AGENDA MATBC

MARÇ 2021
MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY | CARDEDEU

07 DE MARÇ

19 DE MARÇ

28 DE MARÇ

DONA VIDA
DANSA AL JARDÍ

PRESENTACIÓ DEL CATÀLEG
DE L'EXPOSICIÓ

UN PASSEIG PER CARDEDEU

Amb Rosa Ballarín, Dominik

Amb la intervenció d’Amanda

Cardedeu per conèixer la

Borucki i Plácida Pajares on

Cuesta, comissària de

història del municipi a partir de

la dona, com a transmissora

l’exposició, Federica Matelli i

l’observació de les seves cases

de vida, de coneixement i

Gabriel Virgilio Luciani.

i dels seus carrers

de saviesa, n’esdevé l’eix

Amb performance d’enric

central

maurí “Enganxat a l’art”

Una passejada pel centre de

I Nathalie Rey com artista

A les 11.30 i les 12h

Sortida del Museu a les
10.30h

convidada

Cal reserva prèvia

Al jardí del museu

Preu: 5

A les 19h

DIUMENGES

EXPOSICIONS
TEMPORALS

ENTRADA GRATUÏTA

ENRIC MAURÍ
"VA COM VA"
La poètica d'allò immediat
com un fet revolucionari

Tens plans pel diumenge?
Visita’ns! Ara l’entrada és
gratuïta!

€

€

general

reduïda

EXPOSICIONS
PERMANENTS

Entrada lliure

Tomàs Balvey col · leccionista
Col · lecció de col · leccions
--Cardedeu
Mirant passat, teixint futur
--La Farmàcia Balvey
--El Jardí de plantes
remeieres

ABANS DEL PRIMER PETÓ

Entrada:

Fins al 30 de maig
Mentre durin els confinaments

dins el Cicle Cardedeu

comarcals, l’entrada al museu

amb l'Art Vigent 2020

serà gratuïta tots els
diumenges

3

Pornografia: realitat o ficció

2

€

general / 1

€

reduïda

1er cap de setmana de mes,
entrada gratuïta
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AGENDA MATBC

ABRIL 2021
MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY | CARDEDEU

04 D'ABRIL

17 D'ABRIL

18 D'ABRIL

RUTA RASPALL
MODERNISME D'ESTIUEIG

OCELLS A CARDEDEU
DIBUIXEM-LOS!

OCELLS A CARDEDEU
CONEGUEM-LOS!

Descoberta de l’arquitectura

T'agraden els ocells? vols

Un recorregut per una

per l'estiueig de M. J. Raspall,

aprendre a dibuixar-los?

diversitat d'ambients que ens
permetran detectar una bona

arquitecte modernista i
noucentista

Amb petites escenes teatrals

Vine a aprendre'n de la mà de

representació de l'avifauna

Francesc Jutglar, ornitòleg i

més comuna del municipi.

dibuixant naturalista

De la mà de Franscesc Jutglar

Sortida del museu a les 8h

A les 17.30h
Sortida del museu a les 10.30h
Cal reserva prèvia
Preu: 7

€

general / 5

€

Cal reserva prèvia
Preu: 5

€

general / 3

€

reduïda

Cal reserva prèvia
Preu: 5

€

general / 3

€

reduïda

reduïda

25 D'ABRIL
MODERNISME,
MIREM-LO AL DETALL

29 D'ABRIL
FEM LA VOLTA AL RIERAL!
Passejada comentada per a
tots els públics

Itinerari per conèixer el

CAPS DE SETMANA
VISITA GUIADA A
L'EXPOSICIÓ TEMPORAL
Cada dissabte a les 18h i

modernisme a Cardedeu a

Vine a descobrir el patrimoni

diumenges a les 12h,

partir de les arts decoratives:

de Cardedeu i el seu entorn

visita guiada gratuïta a

les reixes, els esgrafiats, els

passejant per camins, corriols,

l'exposició temporal

paviments hidràulics o els

turons i valls de la mà d’Eliseu

"Va com va" d'Enric Maurí

arrambadors ceràmics

Guillamon, paisatgista i gran

En el marc de la diada de

coneixedor del territori

Sant Jordi

Cal anar ben calçat i dur

No cal reserva prèvia però
l'aforament és limitat.

aigua pel camí

Sortida del museu a les 10.30h

Sortida del museu a les 17h

Cal reserva prèvia

Cal reserva prèvia

Preu: 5

€

general / 3

€

reduïda

Preu: 5

€

general / 3

€

reduïda
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AGENDA MATBC

MAIG 2021
MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY | CARDEDEU

02 DE MAIG

09 DE MAIG

RUTA RASPALL
MODERNISME D'ESTIUEIG

PLANTES SILVESTRES
COMESTIBLES
Si surts a passejar pel camp o

Descoberta de l’arquitectura
per l'estiueig de M. J. Raspall,
arquitecte modernista i

voltant. És ple de plantes que

Vine a descobrir el patrimoni de

pots collir, per menjar-les com

Cardedeu i el seu entorn

sí, cal conèixer-les!

