
TALLERS	FAMILIARS	AL	CIRMAC.	MASIA	D’EN	
CABANYES	2019

Jornada	de	plantació	a	la	Masia	d’en	Cabanyes	
amb	A.R.B.A	Litoral			
24 de febrer a partir de les 10h. Accés gratuït. A càrrec de: A.R.B.A Litoral .  

Recomanem: dur l’esmorzar i venir ben calçat  

El bosquet de la Masia disposa d’un jardinet amb arbres i plantes aromàtiques, 
un projecte que inicià anys enrere el Grup Menta. Enguany de la mà de 
l’associació A.R.B.A Litoral hi farem de nou una plantada, amb voluntàries i 
voluntaris, grans i petits, tothom hi és convidat!   

Les	joies	de	la	Pepita	d’Olzinelles.	Engalanem-nos!		
10 de març a les 11h30. Preu: 2,50 € per infant. A càrrec de : Arc Gestió Cultural. 

Recomanat a : infants a partir de 6 anys.  

Inclou accés al museu per a tota la família. Cal fer reserva prèvia a través del mail 
info@arccultural.cat 
La Pepita visqué en un període de gran influència de la moda anglesa (s.XIX), 
on s’exageren els colors i destaquen els complements i detalls exquisits com 
les joies.  En aquest taller en coneixerem la seva història i ens servirà 
d’inspiració per a crear i imaginar, farem collarets i braçalets que podreu 
personalitzar i endur-vos a casa, i també us podreu disfressar amb 
indumentària d’època!    

El	taller	de	l’artista:	paisatges	del	Romanticisme		
23 de febrer a les 11h30. Preu: 2,50 € per infant. A càrrec de: Arc Gestió Cultural. 

Recomanat a : Infants a partir de 6 anys 

Places limitades. Cal fer reserva prèvia a través del mail info@arccultural.cat 

Inspirant-se en els quadres que es troben a les estances familiars de la Masia 
d’en Cabanyes, equipats amb llanternes, coixins i bates, els infants observaran 
i reproduiran els paisatges dels artistes Joaquim de Cabanyes i Martí Alsina, 
amb els colors, detalls i formes tals com artistes del Romanticisme.   

Hi	havia	una	vegada...DONES.	Contes	als	Museus	de	
Vilanova	i	la	Geltrú		
16 de març a les 11h30. Accés gratuït. A càrrec de Rosa Mª Nogué,  Teresa Costa-
Gramunt, escriptores, i de Rosa Soler Vendrell, psicòloga-ecofeminista i membre del Casal de 
Dones. 

Als espais íntims i nobles de la Masia d’en Cabanyes: el menjador, la 
sala de la música i la sala russa.  

Dones, donetes i donasses, escriptores i poetes. Poemes i històries d’Emliy 
Dickinson, El Regal de Rosa Mª Nogué i altres narracions de nenes i dones que 
ens inspiren: princeses avorrides de ser roses, princeses amb empremta, 
prínceps ventafocs i nenes que volen alt... 

En acabar, trobareu contes no sexistes i feministes per a compartir amb els 
vostres infants a l’espai infantil i jardí romàntic.  Col·labora Jaume Serra amb 
aportació de refresc per a nens i nenes. 
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Que	soni	la	música	a	la	Masia	d’en	Cabanyes!		
4 de maig a les 12h. Preu: gratuït . A càrrec de: Music Training Lab. 

Recomanat a : famílies . 

L’Oliver i la Mercè ompliran de música la Masia d’en Cabanyes amb un Drum 
Circle per a tota la família. A través d’instruments de percussió aniran donant 
forma i dirigint la música que es crearà al moment.  Una activitat per a jugar i 
divertir-se on l’aportació de cada persona fa que tot sigui més gran, generant 
benestar, respecte i complicitat entre participants, així com el pensament 
creatiu!   

La	primavera	a	la	Masia	d’en	Cabanyes.	Explorem	
i	posem	color	al	seu	jardí			
7 d’abril a les 11h30. Preu: 2,50 € infants, 3 € adults. A càrrec de : Arc Gestió cultural, 
amb la col·laboració de Tegar Jardineria . Recomanat a : famílies  

Inclou accés al museu. Cal fer reserva prèvia a través del mail info@arccultural.cat 

Imagina la vida de fa dos-cents anys en aquest indret; boscos amb arbres que 
s’han fet tan grans com el pi gros, reemplaçats després per productives vinyes. 
Fem un salt cap al jardí privat de la Masia, cuidat pels masovers, on hi havia 
animals, hort, arbres fruiters i boniques flors. Celebrem la primavera a la 
Masia amb una passejada descoberta del seu entorn i les seves memòries, per 
acabar fent una plantada d’aromàtiques. Després us en podreu endur alguna a 
casa, per a posar color al vostre jardí!         

El	taller	de	l’artista:	treballem	amb	fang				
20 d’abril a les 11h30. Preu: 4 € per infant. A càrrec de : Lídia Serra, ceramista. 

Recomanat a : infants a partir de 6 anys. 

Inclou l’accés al museu per a tota la família. Places limitades, cal fer reserva prèvia al telèfon 661 
16 67 21 (preferentment per WhatsApp) abans del 12 d’abril.   

Uneix-te a l’artista Lídia Serra en aquest taller on crearem i decorarem rajoles 
de fang a partir de diferents elements ornamentals que trobem a la Masia d’en 
Cabanyes.  Amb una passejada pels seus interiors ens fixarem en detalls com 
les rajoles de l’antiga cuina i els estampats i decoracions de mobles i teixits, per 
a plasmar-los després en un conjunt de rajoles que us podreu endur a casa.    

VISITES	AL	CIRMAC	
Visita DESCOBERTA DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL 
ROMANTICISME, EL LLEGAT CABANYES I L’ESPAI GOYA :  
dissabtes i diumenges a les  11h, 12h i 13h. 

Visita COL·LECCIONISME I GOYA A LA MASIA D’EN CABANYES: 
cada primer diumenge de mes, a les 12h. 

Visites gratuïtes el primer diumenge de mes. 

CIRMAC. Masia d’en Cabanyes / Camí Ral S/N  Vilanova i la Geltrú                            
www.masiadencabanyes.cat / telfn: 938115715 
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