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Masia d’en Cabanyes, 11 i 12 d’octubre de 2019 - www.masiadencabanyes.cat

Amb la col.laboració de:



CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL ROMANTICISME MANUEL DE CABANYES 
MASIA D’EN CABANYES

L’Arts i Natura festival permet a les famílies iniciar la temporada amb inspiració i energia, entrant, durant dos dies, al món de les arts i la natura, la literatura, 

el teatre, la dansa i la música, amb jocs, espectacles i tallers que fomentaran la creativitat, l’aprenentatge i la solidaritat, tot facilitant alhora la descoberta i 

coneixement del Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes de la Masia d’en Cabanyes. 

Propostes culturals i educatives, participatives i solidàries, a l’Arts i Natura Festival trobareu activitats que s’han plantejat gràcies a la col·laboració d’entitats, 

teixit associatiu i persones del territori compromeses amb la cultura. També destaca per ser una proposta solidària, i així s’ha consolidat en els darrers anys, 

essent una de les novetats de la present edició el recapte de fons pel centre de recerca del càncer infantil de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Divendres 11 d’octubre 

DESCOBRIR LA MASIA D’EN CABANYES EN FAMÍLIA Visita comentada 
La Masia d’en Cabanyes és una casa- museu que explica la història del segle XIX, 

del Romanticisme i d’una família benestant vilanovina. 
Descobriu el seu relat i el seu llegat, així com la seva singular arquitectura 

i entorn natural.      
A càrrec de: CIRMAC
Sessió: A les 19h30    

CASA Teatre 
Què empeny milions de persones a fugir de casa seva i jugar-se la vida 

per buscar una nova llar?  
Fruit d’un projecte dut a terme per Tracart i el Consell Comarcal del Garraf en què 

s’han unit teatre i cultura de pau, CASA és una acció teatral creada a partir del 
material generat pels propis participants: joves de la comarca que han reflexionat i 

treballat amb diferents llenguatges escènics per a qüestionar el drama de les 
persones refugiades, des de diferents punts de vista. CASA pretén donar la paraula 

als i les joves, per a qüestionar el paper que tots i totes hi juguem.    
A càrrec de: Tracart, Aula d’Activitats Teatrals

Sessió: A les 21h, als jardins de la Masia   
  

Dissabte 12 d’octubre  

LITERATURA, MÚSICA I ALTRES RELATS
Entra en un món fantàstic, descobreix l’escriptura i la il·lus-

tració, comparteix contes i narracions, música, màgia, teatre i 
emocions.. para bé l’oïda, la vista i tots els sentits, i sobretot, 

deixa anar la teva imaginació!

A FLOR DE PELL
Conte. Taller de dibuix i consciència corporal  

En un món en el que els sorolls, les imatges, les olors i altres sensacions ens estimulen 
per tot arreu, aquest meravellós llibre ens ofereix un moment poètic per a meditar 

sobre les nostres percepcions. Partint del relat, autora i il·lustradora ens oferiran un 
taller de dibuix i consciència corporal. No us ho perdeu! 

Un conte escrit per Tere Puig i il·lustrat per Laura Borràs (El Cep i la Nansa, 2019)
A càrrec de: Tere Puig i Laura Borràs

Sessió: a les 11h

MÚSICA EN FAMÍLIA   
Escoltar, ballar, cantar, moure’s, tocar i explorar són els objectius d’aquest taller per 
a fer en família amb els més menuts de la casa.  Una aventura musical interactiva en 

un ambient íntim, de joc i creativitat.
A càrrec de: Raül Planas. Musicarea Escola de Música

Sessió: A les 11h - Edats recomanades: Fins a 3 anys 

DONES ÚNIQUES  Conte musicat 
Coneixerem dones valuoses, conegudes i desconegudes que van fer coses mai vistes 
o que van dedicar-se de ple a la seva professió. Dones que  han arribat a ser tot allò 

que han volgut ser, que no s’han posat cap límit a l’hora de viure, investigar, explorar 
i ser. Narrat per la pròpia autora i amb acompanyament musical a 

càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música Freqüències. 
Un conte de relats de dones d’aquí que no podràs oblidar.

