PROGRAMA D’ACTIVITATS - PRIMAVERA 2016
Diumenges d’abril i maig
Converteix-te en un pintor romàntic
Hora: d’11 a 12:30h
Una visita taller centrada en la pintura del Romanticisme que convertirà els vostres
infants en petits pintors.
Dirigida a nens i nenes d’entre 6 i 11 anys (acompanyats d’un adult)
Preu: L’entrada és gratuïta pels infants. Adults 2 € per persona.
Abril: 3, 10, 17, 24
Maig: 1,8,15, 22, 29

Dijous, 14 d’abril
Presentació del conte “Una setmana per recordar”
Hora: A les 18h
Aquesta publicació és una proposta del projecte del TRACA, servei de prevenció de
drogodependències en l’entorn jove, impulsat pel Consell Comarcal del Garraf i els
Ajuntaments d’Olivella, Canyelles i Cubelles.
Escrit per Xavier Raventós, il·lustrat per Eva Bolaño i editat pel Cep i la Nansa Edicions.
Aquest conte neix de la necessitat d’establir relacions de confiança i complicitat dels
nenes i nenes amb el seu entorn. Des de l’experiència del projecte TRACA s’ha constatat
les dificultats que es donen en l’àmbit de la família per poder abordar temes com les
drogues o la sexualitat. És per això que s’ha elaborat una història en forma de conte que
permet endinsar-se en l’univers de les noies i els nois i aprofitar allò que està escrit per
deixar una porta oberta a la comunicació, a resoldre dubtes i sobretot a oferir un
acompanyament tan necessari quan creixen.

Dissabte, 23 d’abril
Diada de Sant Jordi a la Masia d’en Cabanyes

Homenatge a la poesia: Cabanyes i Llull
V Lectura compartida i encadenada de poemes de Manuel de Cabanyes i
d’altres autors
Hora: de 10 a 12h
Recital de poesia de la mà de poetes i poetesses de la comarca i obert a tothom que hi
vulgui participar. Coneixerem l’obra de Manuel de Cabanyes i la seva vida, ens
aproparem al coneixement de Ramon Llull i farem lectura lliure de poesia.
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Amb la col·laboració especial de Xavier Solà, Albert Soler, Teresa Costa-Gramunt i Laura
Marín.
En finalitzar l’acte podrem gaudir d’una copa de cava i un petit aperitiu, gentilesa de
Coquo Càtering i Celler de Viticultors del Garraf. La biblioteca Armand Cardona Torrandell
col·labora amb un espai de lectura i contes per als més petits!

Dissabte 23 d’abril, diumenges 22 i 29 de maig
Les Muses del Museu
Hora: a les 12:30h
Adreçat a infants de 6 a 10 anys. Preu: 3 € per participant, places limitades.
Les muses de la inspiració romàntica ens guiaran per la Masia, fent-nos descobrir els
seus secrets. Una activitat basada en l’univers de Manuel de Cabanyes que consisteix en
una visita teatralitzada i una segona part on els infants participaran de forma activa en
una sèrie de jocs guiats per les muses on descobriran les arts romàntiques.

Dissabte, 30 d’abril
Presentació del llibre La Masia d’en Cabanyes. Arquitectura i
col·leccions singulars
Hora: a les 12h
Una publicació que recull totes les aportacions que vam rebre durant la primavera de
2014 de la mà d’Estel Adell, Blanca Giribet, Francesc Fontbona, Carmen Lara i Carles
Schnabel.

