la història local en temps de Francesc de Papiol (1750-1817).
Inclou visita al Museu Romàntic Can Papiol. Activitat gratuïta, cal
reserva prèvia.

Dissabte 19:
De 19 a 1 h

Horari especial NIT DELS MUSEUS. Entrada lliure.

19.30 i 20.30 h Quintet de clarinets i Quartet de corda, dirigits per Jordi Pons i Daniel
Gil de l’Escola - Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat
22 i 22.30 h

Giselle, Paquita i La filla del faraó. Coreografies de Raquel Ballester,
interpetades per Helena Robert, Aina Paradas i Judith Carvajal de
l’Estudi de Dansa Rosa Mari González i Carme Gatell
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Diumenge 20:
De 10 a 14h

Visites comentades gratuïtes a les 10h, les 11h, les 12h i les 13h. Cal fer
reserva prèvia.

Per concertar les diverses activitats, cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu:
93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL ROMANTICISME MANUEL DE CABANYES
Activitats:
Divendres 18:
D’11 a 14 h

Jornada de portes obertes amb motiu del DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS. Visita lliure, entrada gratuïta.

19 h

Visita guiada i copa de cava als jardins de la Masia. Entrada gratuïta.

Dissabte 19:
D’11 a 14 h

Visites comentades gratuïtes al CIRMAC i Espai Goya a les 11, les 12 i
les 13 h.

12 h

Presentació del llibre "La Masia d'en Cabanyes. Relat cultural dels
Cabanyes i significats de la casa- museu".

De 19 a 1h

Horari especial NIT DELS MUSEUS. Entrada lliure.

19.45 h

Combo Teen The Funkers, Combo Teen Creative i Combo Adult jazz
funk, dirigits per Jordi Artigas, Manolo Martínez i César del Val de
Musicàrea Escola de Música.

19.15 h i 22 h Dansa contemporània a càrrec de Dansa Endins del Centre Gimnàstic
Vilanova.
Diumenge 20:
D’11 a 14 h

Visites comentades gratuïtes al CIRMAC i Espai Goya a les 11, les 12
i les 13h.
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MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA
Exposicions:
Exposicions i Espais del Museu oberts
Col·lecció de vehicles del Museu
Ferroviaris, exposició permanent a la Rotonda del Museu
L’obstinació d’avançar. Exposició permanent sobre l’arribada del tren a Vilanova a
l’Espai Gumà, un dels dipòsit d’aigua que abastien les locomotores
Espai TALGO (amb ’única col·lecció de vehicles TALGO al món)
Espai Mercaderies (nou espai expositiu obert l’abril de 2017)
Espai Destacat
Passeig Entrevies i baixador
Aquesta nova àrea permet passejar al voltant del Museu alhora que es coneixen diversos
elements importants per al Sistema Ferroviari, com són les vies i travesses que s’han
utilitzat al llarg del temps al nostre país, les màquines que condicionen la infraestructura i
reposen el balast per a que tot funcioni adequadament.
Activitats:
Divendres 18:
Matí

Portes obertes amb motiu del DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS.
De 10.30 a 14.30 h, entrada gratuïta.Visites comentades cada hora des
de les 11.00 h fins a les 14.00 h. Itineraris de 20/30 minuts.

Dissabte 19:
Els dissabtes el Museu ofereix activitats gratuïtes per a tots els visitants que hagin accedit amb
qualsevol de les tarifes vigents en el seu horari d’obertura:
12.30 h

Els tastets del Museu. Visita comentada a diferents àmbits del Museu.

17.30 h

Apropa’t a l’Espai Talgo. Us acompanyem a conèixer l’única col·lecció
de vehicles de Talgo en exhibició des del primer que va funcionar al
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nostre país el 1950. A l’Espai Talgo podreu recórrer els darrers setanta
anys de la història contemporània juntament amb els seus avenços.
19, 19.45 i 20.30 h ConteTREN. Els més petits gaudiran de les històries dels vehicles de la
col·lecció del museu, explicades per un personatge molt especial i molt
proper a ells. A la col·lecció de contes del Víctor s’han publicat ja tres
d’aquestes històries. No us ho podeu perdre perquè aquest personatge us
permetrà apropar-vos a espais i vehicles que estan fora del circuit de les
visites.
De 19 a 1 h

Horari especial NIT DELS MUSEUS. Entrada lliure. Il·luminació d’un
element patrimonial de l’antic dipòsit de locomotores. Possibilitat de
sopar al Museu. Menjar dolç i salat amb food trucks.

20.30 h

La Marxin, dirigida per Pep Figueres

de l’Escola - Conservatori

Municipal de Música Mestre Montserrat.
22.30 h

Actuació de Dansa Volenvet Express, dirigida per Georgia Ribera i
Neus Medina i interpretada per Alba Rubira, Laura Mella, Raul Perez,
Silvia Mancha, Aina Bara, Jessica Lopez, Maria Elena Lopez, de Flow
Center -Estudi d’arts esceniques.

Diumenge 20:
12h

ConteTREN. Dins del programa Diumenges de tren al Museu!.

D’11.30 a 13.30 h

“L’Ou ja es mou”. Viatge inaugural de l’Ou per les noves vies
del Passeig Entrevies. Un petit trenet, una dresina de vies i
obres, fabricada artesanalment pels propis treballadors el 1940,
es converteix junt amb la locomotora Mataró en un nou vehicle
per viatjar dins del Museu i experimentar la màgia dels trens.
Aquest vehicle lleuger, conegut popularment per la seva forma
característica com a “Ou” és també el protagonista d’un dels
contes de la col·lecció del Museu. Bon viatge!
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ESPAI FAR
Activitats:
Divendres 18:
Tot el dia

Jornada de portes obertes amb motiu del DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS. Visita lliure, entrada gratuita.

