Museu del Ferrocarril de Catalunya

els dies i l,horari d,obertura es de dimarts a diumenge de 10.00 a 14.30 h
i, els dissabtes, de 16 a 19.30 h.
Cada dissabte i diumenge de setembre podreu gaudir d’activitats
diferents incloses en el preu de l’entrada: ConteTREN pels més petits,
TRENexperiències, visites comentades a diferents espais o vehicles
històrics de la col·lecció. O la possibilitat de fer recorreguts audioguiats
per a famílies o un viatge a París amb ulleres 3D.
Consultar totes les propostes al web del museu:
https://www.museudelferrocarril.org/ca/descobreix/agenda-dactivitats
Com a principals novetats d’aquest estiu s’ofereixen:
“Visites Guiades Premium” per a les persones que ho sol·licitin, i el nou centre
de famílies “Estació Petita de Vilanova” on gaudir dels obsequis del Museu.
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Exposicions
Museu Romàntic Can Papiol
fins al 4 de setembre

La Sala, Centre d’Art
Contemporani

Playmobils a Can
Papiol. Un petit
viatge per la història
del segle XIX

fins al 12 de setembre

Col·labora: Associació Clickiclack

Cercavila de
l’Imaginari

Museu del Ferrocarril de
Catalunya
fins al 12 de setembre

Ferrocarril i memòria
(dins del projecte VAGOlab)

Dones dibuixant i
migrant

(MhiC - Museu d’Història de la
Immigració de Catalunya)

La Cercavila del Vot del
Poble
fins al 12 de setembre

fins al 12 de setembre

El món d’en Roig
Col·labora: Associació Amics de
la Carpa Juanita i F. Roig Toqués i
l’Arxiu Comarcal del Garraf.
A partir del 27 de setembre i fins
el 28 d’octubre itinerarà al Centre
Cívic de Mar-Joan LLoveras i
després a la resta de centres cívics
de la ciutat.

Biblioteca Museu
Víctor Balaguer
informacio@victorbalaguer.cat
www.victorbalaguer.cat

Museu Romàntic
Can Papiol
museupapiol@vilanova.cat
www.museucanpapiol.cat

Poblat Ibèric i Vil·la
Romana d’Adarró
juangarciatarga@gmail.com
www.vilanova.cat

Museu del Ferrocarril
de Catalunya
comunicacio@museudelferrocarril.org
www.museudelferrocarril.org

Espai Far
espaifar@vilanova.cat
www.espaifarvng.cat

Torre Blava Espai Guinovart
informacio@victorbalaguer.cat

www.vilanova.cat

Centre d’Interpretació
del Romanticisme
Manuel de Cabanyes.
Masia d’en Cabanyes
info@arccultural.cat
www.masiadencabanyes.cat

La Sala, Centre d’Art
Contemporani
lasala@vilanova.cat
www.lasalavng.cat

Dijous 2

12 h

Visita comentada a
l’exposició
“El Món d’en Roig”

18 h

Visita comentada a
l’exposició “Playmobils a
Can Papiol”
Voleu conèixer totes les històries
representades en els diorames de
l’exposició de Playmobil? Veniu a
aquesta visita comentada i de ben
segur que grans i petits descobrireu
detalls ben sorprenents.
Preu: 4 €/adult i 2 €/infant
Compra d’entrades al web

Museu Romàntic Can Papiol

Divendres 3
20 h

Nits d’estiu a l’Espai Far
Visita comentada i música en viu amb
Colores del Trópico
Coorganitza: Associació cultural de
músics “Vilanova jazz”
Preu: 8 €/persona
Cal fer reserva prèvia

Espai Far

Dissabte 4

Diumenge 5
D,11 a 14 h

Primer diumenge de mes
Portes obertes

Visita comentada al voltant de
l’arquitectura i el simbolisme maçònic
de l’edifici.
Preu: 4 €/persona
Cal fer reserva prèvia

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

La Sala. Centre d’Art Contemporani

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Dijous 9

11, 12, 13, 17, i 18 h

19.30 h

Primer diumenge de mes
Visites comentades
gratuïtes
Cal fer reserva prèvia al web

