
A les 11h a Calafell
Visita guiada “Baix a Mar” (La Confraria + 
Museu Casa Barral)

A les 11h al Monestir romànic de Sant Sebastià 
dels Gorgs

Visita guiada (sense reserva prèvia)

A les 11h a La Confraria de Calafell
Visita guiada i gratuïta a La Confraria i a la 
Casa Barral

A les 11h a l’Espai Far de Vilanova i la Geltrú
Ruta guiada sobre rodes per la façana maríti-
ma (en bici, patins o patinet)
Cal inscripció prèvia al telèfon 600 509 223 o al correu espaifar@
vilanova.cat

A les 11h a la Masia d’en Cabanyes  
de Vilanova i la Geltrú

Visita-taller gratuït per a públic infantil i fa-
miliar “Converteix-te en un pintor romàntic”
Cal fer reserva prèvia a través del web www.masiadencabanyes.cat

A les 11.30h al Castell de Penyafort  
de Santa Margarida i Els Monjos

Visita guiada al castell i al seu entorn

A les 12h al Castell de Subirats
Visita guiada al castell
Informació i reserves al 93 899 34 99 – info@turismesubirats.cat

A les 12h al Museu Romàntic Can Papiol  
de Vilanova i la Geltrú 

Visita temàtica gratuïta “El jardí dels mites”
Visita temàtica al voltant del gust per la mitologia i el classicisme 
al segle XIX, a través de la col·lecció de Can Papiol.
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o bé al 
correu museupapiol@vilanova.cat

A les 12h a la Masia d’en Cabanyes  
de Vilanova i la Geltrú

Visita guiada i gratuïta “Col·leccionisme i 
Goya a la Masia d’en Cabanyes”

A les 12.30h al Castell de Penyafort  
de Santa Margarida i Els Monjos

Visita guiada al castell i al seu entorn

A les 12.30h al Centre d’Interpretació del Castell 
de Gelida

Diada castellera
A la Plaça del Pedró del Castell de Gelida amb els Vailets de 
Gelida, Laietans de Gramanet i la Colla Jove dels Xiquets de 
Vilafranca.

A les 12.30h al Centre d’Interpretació del Castell 
de Gelida

Visita guiada al Castell
Informació i reserves al 93 779 01 46 - www.castellgelida.org - ci@
castellgelida.org

A les 13h a la Masia d’en Cabanyes  
de Vilanova i la Geltrú

Vista comentada i gratuïta al Centre d’Interpre-
tació del Romanticisme Manuel de Cabanyes.

Durant tot el dia a la Casa Museu Àngel Guimerà 
del Vendrell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari habitual

Durant tot el dia a la casa nadiua de Pau Casals 
del Vendrell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari habitual

De 10 a 14h al CIARGA  
de Santa Margarida i Els Monjos

JORNADA DE PORTES OBERTES

D’11 a 14 h al Castell de Cubelles
Visites guiades i gratuïtes a la planta noble 
del castell

D’11 a 14h a la Torre Blava – Espai Guinovart  
de Vilanova i la Geltrú. 

JORNADA DE PORTES OBERTES

De 10 a 19h al Museu del Cau Ferrat i de 
Maricel de Sitges

JORNADA DE PORTES OBERTES

De 10 a 14h al Palau de Maricel de Sitges
JORNADA DE PORTES OBERTES

D’11 a 14h i de 17 a 19h a la Fundació Stämpfli  
de Sitges

JORNADA DE PORTES OBERTES

Altres activitats (diumenge)
A les 9.30h al Castell de Cubelles

Caminada a la desembocadura del Foix i als 
elements patrimonials niu de metralladores i 
fortí de la Mota de Sant Pere. Visita a l’espai 
de la Mota de Sant Pere, de la mà dels ar-
queòlegs Dani López i Jordi Ramos. A conti-
nuació, visita al fortí. 
Hi haurà refrigeri. No cal inscripció.