15 h

Visita a la subhasta del peix. 3 € per persona, cal reserva prèvia.

Dissabte 19:
Tot el dia

Jornada de portes obertes amb motiu de la NIT DELS MUSEUS.

De 19 a 24 h

Horari especial NIT DELS MUSEUS. Entrada lliure. Activitats
infantils.

21 h

Dansa contemporània, a càrrec de Dansa Endins del Centre Gimnàstic
Vilanova.

22 h
Diumenge 20:

Combos Grau 2 i Grau 8, de l’Escola de Música Freqüències.
Jornada de portes obertes.

JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE DARRÓ
Activitats:
Divendres 18:
De 18 a 20 h

Jornada de portes obertes amb motiu del DIA INTERNACIONAL
DELS MUSEUS. Visita lliure, entrada gratuita.

Dissabte 19:
Tot el dia:

Jornada de portes obertes amb motiu de la NIT DELS MUSEUS.Visites
comentades gratuïtes.

De 18 a 21 h

Horari especial NIT DELS MUSEUS. Entrada lliure. Visites
comentades gratuïtes. Tindran un format de diàleg que confrontarà la
visió d’un iber que utilitzarà la informació que proporcionen les fonts
escrites, amb la del arqueòleg que traslladarà la visió des de la cultura
material que ens han conservat les estratigrafies.

Diumenge 20:
Tot el dia

Jornada de portes obertes. Visites comentades gratuïtes.
20

Dossier de premsa

La Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú

HORARIS DELS MUSEUS
Divendres 18 de maig, dissabte 19 de maig i diumenge 20 de maig

Centre d’Art Contemporani LA SALA
C. Joaquim Mir, 12
Tel. 938169001
lasala@vilanova.cat
www.lasalavng.cat

Divendres 18 de maig. Dia Internacional dels Museus. De 18 a 20 h, entrada gratuïta.
Dissabte 19 de maig. D’11 a 14 h entrada gratuïta i a partir de les 19 h i fins a la 1 h entrada
gratuïta i il·luminació especial de la façana.
Diumenge 20 de maig. D’11 a 14 h, entrada gratuïta.

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Av. Víctor Balaguer, sn
Tel. 938154202
informacio@victorbalaguer.cat
www.victorbalaguer.cat

Divendres 18 de maig. Dia Internacional dels Museus. De 10 a 14 h i de 19 a 21 h, entrada
gratuïta.
Dissabte 19 de maig. D’11 a 14 h i de 17 a 19 h, entrada gratuïta i a partir de les 19 h i fins a
la1 h, entrada gratuïta i il·luminació especial de la façana.
Diumenge 20 de maig. D’11 a 14 h, entrada gratuïta.
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Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes
CIRMAC – Masia d’en Cabanyes
C. del Camí Ral, s/n
Tel. 938115715
www.masiadencabanyes.cat
Divendres 18 de maig. Dia Internacional dels Museus.
D’11 a 14 h, entrada gratuïta
Dissabte 19 de maig. D’11 a 14 h visites comentades gratuites i a partir de les 19 h i fins a
la 1 h, visita lliure.
Diumenge 20 de maig. D’11 a 14 h, visites comentades gratuites.

Museu Romàntic Can Papiol
C. Major, 32
Tel. 938930382
museupapiol@vilanova.cat
www.museucanpapiol.cat

Divendres 18 de maig. Dia Internacional dels Museus. D’11 a 14 h i de 16 a 18 h visites
comentades gratuïtes amb reserva prèvia a les 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h.
Dissabte 19 de maig. Obertura en horari habitual del Museu: d’11 a 14 h i de 16 a 18 h visites
comentades cada hora en punt. Preu normal de l’entrada.
A partir de les de 19 h i fins a la 1 h, entrada gratuïta i recorregut lliure per la casa-museu.
Il·luminació especial de la façana.
Diumenge 20 de maig. De 10 a 14 h visites comentades gratuïtes amb reserva prèvia a les 10
h, 11 h, 12 h i 13 h.
Per a reservar les visites cal trucar al 938930382 o bé enviar un correu electrònic a
museupapiol@vilanova.cat i indicar a quina visita es vol inscriure.
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Museu del Ferrocarril de Catalunya
Plaça Eduard Maristany, s/n
Tel. 938158491
www.museudelferrocarril.org

Divendres 18 de maig. Dia Internacional dels Museus. De 10:30 a 14:30 h, entrada gratuïta.
Dissabte 19 de maig. De 10 a 14.30 h i de 16 a 19h. De 19 a 1 h, entrada gratuïta.
Diumenge 20 de maig. De 10.30 a 14.30 h.

Espai Far
Pujada del Far de Sant Cristòfol, 2
Tel. 600509223
espaifar@vilanova.cat

Dijous 18 de maig. Dia Internacional dels Museus. De 10 a 14 h, entrada gratuïta.
Dissabte 19 de maig. De 10 a 14 h i de les 16 a les 24 h entrada gratuïta.
Diumenge 20 de maig. De 10 a 14 h, entrada gratuïta.

Jaciment arqueològic de Darró
Plaça de Darró, 3
Tel. 687917009

Divendres 18 de maig. De 18 a 20 h. Dia Internacional dels Museus, entrada gratuïta
Dissabte 19 de maig. De 10 a 13 h i de 18 a 20 h, entrada gratuïta
Diumenge 20 de maig. De 10 a 13 h i de 18 a 20 h, entrada gratuïta.
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