 Escrit per Montse Barderi i il·lustrat per Violeta Crespo (Columna, 2018)
A càrrec de: Montse Barderi, autora, i Escola de música Freqüències

Sessió: A les 12h

EL SENYOR RIU Conte
El senyor Riu és un personatge misteriós, que neix a les muntanyes, ens fa gaudir de 
la remor de l’aigua, ens dibuixa el paisatge, permet la vida dels animals i les plantes i  

també fa funcionar els molins i les fàbriques i ens proveeix d’aigua per beure. 
Un conte escrit per Teresa Duran i il·lustrat per Mercè Tous, ha estat escrit especial-

ment per al programa Va d’aigua de la Diputació de Barcelona.
A càrrec de: Umpalumpa projectes culturals

Sessió: A les  13h

IL·LUSIONS A LA MASIA  Espectacle de màgia 
L’isidre i en Vicenç són uns enamorats de la màgia. Un és gran i l’altre jove. L’Isidre 

va començar a fer màgia de gran, i en Vicenç de ben petit. Entre els dos ens faran un 
espectacle de màgia especial, i potser ens explicaran algun truc. No us ho perdeu! 

A càrrec de: Mag Gómez i l’Isidre (de Garraf Tallers. L’Herència dels Grans)
Sessió: A les 13h       

TASTET DE MÚSICA Taller de sensibilització musical 
Adreçat a infants de més de quatre anys, aquest taller els permetrà iniciar-se i  expe-
rimentar amb tots aquells conceptes que engloba la sensibilització musical: el so, la 

veu, el ritme del cos, la motricitat, el llenguatge i la creativitat, tot fent un joc. 
A càrrec de: Patri Ros. Musicarea Escola de Música

Sessió: A les 15h - Edats recomanades: De 4 a 6 anys  

IOGA EN FAMÍLIA I BOLS TIBETANS 
La Masia d’en Cabanyes també inspira a la calma. Relaxeu-vos en família fent ioga i 

amb el bonic so dels bols tibetans. Petits i grans en podran gaudir, tota la família hi és 
benvinguda. L’aforament és limitat.     

A càrrec de : Lali Jasjeev Kaur. Associació Fem Unió
Sessió: A les 16h



LES MUSES DEL MUSEU Activitat teatral 
Les muses de la inspiració romàntica ens guiaran per la masia, fent-nos descobrir els 

seus secrets...un taller de teatre que vol fer descobrir la casa-museu i el seu llegat 
romàntic, basant-se principalment en l’univers d’en Manuel de Cabanyes. 

A càrrec de:  Maria Armengol, Alba Llorens, Carles Vallès
Sessió: A les 17h - Edats recomanades: A partir de 6 anys

EL VIATGE DELS CABANYES Conte i taller musical 
Conte musicat sobre les aventures d´en Josep Anton de Cabanyes, germà gran del 

poeta, qui fou comerciant, escriptor, col·leccionista i pintor ocasional. Mitjançant els 
sons i ritmes creats pel públic assistent amb els diferents instruments musicals, s’ex-
plicaran anècdotes i curiositats de l’època revivint un dels seus interessants viatges. 

A càrrec de: Mercè Mateo i Oliver Solano. Music Training Lab - Sessió: A les 17h

UKELELE TRIBU Taller musical
Iniciació lúdica a l’ukelele, un instrument de corda que es va crear a finals de segle XIX 

a les illes Hawaii i Polinèsia. Hi haurà ukeleles de diferents mides, loopers, 
boomwackers, veu i percussions. Un taller on tota la família hi és benvinguda, tot i 

que està adreçat especialment a infants d’entre 5 i 12 anys. 
A càrrec de:  Jordi Artigas, Musicàrea Escola de Música
Sessió: A les 17h30 - Edats recomanades: de 5 a 12 anys

EL PETIT ERIÇÓ Conte
Al capdamunt d’una muntanya, un matrimoni s’accidenta i es queda aïllat per la neu 
i el fred en una cabana. Passen els dies i les coses no milloren, fins que al final, entre 

sospir i sospir, tots dos acaben pensant que potser, si haguessin tingut un fill, els 
podria ajudar a tirar endavant. En aquell mateix moment, truquen a la porta, i qui hi 
apareix és, sí! Un fill! Però…, quin fill tan estrany, no? Conte popular de l’Europa de 

l’Est, tan entranyable que no deixa absolutament indiferent a ningú.
A càrrec de:  Jordina Biosca - Sessió: A les 18h

FER D’ARTISTES I GAUDIR DE LA NATURA
Explorarem la nostra creativitat amb diferents propostes que 
ens permetran experimentar i aprendre, gaudirem de la na-

tura i del nostre entorn, participant, jugant, creant, menjant, 
tocant, embrutant-nos... no us les perdeu!

