El Centre d’Interpretació
del Romanticisme Manuel
de Cabanyes és un espai
de cultura i art.
Proposem una nova edició de
Un dia en família als Jardins
de la Masia perquè la Masia
d’en Cabanyes, el seus jardins,
sales i museu.... s’omplen durant
tot el matí d’activitats
especialment pensades per a nens
i nenes i les seves famílies.
Activitats que ens apropen
al llegat de la família Cabanyes,
a la literatura, a l’art,
al col·leccionisme, als llibres...
en un espai únic i singular de la
ciutat de Vilanova i la Geltrú.
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activitat

límit
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Viatja en el temps

Cirmac

totes

-

Visita lliure Cirmac

Cirmac

totes

-

Auto maquillatge

Porxo

totes

-

Els Punts de llibre de la Masia

Xiprers

totes

-

Lectures compartides als jardins

Jardí lateral

2 a 12 anys

-

Converteix-te en un pintor romàntic

Jardí façana

3 a 12 anys

-

la masia en família
10.00h - 13.30h

tallers per a nens i nenes
10.30h - 11.30h

Les Muses del Museu

Sala Alexandre de Cabanyes

8 a 9 anys

15

10.30h - 12-00h

La llibreta del poeta Cabanyes

Galeria porticada

5 a 12 anys

15

Els Ventalls de la Masia

Galeria porticada

5 a 12 anys

15

L’orella tallada

Galeria porticada

3 a 6 anys

20

Grava i estampa el teu jardí

Galeria porticada

7 a 12 anys

15

10.30h - 12.30h

El cistell del raïm

Galeria porticada

7 a 12 anys

25

11.30h - 12.30h

Les Muses del Museu

Sala Alexandre de Cabanyes

9 a 10 anys

15

12.00h - 13.30h

La llibreta del poeta Cabanyes

Galeria porticada

5 a 12 anys

15

Els Ventalls de la Masia

Galeria porticada

5 a 12 anys

15

L’orella tallada

Galeria porticada

6 a 12 anys

20

Grava i estampa el teu jardí

Galeria porticada

7 a 12 anys

15

Les Muses del Museu

Sala Alexandre de Cabanyes

10 a 11 anys

15

12.30h - 13.30h

espectacles a la sala de les voltes
11.00h

La verema. En Ciscu de Can Garnatxa Sala de les Voltes
i el raïm misteriós

totes

-

12.00h

Un saxo al bosc

Sala de les Voltes

totes

-

13.00h

La màgia de la Masia

Sala de les Voltes

totes

-

La Masia en família, Tallers
per a nens i nenes i Espectacles
a la Sala de les Voltes, una
proposta d’activitats que es
desenvoluparan als diferents
espais i jardins de la Masia el
proper diumenge 11 d’octubre.
Masia d’en Cabanyes s/n
08800 Vilanova i la Geltrú
t. 93 811 57 15
masiadencabanyes@ccgarraf.cat
www.masiadencabanyes.cat

Amb el suport de:

Un dia
en família
als jardins
de la Masia
Tardor 2015

Per a participar a Un dia en família als
Jardins de la Masia podeu inscriure-us
a través del web www.ccgarraf.cat.

la masia en família

tallers per a nens i nenes

Els Tallers per a nens i nenes s’estructuren per edats, horaris i compten amb un
aforament limitat. Les inscripcions es
faran el mateix matí abans del seu inici.

totes les edats

horari d’obertura

Visita lliure al cirmac

preu
(a partir de 3 anys)

2 euros per infant

Per als contes La verema. En Cisco de can
Garnatxa i el raïm misterios i Un saxo al
bosc comptarem amb un/a intèrpret de
la llengua de signes catalana.
Recordeu que podeu venir en bicicleta,
fer pícnic al jardí i que hi haurà servei
de bar al llarg del matí.
En cas de pluja la matinal serà anul·lada
i posposada per una altra data que serà
publicada.

tot el matí

A la Masia d’en Cabanyes s’hi troba el
CIRMAC, Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes, que
podreu visitar lliurement al llarg del matí.

Viatja en el temps
Un viatge fascinant per a explorar i descobrir el CIRMAC en família, un joc que us
permetrà trobar curiositats, aprendre i
gaudir d’una visita diferent!

Automaquillatge
Feu córrer les pintures i deixeu anar la
vostra imaginació per a maquillar els vostres infants en aquest entorn creatiu! Potser les muses us inspiraran?

Punts de llibre de la Masia
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.