Visita temàtica: “El llegat artístic d’Alexandre de Cabanyes a Vilanova i
la Geltrú”
Hora: a l’acabar la presentació del llibre
A càrrec de: Mireia Rosich, directora del Museu Víctor Balaguer.
Alexandre de Cabanyes (1877-1972) fou un reconegut pintor, sobretot per les marines
de la platja de la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú. La seva obra es pot trobar al MNAC, a
la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i a la Masia d’en Cabanyes, aquesta darrera
pertanyent a la seva família, lloc on visqué els darrers anys de la seva vida, envoltat de
la col·lecció artística i decorativa que els seus antecessors varen anar produint o
aplegant, que avui dia es pot visitar i a qui en devem la conservació.
Cabanyes és conegut pels vilanovins i vilanovines, hom recorda encara les seves
passejades en cotxe o veure’l amb els seus estris de pintor en alguna part de la ciutat.
Però, què en coneixem de la seva producció i evolució artística? Mireia Rosich ens
acompanyarà en aquesta visita per explicar-nos la seva obra, el seu recorregut artístic i
influències, i la col·lecció que d’ell se’n conserva al Víctor Balaguer, apropant-nos al seu
coneixement com a pintor.
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Dissabte, 7 de maig
Visita temàtica: “Fotografies d’Alexandre de Cabanyes. Moments
capturats de l’artista i el seu entorn”.
Hora: a les 11h
A càrrec de: Rafel Mestres, director de l’Arxiu Comarcal del Garraf, i d’Oriol Pi de
Cabanyes, nét del pintor.
A la Masia d’en Cabanyes s’hi conserven 723 fotografies que pertanyien a Alexandre de
Cabanyes (1877-1972). Enguany, l’Arxiu Comarcal del Garraf ha digitalitzat i inventariat
aquest llegat. Entre Rafel Mestres i Oriol Pi de Cabanyes descobrirem algunes de les
imatges, moments de la vida del pintor i del seu entorn, i coneixerem quin tractament
en fan els Arxius d’aquests llegats.
Com a novetat, durant l’acte també es presentarà la pel·lícula inèdita “Homenaje a
Alejandro de Cabanyes”, gravada l’any 1967 pel fotògraf vilanoví Jordi Mas, on hi veurem
Alexandre de Cabanyes i el seu estudi a la Masia d’en Cabanyes.

Dimecres, 18 de maig
Presentació de la guia “Descobreix el Garraf: cultura, patrimoni i
natura”
Hora: a les 12h
El Consell Comarcal del Garraf publica aquesta guia (que compta amb la traducció a
l’anglès i francès) que pretén recollir l’oferta patrimonial, cultural i natural de la comarca
del Garraf, per a que els visitants i turistes puguin conèixer els actius de la comarca i els
incloguin a la seva planificació de visites i rutes.

Dissabte, 21 de maig
La Nit dels Museus
Hora: de 19h a 24h
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, el dissabte
21 de maig tots els museus de Vilanova i arreu obren les seves portes en “La Nit dels
Museus”. Podreu descobrir la Masia d’en Cabanyes i el Centre d’Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes, així com gaudir d’una vetllada amb música als
jardins.
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Dissabte, 18 de juny
Visita temàtica: “Pintura i gust col·leccionista de Josep Antoni de
Cabanyes”
Hora: a les 12h
A càrrec de: Francesc Miralpeix, professor d’Història de l’Art Modern de la Universitat
de Girona, que resseguirà la col·lecció de la família Cabanyes i en especial la iniciada per
Josep Antoni de Cabanyes.
La història del col·leccionisme decimonònic a Catalunya té un episodi molt notable a la
Masia d’en Cabanyes. A través de la figura del comerciant i escriptor Josep Anton de
Cabanyes (1797-1852), home de món, poliglota, prototip del viatger il·lustrat tocat per
la sensibilitat romàntica, reflexionarem sobre l’origen i les vicissituds de la seva exquisida
pinacoteca, en bona part conservada a la Masia. La visita vol ser una passejada per
aquelles obres més singulars de la col·lecció, a través de les quals podrem copsar la
cultura i el gust de les elits burgeses dels primers decennis del segle

VISITES GUIADES AL CIRMAC
Visita guiada al Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes.
Dissabtes i diumenges a les 11 i a les 13h. Durada: 50 minuts.
Visita guiada “El col·leccionisme i Goya a la Masia d’en Cabanyes”. Dissabtes i
diumenges a les 12h. Durada: 50 minuts.
Preus: 3,20€ | Nens/es de 4 a 11 anys, estudiants fins a 25 anys, famílies nombroses,
Carnet Jove 2,20€ | Visites concertades per a grups qualsevol dia amb reserva prèvia
2,50€ | Per a altres descomptes i gratuïtat consulteu el web
www.masiadencabanyes.cat
Tots els primers diumenge de cada mes les entrades a les visites guiades del
CIRMAC són gratuïtes
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LA VIDA AL SEGLE XIX. Descobrim la Masia d’en Cabanyes
ELS GOYA DE LA MASIA D’EN CABANYES: Història, Art i Col·leccionisme
PICNIC, ART I CULTURA: La Masia d’en Cabanyes
COM VIVIEN ABANS?...Descobrim el segle XIX
COMBINAT CULTURA I ESPORT A LA MASIA D’EN CABANYES

Informació a www.masiadencabanyes.cat i www.ccgarraf.cat
Reserves: Tel. 938115715, masiadencabanyes@ccgarraf.cat
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