De 10 a 14h al Castell de Subirats
Taller d’escriptura medieval “El secret del 
Senyor de Subirats”
Edat mínima aconsellada 6-7 anys. Els infants cal que vagin 
acompanyats dels seus familiars o tutors. El taller té una dura-
da aproximada de 50 minuts. Els participants són introduïts en 
l’escriptura medieval i mitjançant el plantejament d’un senzill 
enigma, practicaran el mètode d’escriptura de l’època. Informació 
i reserves al 93 899 34 99 – info@turismesubirats.cat

A les 10.30h al Centre d’Interpretació del Castell 
de Gelida

Visita guiada al Castell
Informació i reserves al 93 779 01 46 - www.castellgelida.org - ci@
castellgelida.org

A les 10.30h al Castell de Subirats
Visita guiada al castell
Informació i reserves al 93 899 34 99 – info@turismesubirats.cat

A les 12.30h al Castell de Penyafort  
de Santa Margarida i Els Monjos

Visita guiada al castell i al seu entorn

A les 17h a Can Rocamora dels Museus de Sitges
Visita guiada i gratuïta a l’exposició “Eme-
rencià Roig. De la mar al paper”
A càrrec del comissari de l’exposició Pere Izquierdo.

A les 17.30h al Museu Víctor Balaguer  
de Vilanova i la Geltrú 

Visita temàtica gratuïta. Pintar la natura: 
paisatges del segle XIX
Visita temàtica que recorre el paisatgisme del segle XIX en la 
pintura, des del Romanticisme fins als inicis del Modernisme. 
Activitat emmarcada en el lema de les Jornades Europees del 
Patrimoni 2017: “Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats”.
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 815 42 02 o bé al 
correu informacio@victorbalaguer.cat

A les 17.30h al Museu Romàntic Can Papiol  
de Vilanova i la Geltrú 

Itinerari gratuït “La Vilanova de Francesc de 
Papiol”
Commemoració dels 200 anys de la mort de Francesc de Papiol
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o bé al 
correu museupapiol@vilanova.cat

A les 18h al Museu de Maricel de Sitges
Visita guiada i gratuïta a l’exposició “El pai-
satge noucentista sitgetà. Cent anys de Cala 
Forn”
A càrrec de la directora-gerent dels Museus de Sitges, Vinyet 
Panyella

A les 20.30h a l’església de St Bartomeu i Sta 
Tecla de Sitges

Visita guiada a l’església.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al 93 894 03 64 (extensió 
1) o al correu reservesms@diba.cat

Diumenge 8 d’octubre
Jornada de portes obertes

Durant tot el dia als espais de patrimoni històric 
de Calafell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari d’obertura de tardor a la Ciutadella 
Ibèrica, al Castell de la Santa Creu, a La Con-
fraria i al Museu Casa Barral

Durant tot el dia al VINSEUM  
de Vilafranca del Penedès

JORNADA DE PORTES OBERTES de 10 a 14 h.

Jornades 
Europees 
de Patrimoni 
–2017 
als Museus 
del Penedès

Jornades 
Europees 
de Patrimoni 
–2017 
als Museus 
del Penedès



Dijous 5 d’octubre
A les 18 al Castell de Cubelles

Presentació del llibre de contes 
“La Kesse i el Kosse” 
El conte explica el jaciment de la Font de la Canya d’Avinyonet del 
Penedès. A càrrec dels arqueòlegs de la Font de la Canya.

Divendres 6 d’octubre
Nit dels Museus del Penedès amb jornada de 
portes obertes

De 18 a 20h a l’Espai Far de Vilanova i la Geltrú
Accés gratuït a l’equipament

De 18 a 22h al Centre d’Art Contemporani La 
Sala de Vilanova i la Geltrú

Accés gratuït a l’equipament

De 18 a 23h al Museu Vil·la Pau Casals  
de Sant Salvador (El Vendrell)

Accés gratuït al Museu

De 19 a 23 h a la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú

Accés gratuït al Museu

De 19 a 23h al Museu Deu del Vendrell
Accés gratuït al Museu

De 19 a 23h al Museu Romàntic Can Papiol  
de Vilanova i la Geltrú 

Visites comentades gratuïtes amb reserva prè-
via a les 19h, a les 20h, a les 21h i a les 22 h.
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o bé al 
correu museupapiol@vilanova.cat

De 20 a 22.30h a la Masia d’en Cabanyes  
de Vilanova i la Geltrú

Jornada de portes obertes al Centre d’In-
terpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes

De 21h a 23.30h al Castell de Cubelles
Visites teatralitzades gratuïtes a la planta 
noble del Castell de Cubelles i a l’Exposició 
Permanent del Pallasso Charlie Rivel. 
Les visites finalitzen amb una copa de cava. Cal fer reserva prèvia 
al 938952500 o per correu electrònic charlierivel@cubelles.cat. 

