ACTIVITATS DESTACADES
CAP DE SETMANA
Del 15 al 17 de març de 2019

Del 6 al

MERCAT AMBULANT DE DIVENDRES
Mercadal de Mar
37 parades amb diversitat d’articles com roba, marroquineria,
regals i alimentació entre d’altres.
De 9 a 14 h, Rambla de la Pau amb carrer de l’Àncora
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EXPOSICIÓ MUSEU DEL PRADO AL BALAGUER
La Biblioteca museu celebra el Bicentenari del Museu Nacional
amb la mostra de la totalitat del dipòsit que custodia, el qual
mai pot veure’s complet.
Fins el 13 d’octubre de 2019, Biblioteca Museu Víctor Balaguer
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CONEIX EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL ROMANTICISME
Visita guiada per a conèixer el llegat de Manuel de Cabanyes i
l’espai Goya, gaudint d’un entorn natural privilegiat, amb el
jardí romàntic, el bosc i la zona de pícnic.
Visites entre les 11 i les 13 h, dissabtes i diumenges.
Aquest dissabte s’ofereix l’activitat familiar “Hi havia una
vegada...DONES”, contes als espais íntims de la masia, sobre
diferents dones cèlebres de la història (d’11.30 a 13 h).
Masia d’en Cabanyes
VISITA “L’ÀNIMA ARTÍSTICA DEL CEMENTIRI”
ARC Gestió Cultural us ofereix una visita al Cementiri Municipal
de Vilanova i la Geltrú. El recorregut permetrà conèixer l'art i la
història de les tombes i panteons d'indianos i personatges
cèlebres enterrats en el cementiri, com el pintor Joaquim Mir, el
poeta romàntic Manuel de Cabanyes o l'escriptor i polític Víctor
Balaguer.
D’11 a 12.30 h, Cementiri de Vilanova i la Geltrú
DESCOBREIX EL MUSEU DEL FERROCARRIL!
Amb els tastets (12.30 a 13.30 h) els guies ens explicaran
Diferents àmbits del Museu, i amb la visita al Harlan
coneixerem un cotxe de passatgers del segle XIX (17.30 a
18.30 h).
Museu del Ferrocarril de Catalunya
“EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA” TEATRE
Juan Mayorga, un dels autors contemporanis més importants a
nivell estatal, ens porta aquest text guardonat amb un premi
Max i un repartiment de luxe amb els Vilanovins Sergi López,
Anna Serrano i Arnau Comas, entre els seus intèrprets.
De 18 a 22.30 h, Teatre Principal

MERCAT DE BROCANTERS I ANTIGUITATS
Mercat dominical amb peces i articles de col·leccionisme.
Primer, tercer i cinquè diumenge de cada mes.
De 10 a 20 h , Monument a Francesc Macià
JOC DE PISTES FAMILIARS AL BALAGUER
Activitat per a tota la família en la qual descobrirem les històries
i enigmes que amaguen alguns quadres del Museo del Prado.
Adreçat a infants de 6 a 12 anys.
De 11.30 a 12.30 h, Biblioteca Museu Víctor Balaguer
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ACTIVITATS DESTACADES
CAP DE SETMANA
Del 15 al 17 de març de 2019

Del 6 al
VISITA “L’OU JA ES MOU”
Viatja en tren amb la dresina d’obres del Museu, construïda al 1940
i coneguda com “l’Ou”, per a conèixer com es desplaçaven els
professionals del ferrocarril per a fer les inspeccions, manteniments...
D’11.30 a 13.30 h, Museu del Ferrocarril de Catalunya
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VISITA COMENTADA A LA SALA
Francesca Calaf ens guiarà per la seva exposició “Territori”,
que ens convida a reflexionar vers la fragilitat de l’entorn proper
amb diferents colors, textures i formes.
La visita finalitzarà amb un petit concert del compositor Josep Planas.
De 12 a 13 h, Centre d’Art Contemporani La Sala
BALLEM! CICLE DE BALLS DE SALÓ
Amb l’actuació de Duet Alma.
De 18 a 21 h, Foment Vilanoví
MÚSICA CORAL A L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
El cor Infantil Amics de la Unió acompanyats perla veu de Gemma
Humet donent veu a diferents estils musicals, tot plegat envoltat de
Llums i projeccions audiovisuals per a ambientar les cançons.
De 12 a 12.30 h, Auditori Eduard Toldrà

SUGGERIMENTS
PASSEJA PER LA CIUTAT

CINEMA AL CENTRE VILA

Aquestes son les projeccions proposades
per aquesta semana, al cinema de la ciutat.
Per a més detall, consulteu la cartellera a;
www.cinemavilanovacircolcatolic.cat

Passeja't pels carrers de Vilanova i la Geltrú i
descobreix la seva història, la cultura, el patrimoni
arquitectònic, la tradició i la innovació.
A la Rambla, el Barri de Mar, el centre vila i la Geltrú
trobaràs monuments, edificis, palaus i esglésies que
et narraran l'evolució de la ciutat.
www.vilanovaturisme.cat

Oficina Municipal de Turisme - Parc de Ribes Roges, s/n

+34 93 815 45 17
turisme@vilanova.cat
www.vilanovaturisme.cat

Segueix-nos a:
facebook.com/vilanovaturisme

instagram.com/vilanovaturisme

twitter.com/vilanovaturisme

