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A les 18 h 

UNA CASA BEN CURIOSA I SINGULAR - Activitat infantil    
Una proposta per a descobrir la Masia d’en Cabanyes des de la mirada infantil. A través 
de la observació dels objectes i mobles del segle XIX i un trencaclosques, descobrirem 
com ha canviat la societat i la manera de viure al llarg del temps. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 
Cal fer reserva p.rèvia a info@arccultural.cat o al telèfon 669 288 220 | Recomanada per a infants de 4 a 7 anys  

A les 19 h 

EL MONSTRE LO, conte i taller - Activitat familiar    
L’autora i il·lustradora Marta Roig Prats serà a la Masia d’en Cabanyes per a presentar-nos el 
seu conte El Monstre Lo. Acte seguit taller de creació d’un punt de llibre. 
El Monstre LO viu a les terres del sud i sorprenentment s'alimenta dels articles (el, la, els i les) 
dels viatgers, excepte de l'article lo perquè se l'estima molt. Això provoca que els turistes deixin 
de visitar el paratge on viu el monstre i els negocis hagin de tancar... fins que la Noa te una gran 
idea! La jove cuina una deliciosa sopa de lletres per alimentar el monstre dels articles. Aquesta 
sopa agradarà al Monstre LO?
El monstre Lo és un conte editat per El Cep i la Nansa Edicions
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 
Cal fer reserva p.rèvia a info@arccultural.cat o al telèfon 669 288 220 | Recomanada per a infants de 4 a 8 anys   

De 19 a 24 h

visites lliures dinamitzades 
Recorregut per lliure amb explicacions de la col·lecció cada 30 minuts a càrrec del servei de 
guiatge i amb la dinamització dels actors i actrius de l’Escotilló Grup de Teatre.
Activitat gratuïta 

a les 20.30 h  i 22.30 h

TREU-TE EL BARRET AMB ELS CABANYES  
Visites teatralitzades a càrrec de l’Escotilló Grup de Teatre, amb guió de Jordi Carrillo i vestuari 
de Pere Arenas. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 

nit dels museus
a la masia d’en cabanyes

14 de maig

Veniu amb el trenet 
a la masia d’en cabanyes 

Sortides cada 40 minuts 
entre les 19 i les 24h. Servei gratuït.

Pl. de les Casernes - Masia Cabanyes
 - Pl. de les Casernes

gAUDIU DELS JARDINS I 
SOPAR A LA FRESCA

Amb les propostes gastronòmiques
 de Coquo Càtering

A partir de les 19h.

Més informació a www.masiadencabanyes.cat