De les 21h fins a mitjanit al Castell de la Santa 
Creu de Calafell

Accés gratuït amb visita lliure pel castell

De 21h fins a mitjanit al CIARGA  
de Santa Margarida i Els Monjos

Accés gratuït al centre

Altres activitats (divendres)
Durant tot el dia a la Casa Museu Àngel Guimerà 
del Vendrell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari habitual

Durant tot el dia a la casa nadiua de Pau Casals 
del Vendrell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari habitual

A les 18.30h al Castell de Cubelles
Conferència: Què investiguem a la Cova del 
Trader? a càrrec de membres del Seminari 
d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP) 
de la UB

A les 19h al Monestir romànic  
de Sant Sebastià dels Gorgs

Visita guiada (sense reserva prèvia)

A les 19.30h a la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú

Visita guiada i gratuïta “Simbologia maçòni-
ca: la força de les imatges”
Cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 815 42 02 o bé al 
correu informacio@victorbalaguer.cat

A les 20h a l’Espai Far de Vilanova i la Geltrú
Visita guiada i gratuïta
Cal fer reserva prèvia al telèfon 600 509 223 
o bé al correu espaifar@vilanova.cat

A les 20h al Centre d’Art Contemporani La Sala 
de Vilanova i la Geltrú

Visita comentada a l’exposició “Un món 
paral·lel” 
Cal reserva prèvia al telèfon 93 816 90 01 
o al correu lasala@vilanova.cat

A les 20h al Museu Vil·la Pau Casals  
de Sant Salvador (El Vendrell)

Activitat gratuïta . Mar de Sons i Vi. Una 
experiència per als sentits. 
Una proposta per emocionar-se amb la història i la música de Pau 
Casals. Una activitat que comença amb la visita guiada a la seva 
casa d’estiueig a la platja de Sant Salvador i acaba al jardí del 
museu fent un tast de vins DO Penedès (Avgvstvs Fòrvm i Jané 
Ventura), maridats amb el so del violoncel, instrument icona del 
músic català. Cal fer reserva prèvia al 977 684 276 o bé al correu 
electrònic museu@paucasals.org

A les 20h a la Masia d’en Cabanyes  
de Vilanova i la Geltrú

Presentació d’ “El Garraf dansa en cercle”
A càrrec d’Esteve Molero. Presentació del CD de les sardanes 
més emblemàtiques de la comarca del Garraf així com de peces 
inèdites de la Cobla Maricel.

A les 21h al Centre d’Interpretació del Cava - 
CIC Fassina de Sant Sadurní d’Anoia

Visita teatralitzada gratuïta “Memòria i fic-
ció, misteri i cava”
Gaudeix d’una visita especial, nocturna i teatralitzada a La Fassina 
de Can Guineu amb cava de Maria Casanovas. Cal fer reserva prè-
via al telèfon 93 891 31 88 o bé al correu turisme@santsadurni.cat

A les 21.30h a la Masia d’en Cabanyes  
de Vilanova i la Geltrú

Visita guiada i gratuïta al Centre d’Interpre-

tació del Romanticisme Manuel de Cabanyes 
i l’Espai Goya.
No és necessària la inscripció prèvia

A les 22h al Museu Deu del Vendrell
Espectacle de poemes musicats “Emocions”
Un espectacle de poemes musicats i retalls de teatre que ens en-
dinsaran en un univers de sentiments i sensacions. Entrada lliure. 
Aforament limitat.