Museu Romàntic Can Papiol
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h

Primer diumenge de mes
Portes obertes
Espai Far
De 18 a 21 h

Primer diumenge de mes
Portes obertes
Torre Blava - Espai Guinovart

17.30 h

Visita temàtica
“Temple maçònic?
Misteris i símbols”

Recorregut a través de les passions i
curiositats d’en Francesc Roig Toqués.
Emmarcat en els actes del Centenari
d’en Francesc Roig Toqués
Gratuït | Cal fer reserva prèvia

Primer diumenge de mes
Visites comentades
gratuïtes
11 h i 13 h

Visita a la col·lecció

12 h

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.
Preu: 4 €/persona | Cal fer reserva prèvia

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Divendres 17
Concert de jazz
a Can Papiol
A càrrec de Horacio Fumero i Lucía
Fumero duet
Organitza: Associació cultural de
músics “Vilanova jazz”
Preu: 8 €
Compra d’entrades al web

Divendres 24

Museu Romàntic Can Papiol

Gaudiu d’una sortida vespertina a
la Masia d’en Cabanyes en bicicleta.
Farem una visita comentada a la casamuseu i tornarem plegats sota la llum
de la lluna.
4 €/persona | gratuït pels menors de 14
anys | Cal fer reserva prèvia

Dissabte 18
17.30 h

Visita temàtica
“El museu de don Víctor”

A la masia d’en Cabanyes
en bicicleta!

CIRMAC. Masia d’en Cabanyes

Dissabte 25

Biblioteca Museu Balaguer

12 h

22 h

11.30 h

Museu Romàntic Can Papiol

19.30 h

Un recorregut a les col·leccions originals
formades en vida de Víctor Balaguer.
Preu: 4 €/persona | Cal fer reserva prèvia

Diumenge 19

Una manera diferent de visitar el
museu i conèixer les estances de la
casa i la seva història.
Preu: 4 €/persona
Compra d’entrades al web

Visita temàtica “El jardí
dels mites”

19 h

Divendres 10
Visita nocturna
a Can Papiol

18 h

Joc de pistes de la tardor
Veniu en família a fer aquesta activitat
en la que haureu d’anar superant una
sèrie de proves per acabar fent un
mosaic de tardor!
Preu: 4 €/persona | Cal fer reserva prèvia

CIRMAC. Masia d’en Cabanyes
12 h

Regata de Patí Català

“El col·leccionisme i Goya a la Masia
d’en Cabanyes”
Cal fer reserva prèvia

Emmarcat en els actes del Centenari
d’en Francesc Roig Toqués.

CIRMAC. Masia d’en Cabanyes

Coorganitza: Club de Mar Vilanova i Espai Far
Col·labora: Club Nàutic Vilanova i Regidoria
d’Esports

Platja de Ribes Roges

Taller familiar “No perdis
el nord”
A partir de la visita guiada al Museu del
Mar coneixerem per a què serveix una
brúixola i com fer-ne una.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys
2 €/infant (cal anar acompanyat d’un
adult) | Cal fer reserva prèvia

Visita temàtica al voltant del gust per
la mitologia i l’antiguitat clàssica al
segle XIX, a través de la col·lecció de
Can Papiol.
Preu: 4 €/persona
Compra d’entrades al web

Museu Romàntic Can Papiol

Diumenge 26
D,11 a 14 h

Construeix com un iber
Taller pràctic d’arqueologia simulada
per a totes les edats
Gratuït | Cal fer reserva prèvia

Poblat Ibèric i Vil·la Romana
d’Adarró

Dimecres 29
19 h

Chill out de mites i art:
les muses i la inspiració

Espai Far

A càrrec de la directora del Museu,
Mireia Rosich. Retransmissió en
directe per Instagram Live.
Preu: 4 €/persona | Cal fer reserva prèvia

17.30 h

Biblioteca Museu Balaguer

Visita temàtica “Temple
maçònic? Misteris i
símbols”
Visita comentada al voltant de
l’arquitectura i el simbolisme maçònic
de l’edifici.
Preu: 4 €/persona | Cal fer reserva
prèvia

Biblioteca Museu Balaguer

Totes les activitats
tenen aforament limitat

