AGENDA MATBC

SETEMBRE 2020
MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY | CARDEDEU

5 I 6 SETEMBRE

13 SETEMBRE

26 SETEMBRE

PASSMUSEUM

ELS OCELLS A LA TARDOR

Vine al museu a descobrir la

Una passejada per conèixer la

Farmàcia Balvey amb tastet

diversitat d’ocells de l’entorn

de ratafia i degustació

de Cardedeu.

ENTRADA GRATUÏTA
·

Coneixes la col lecció Balvey i
la seva Farmàcia? una de les
farmàcies rurals més antigues
d'Europa. Vine a visitar-la!

VISITA GIUADA AL MUSEU
No cal reserva prèvia però
l'aforament és limitat.

gastronòmica en un

Aprendrem a observar-los, a

restaurant de Cardedeu.

escoltar-los i a identificar-los.

Amb reserva prèvia.

A càrrec de Francesc Jutglar.

Preu: 25

Cal reserva prèvia.

A les 11h

a les 12h

VISITA GIUADA A
L'EXPOSICIÓ TEMPORAL

tot inclòs.

Cal reserva prèvia.

Dissabte a les 18 i diumenge

CAPS DE
SETMANA

€

A partir de 8 anys.

A les 8h

EXPOSICIONS
PERMANENTS

EXPOSICIONS
TEMPORALS

CARDEDEU
MIRANT PASSAT, TEIXINT
FUTUR

JOAN BROSSA:
ESCOLTEU AQUEST SILENCI
Fins el 13 de setembre

Cada dissabte a les 18h i
diumenge a les 12h, visita
guiada gratuïta a l'exposició

Un espai on descobrir el
territori i la seva història, a
partir del patrimoni cultural

Una mostra de l’obra

i natural

polièdrica de Joan Brossa

temporal "Joan Brossa:
escolteu aquest silènci"

No cal reserva prèvia però
l'aforament és limitat.

a la plnata baixa del museu.

partint del compromís, la

TOMÀS BALVEY
COL · LECCIONISTA .

transformació i la mirada
reflexiva.

Una mostra de les

·

col leccions que Tomàs

Entrada lliure

Balvey va recopilar al llarg
dels anys

Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu | c. Dr. Daurella, 1 | 08440 Cardedeu | 938713070
museu@cardedeu.cat | www.museudecardedeu.cat
De dimecres a dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20h | Diumenge i festius de 10 a 14h | Dilluns i dimarts no festius, tancat