Converteix-te
en un pintor romàntic
Els vostres infants es convertiran en petits
pintors del Romanticisme. Observaran
com eren els quadres romàntics de Martí
Alsina i Joaquim de Cabanyes, que els serviran d’inspiració per a expressar la seva
creativitat.
Les activitats plantejades han estat possible
fruit de la col·laboració de:

biblioteca armand cardona torrandell
tracart, aula d’activitats teatrals
mancomunitat tegar del garraf
el cep i la nansa edicions
eva bolaño i bienve moya
garraf tallers, l’herència dels grans
roser amela
arc gestió cultural sl.

Les muses del museu

Els ventalls de la Masia

de 8 a 11 anys

de 5 a 12 anys

Tracart

Recomanem consulteu aquest programa
abans de venir.
de 9.30h a 14h

espectacles a la sala de les voltes

Lectures compartides al jardí
Coixins i contes, il·lustracions i relats, un
espai de lectures compartides per a tots i
totes, amb la col·laboració de la Biblioteca
Armand Cardona Torrandell.

de 10.30h a 13.30h

Les muses de la inspiració romàntica ens
guiaran per la masia, descobrint-nos 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.
de 8 a 9 anys

10.30h - 11.30h

de 9 a 10 anys

11.30h - 12.30h

de 10 a 11 anys

12.30h - 13.30h

El cistell del raïm
Tegar

de 7 a 12 anys

de 10.30h a 12.30h

La Masia és un espai agrícola, vinculat a la
vinya i el vi. Amb diferents eines aprendrem a manipular el vímet i obtindrem un
objecte molt útil i en ple ús al segle XIX.
Un taller que pretén donar a conèixer
les capacitats de les persones amb discapacitat que treballen a la Mancomunitat
Tegar Garraf.

La llibreta
del poeta Cabanyes

Garraf Tallers L’Herència dels Grans
de 5 a 12 anys

10.30h i 12.00h

Farem llibretes, per escriure i crear, cadascú al seu estil, amb paper, tisores i elements
naturals com els que podem trobar als
jardins del masia, lloc on jugava i s’inspirava de petit el poeta Manuel de Cabanyes.

Garraf Tallers l’Herència dels Grans
10.30h i 12.00h

Els ventalls de les dones eren molt importants al segle XIX. Eren decorats i a vegades veritables peces de museu! Decorarem
ventalls a partir de diferents tècniques,
com el decoupage i l’estergit.

L’orella tallada
Eva Bolaño

10.30h i 12.00h

L’Eva ens explicarà un conte, en realitat una
llegenda de vilanovins, napoleònics i dels
Cabanyes!, i dels personatges del conte en
farem titelles.
fins a 6 anys

de 10.30h a 11.30h

de 6 a 12 anys

de 12.00h a 13.30h

Grava i estampa el teu jardí
Roser Amela
de 7 a 12 anys

10.30h i 12.00h

Aprendrem a fer monotips! A partir de
diferents eines i d’un procés d’estampació,
crearem una imatge única i irrepetible dels
jardins de la Masia. Molts pintors del segle
XIX varen fer servir aquest sistema per
trobar idees i per a complementar el seu
procés creatiu. Un taller que permetrà
l’experimentació, la creativitat i l’expressió
individual.

La verema. En Ciscu de Can
Garnatxa i el raïm misteriós
Montserrat Balada, autora del conte
ens l’explicarà.
totes les edats

11.00h

Aquesta serà la verema més divertida de
la història, voleu saber-ne el secret? En
Ciscu de Can Garnatxa descobrirà que el
seu raïm no és el més dolç del món, tal i
com ell pensava. Aquest descobriment el
portarà a conèixer nous amics que cultiven
unes vinyes de moscatell molt especials,
d’un raïm dolç i gegantí.
Un conte de la col·lecció el Ginjoler,
escrit per Montserrat Balada i il·lustrat per
Eva Sans.

Un saxo al bosc

Cesca Mestres, editora del conte,
ens farà descobrir un gran tresor.
totes les edats

12.00h

Però,...què en surt de dins del saxo?
Els boscos són espais sensibles on des
de sempre s’hi han contat contes de tota
mena. Aquest,segurament és el més original. I quan al bosc s’hi parla amb signes
el silenci és total, immens...
Un conte escrit i il·lustrat per Eva Sans,
editat pel Cep i la Nansa Edicions, de la
col·lecció el Ginjoler, adaptat a la LSC.

La màgia de la Masia

Garraf Tallers. L’Herència dels Grans
totes les edats

13.00h

L’Isidre és un enamorat de la màgia. Li agrada inventar trucs i ensenyar-los a nenes i
nens, i també moure les mans, que és molt
important. Des de fa molts anys fa jocs de
mans tant per a grans com per petits. Els
participants desenvoluparan la intel·ligència
i la curiositat, aprendran algun truc de màgia i de pas estimularan l’agilitat manual i
la capacitat de comunicació!