A les 22h al Castell de la Santa Creu de Calafell
Taller divulgatiu “DE VIRIBUS HERBARUM” 
Taller gratuït sobre plantes medicinals medievals, a càrrec del 
grup de recreació històrica Les Dames de Salern. Cal fer inscripció 
prèvia a: calafellhistoric@calafell.org o al 977694683 o 647751569

A les 22.30h al CIARGA  
de Santa Margarida i Els Monjos

Concert d’Amor i de mort
A càrrec de Jordina Biosca

A les 23h al Castell de la Santa Creu de Calafell
Taller divulgatiu “DE VIRIBUS HERBARUM” 
Taller gratuït sobre plantes medicinals medievals, a càrrec del 
grup de recreació històrica Les Dames de Salern. Cal fer inscripció 
prèvia a: calafellhistoric@calafell.org / 977694683 /647751569

Dissabte 7 d’octubre
Jornada de portes obertes

Durant tot el dia als espais de patrimoni històric 
de Calafell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari d’obertura de tardor a la Ciutadella 
Ibèrica, al Castell de la Santa Creu, a La Con-
fraria i al Museu Casa Barral

Durant tot el dia al VINSEUM  
de Vilafranca del Penedès

JORNADA DE PORTES OBERTES de 10 a 14 
h i de 16 a 19 h

Durant tot el dia a la Casa Museu Àngel Guimerà 
del Vendrell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari habitual

Durant tot el dia a la casa nadiua de Pau Casals 
del Vendrell

JORNADA DE PORTES OBERTES amb l’ho-
rari habitual

De 10 a 14h al CIARGA  
de Santa Margarida i Els Monjos

JORNADA DE PORTES OBERTES

D’11 a 14 h al Jaciment Arqueològic de Darró  
de Vilanova i la Geltrú

JORNADA DE PORTES OBERTES amb visites 
teatralitzades gratuïtes

Des de les 11 fins les 14h al Castell de Cubelles
Visites guiades i gratuïtes a la planta noble 
del castell

Des de les 11 fins les 13h al Castell de Cubelles
JORNADA DE PORTES OBERTES a l’Exposi-
ció permanent del pallasso Charlie Rivel.

De 21h a mitjanit al Museu del Cau Ferrat i de 
Maricel de Sitges

Nit vermella als Museus de Sitges 
Accés gratuït als dos museus coincidint amb el 50è aniversari del 
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i la Zombi Walk.

Altres activitats (dissabte)
De 10 a 19h a la Masia d’en Cabanyes  
de Vilanova i la Geltrú

Jornada festiva plena d’activitats diverses 
per a públic familiar
Un dia en família, festival d’Arts i natura amb tallers i espectacles 
per descobrir la casa la seva història i les seves col·leccions amb 
un entorn natural privilegiat

A les 10.30h al Centre d’Interpretació del Castell 
de Gelida

Visita guiada al Castell
Informació i reserves al 93 779 01 46 
www.castellgelida.org - ci@castellgelida.org

A les 11h al Castell de Cubelles
Activitat infantil “Més de dos milions d’anys, 
encesa de foc i exposició”
Oberta al públic en general. No cal inscripció prèvia. 

A les 11h al Castell de Calafell
Visita guiada i gratuïta

A les 11h al Museu del Cau Ferrat de Sitges
Taller familiar “Un cau d’animals”
Activitat gratuïta amb prèvia reserva al 93 894 03 64 (extensió 1)

A les 11.30h al Castell de Penyafort  
de Santa Margarida i Els Monjos

Visita guiada al castell i al seu entorn

A les 12h al VINSEUM – Museu de les cultures del vi 
de Catalunya de Vilafranca del Penedès

Visita a les reserves del museu 
Acompanyats dels responsa¬bles de conservació del museu 
visitarem els nous espais de reserva de VINSEUM. Preu: 5 € per 
persona. Gratuït pels Amics de VINSEUM 
Cal fer reserva prèvia al 93 890 05 82 o al vinseum@vinseum.cat.

De 12 a mitjanit al Centre d’Interpretació del 
Castell de Gelida

Recreació històrica La vida medieval al Cas-
tell de Gelida. 
Activitat a càrrec del grup Sagramental de Sant Genís de Ro-
cafort. Recreació de la vida civil, militar i de la noblesa d’època 
medieval. També hi haurà altres activitats com ara: una gimcana 
de jocs medievals pels infants i degustació de vi piment.

A les 12.30h al Centre d’Interpretació del Castell 
de Gelida

Visita guiada al Castell
Informació i reserves al 93 779 01 46
www.castellgelida.org - ci@castellgelida.org