EL TALLER DE L’ARTISTA: PAISATGES DEL ROMANTICISME Visita taller 
Els vostres infants es convertiran en pintors i pintores del Romanticisme. Observaran 
com eren els quadres romàntics de Martí Alsina i Joaquim de Cabanyes: els colors, les 
formes, la natura i el paisatge, i els serviran d’inspiració per a que puguin expressar la 

seva creativitat.
A càrrec de: Arc Gestió Cultural  - Sessions: A les 15h i a les 17h30   

Edats recomanades: A partir de 6 anys

EL CISTELL DEL RAÏM Taller de cistelleria  
Al celler de la Masia n’estava ple, de raïm! Els cistells eren objectes molt útils al llarg 

del segle XIX. En aquest taller n’aprendrem a fer i a fer manipulats 
amb diferents materials i tècniques.  

A càrrec de: Montse Massana - Horari: D’ 11 a 14h
Edats recomanades: De 8 a 12 anys 

 

JARDINERS CREATIUS Taller de jardineria i decoració de testos
Decorarem testos de cartró ecològic per a plantar-hi després esqueixos de plantes 

aromàtiques. Un taller a càrrec del  Centre Ocupacional  i 
equip de Jardiners de TEGAR.  

A càrrec de: TEGAR, Centre Ocupacional i Jardineria - Horari: D’ 11 a 14h  

ELS VENTALLS DE LA MASIA  Taller de pintar ventalls 
Els ventalls, al llarg del segle XIX, foren un complement femení molt important. Eren 

decorats i a vegades veritables peces de museu!  En aquest taller en decorarem. 
A càrrec de: Garraf Tallers L’Herència dels Grans

Horari: D’11h a 14h - Edats recomanades: A partir de 5 anys

CREPS I PIRULETES Taller de cuina 
Visca! Prepararem allò que ens agrada tant, farem la massa dels crêpes i unes pirule-

tes ben divertides, i ens ho menjarem plegats. Mmhh! 
A càrrec de: Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú, a càrrec d’Eva Bolaño

Horari: D’ 11 a 14h  

PETITS ANIMALONS Taller toca-toca 
La Masia d’en Cabanyes està a tocar del Parc Natural del Garraf. Sovint els conserva-
dors s’hi troben animals que no hi haurien de ser, com espècies invasores. En aquest 

taller els infants podran observar i tocar diferents animals vius, com tortugues, xinxi-
lles, eriçons, conills o dragonets, etc., descobriran noves sensacions i aprendran a 

conèixer-los i respectar-los. D’aquesta forma se n’adonaran que adoptar un animaló 
és una gran responsabilitat.

A càrrec de:  Parc del Garraf - Diputació de Barcelona - Horari: D’11 a 12h

CARROS, CARRUATGES I CAVALLS Passejada familiar en carro tirat per cavalls
Un mitjà de transport essencial durant el segle XIX, usat tant com a eina de treball 

com per a fer grans desplaçaments. En aquesta activitat reviurem com els utilitzaven 
en el passat tot fent una passejada pel bosquet de la Masia. 
A càrrec de :  Associació dels Tres Tombs - Horari: De 10 a 14h

DESCOBRIM L’ÀLIGA CUABARRADA AMB ELS MÉS PETITS 
Joc de pistes i taller 

Jocs de pistes per a fer en família que ens permetrà descobrir la fauna que viu al Parc 
Natural del Garraf, per acabar retallant i pintant màscares de l’àliga cuabarrada.  

A càrrec de:  Parc del Garraf - Diputació de Barcelona - Horari: De 12 a 14h

TASTET DE MASSATGE SONOR AMB BOLS TIBETANS 
Espai de relaxació per a adults 

La Lali ens farà uns tastets individualitzats de massatge sonor per les mares, pares, 
àvies, avis o d’altres adults que hi vulguin participar, un espai per a relaxar el cos i la 

ment mentre la resta de la família gaudeix dels jardins i activitats de la masia.   
A càrrec de : Lali Jasjeev Kaur. Associació Fem Unió - Sessió: A les 13h

LES JOIES DE LA PEPITA D’OLZINELLES Taller de confecció de joies
La Pepita era la muller d’en Josep Anton de Cabanyes. Li agradava seguir les corrents 

estètiques del moment. Com que viatjava, sempre cercava complements per anar 
ben elegant. En aquest taller farem polseres i collarets, 

per anar elegants com la Pepita.     
A càrrec de: Arc Gestió Cultural- Horari: De 15h a 18h

LA MASIA EN UNA SAMARRETA Taller d’estampació
Inspireu-vos en la natura i d’altres elements decoratius de la Masia per a fer-vos la 

vostra samarreta personalitzada, que us podreu emportar a casa.  
A càrrec de:  Clara Terés i Júlia Mercadé

Horari: De 16 a 19h - Edats recomanades: A partir de 5 anys

MÀSCARES DEL SEGLE XIX Taller de plàstica 
A partir de material reciclat farem màscares ambientades en el segle XIX, l’època dels 
Cabanyes, on combinarem diferents tècniques plàstiques com la pintura, el collage...  

Un taller que et permetrà descobrir l’artista que portes dins!   
A càrrec de:  Lluís Amarè. Taller de pintura Amarè

Horari: De 16 a 19h



LA MASIA EN UN PUNT DE LLIBRE  Taller de plàstica 
Aquests petits objectes estaven tan estesos al segle XIX que en van començar a 

aparèixer veritables col·leccionistes. Des de petites obres d’art a vetes i cintes de 
colors, n’hi ha de tota mena. A la Masia en podrem crear de ben singulars a partir de 

diferents materials. 
A càrrec de:  Clara Teres i Julia Mercader - Horari: De 16 a 19h 

Edats recomanades: A partir de 5 anys 

APUNTS DE VIATGE Taller de sketching per a fer en família au plein air 
Observarem el natural per plasmar-ho en un format de postal, farem esbossos amb 
tècniques seques, cercant l’enquadrament i utilitzant els petits trucs dels artistes.

A càrrec de: Joan Nadal i Montse Jaén - Horari: De 16h30 a 18h30 

DANSA EN FAMÍLIA  
Una activitat lúdica que millora el vincle entre adults i infants, activa la capacitat 

d’escoltar i observar, obre nous canals de contacte i comunicació, afavoreix la creati-
vitat i desperta l’atenció. 

A càrrec de: Escola de dansa Rosa Mª González i Carme Gatell  - Horari: De 19h a 20h

CONÈIXER ELS CABANYES
Gaudiu en família de diferents propostes i activitats que us 

permetran conèixer, entendre i descobrir el segle XIX, el 
Romanticisme, els Cabanyes i la seva Masia. Una nissaga en la 

que els viatges, el col·leccionisme, la lectura, l’escriptura, 
la creació, l’art, la música, la ciència i l’amor per la natura 

hi eren molt presents...   

LA MASIA A PETITS PASSOS Visita del museu per al públic infantil   
Descobriu la Masia d’en Cabanyes en família a través d’una visita guiada que ens 

explicarà la casa i la família que hi visqué:  arquitectura, mobles, objectes, quadres,  
llibres.. entrarem en un món diferent i veurem com hi vivien!  

A càrrec de: Arc Gestió Cultural - Sessions: A les 11h, 13h i a les 16h  

IDENTITAT PERDUDA Joc de pistes per a fer en família   
El temps pot amb tot; i també ha esborrat la memòria d’algú que ha vist i viscut 

molt... ara ens necessita per recuperar la seva identitat. L’ajudareu? Participeu en un 
viatge per la vida i història de la família Cabanyes ple d’enigmes per esbrinar a qui 

pertany aquesta “ Identitat perduda”. 
A càrrec de: Cheap Films  - Sessió : A les 12h   - Edats recomanades: Per a tota la família 

JOC D’ORIENTACIÓ EN FAMÍLIA   
Cursa d’orientació amb la temàtica dels Cabanyes per a fer en família  

Gaudiu de l’espai natural de la Masia, el bosquet, amb aquest joc d’orientació per a 
fer en família, amb  la recerca de fites i enigmes que només podreu resoldre si heu 

visitat abans el museu! 
A càrrec de: Consell Esportiu del Garraf - Horari: D’ 11 a 14h

TREU-TE EL BARRET AMB ELS CABANYES
Visita teatralitzada per a fer en família  

L’escotilló Teatre es vesteix del personatges més emblemàtics i mes romàntics que 
van viure a la Masia: el poeta, l’empresari, la seva muller i el darrer 

dels pintors. Tots es posaven i es treien el barret de manera singular.
A càrrec de: Escotilló Teatre , amb guió de Jordi Carrillo i vestuari de Pere Arenas 

Sessió : A les 18h30  

L’ESTUDI DE FOTOGRAFIA 
Feu-vos una foto en família a l’estudi del fotògraf amb indumentària i decoració del 

segle XIX, recordant les cases i famílies del passat. 
Seguiu-nos a Instagram a @masiacabanyes i compartiu-les amb els hashtags

#artsinaturafestival i #masiadencabanyes.  

LECTURES COMPARTIDES  
Contes i coixins, il·lustracions i relats, a la galeria porticada trobareu un espai de lec-
tures compartides durant tot el dia, amb la col·laboració  de la Xarxa de Biblioteques 

Municipals de Vilanova i la Geltrú.  

Venir i participar 
Si teniu pensat venir a l’Arts i Natura Festival recomanem ompliu quan abans millor 

el formulari que trobareu a www.masiadencabanyes.cat, indicant el nombre de 
d’adults i infants que sereu.

Participar al festival implica fer una APORTACIÓ SOLIDÀRIA de 4 € per INFANT. 
La vostra donació s’invertirà en la RECERCA de CÀNCER INFANTIL de

 l’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU.  
També podeu fer una aportació de productes d’higiene personal (raspall i pasta 

de dents, sabó per al cos i xampú, compreses i tampons, bolquers) o aliments, que 
recollirà l’ECONOMAT de Vilanova i la Geltrú.    

La Masia d’en Cabanyes es troba a 2,5 km del centre de Vilanova. Per venir podeu 
fer-ho a peu (camí de la Masia d’en Cabanyes, que puja des de l’Hospital de St. 

Antoni Abad), en bicicleta o en cotxe. Us recomanem la bicicleta!  
Es aconsellable que els infants vinguin amb roba còmode i que es pugui embrutar. 

Horaris d’obertura: divendres a les 19h i dissabte de 10 a 20h.  

En cas de pluja l’Arts i Natura Festival quedarà posposat a una nova data. 
   

Sobre la Masia d’en Cabanyes i el 
Centre d’Interpretació del Romanticisme (CIRMAC)

El CIRMAC es troba a la Masia d’en Cabanyes, i l’Arts i Natura Festival es desenvolu-
pa en els diferents espais de la Masia d’en Cabanyes i el CIRMAC.

Trobareu diferents activitats de descoberta del CIRMAC en família: LA MASIA A 
PETITS PASSOS (11h, 13h i 16h), IDENTITAT PERDUDA (12h), el TALLER DE L’ARTIS-
TA: PAISATGES DEL ROMANTICISME (15h I 17h30) i TREU-TE EL BARRET AMB ELS 

CABANYES (18h30).   
L’Arts i Natura Festival se celebra en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, 

i les visites guiades del diumenge 13 d’octubre (11h, 12h i 13h) seran gratuïtes.

Àpats durant el festival
L’INSTITUT JOAN RAMON BENAPRÈS – ESCOLA D’HOSTELERIA DE SITGES i el seu 
alumnat col·laboren oferint servei de bar i restauració al llarg del dissabte, amb 
esmorzars, aperitius o dinars. Hi haurà taules i cadires al jardí. També podeu fer 

pícnic a la gespa de la Masia.  

    Les col·laboracions de l’Arts i Natura Festival   
ALBA LLORENS - AMARÈ TALLER DE PINTURA

ARC GESTIÓ CULTURAL - ASSOCIACIÓ FEM UNIÓ  
ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS

CÀRITAS INTERPARROQUIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
CARLES VALLÈS - CLARA TERÉS 

CHEAP FILMS - CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 
CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF - DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

ESTUDI DE DANSA ROSA Mª GONZÁLEZ I CARME GATELL 
EL CEP I LA NANSA EDICIONS   

ELIM - ESCOLA DE MÚSICA FREQÜÈNCIES  
EVA BOLAÑO - GARRAF TALLERS, L’HERÈNCIA DELS GRANS 

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 
INSTITUT JOAN RAMON BENAPRÈS - ESCOLA D’HOSTELERIA DE SITGES  
JOAN NADAL - JORDI CARRILLO - JORDINA BIOSCA - JÚLIA MERCADER 
L’ESCOTILLÓ GT - MAG GÓMEZ - MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF  

MARIA ARMENGOL - MONTSE BARDERI 
MONTSE JAÉN - MUSIC TRAINING LAB  

MUSICÀREA ESCOLA DE MÚSICA - PERE ARENAS 
TRACART AULA D’ACTIVITATS TEATRALS  

XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Les activitats plantejades han estat possible fruit del suport de:  
CAVES JAUME SERRA  VENCA  
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