Amb petites escenes teatrals

LA SERRA DE CAN SABATÉ
Passejada comentada per a
tots els públics

pel bosc, atura’t a mirar al teu

a verdura o a l’amanida… Això

noucentista

13 DE MAIG

De la mà de

Phoenicurus .

passejant per camins, corriols,
turons i valls de la mà d’Eliseu
Guillamon, paisatgista i gran
coneixedor del territori

Sortida del museu a les 10.30h
Cal reserva prèvia
Preu: 7

€

general / 5

€

reduïda

Sortida del museu a les 10.30h
Cal reserva prèvia
Preu: 5 € general / 3 € reduïda

Cal anar ben calçat i dur aigua
pel camí

Sortida del museu a les 17h
Cal reserva prèvia
Preu: 5

16 DE MAIG

15 DE MAIG

CASES DE PAGÈS
Itinerari guiat

LA NIT DELS MUSEUS

€

general / 3

€

reduïda

23 DE MAIG
PLANTES REMEIERES A
CARDEDEU

Activitat pendent de

Coincidint amb el dia de

determinar

Sant Isidre, patró de la
pagesia des de 1622, us
proposem una passejada per a
conèixer les cases de pagès
que encara es conserven al
centre de Cardedeu

Sortida del museu a les 10.30h
Cal reserva prèvia
Preu: 5

€

general / 3

€

reduïda

18 DE MAIG

Coneixes les plantes remeieres
que creixen als boscos i entorns
de Cardedeu?
Saps per a què serveixen?
Vine a passejar amb nosaltres
de la mà de

DIA INTERNACIONAL DELS
MUSEUS

Cristina Martí

per

descobrir-les i conèixer les
seves propietats.

Portes obertes al Museu amb

Sortida del museu a les 10.30h

visita guiada gratuïta

Cal reserva prèvia

a les 12h i a les 18h

Preu: 5
3

€

€

general

reduïda
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AGENDA MATBC

JUNY 2021
MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY | CARDEDEU

05 DE JUNY

06 DE JUNY

PAPALLONES A CARDEDEU

RUTA RASPALL
MODERNISME D'ESTIUEIG

Guiats per experts locals

11 DE JUNY
EMPREMTES DE DONES
Inauguració de l'exposició

·

descobrirem les espècies de

Descoberta de l’arquitectura per

col lectiva de gravats

papallones del nostre entorn:

l'estiueig de M. J. Raspall,

"Empremtes de dones" amb

com són, on viuen i molts

arquitecte modernista i

Neus Colet, Pilar Masip, Rosa

secrets sorprenents.

noucentista

Permanyer i Alícia Gallego.

A càrrec de Santi Viader

Amb petites escenes teatrals

L'exposició compta amb Judit

i Roger Vila

Gil, de Cardedeu,

Per a totes les edats

Sortida del museu a les 10.30h Sortida del museu a les 10.30h
Cal reserva prèvia
Preu: 5

€

general / 3

€

reduïda

20 DE JUNY
CEMENTIRI MUNICIPAL
Del modernisme al noucentisme
Un itinerari per conèixer el

noucentista amb alguns
elements modernistes i
obra de l’arquitecte

Preu: 7

€

general / 5

€

reduïda

QUAN VULGUIS!
ELS ENIGMES DE CARDEDEU
T'animes a jugar amb
nosaltres?

Et proposem una aventura de
descoberta a partir de dos
jocs de pistes pels carrers i

EXPOSICIONS
Tomàs Balvey col · leccionista
--Cardedeu
Mirant passat, teixint futur
--La Farmàcia Balvey
--El Jardí de plantes remeieres

entorns naturals del municipi.
Per a realitzar amb l’aplicació

M. J. Raspall

A les 19h

Cal reserva prèvia

cementiri municipal de
Cardedeu, considerat d’estil

com artista

convidada

mòbil AdventuriQ.

EMPREMTES DE DONES
Fins el 12 de setembre
Entrada lliure

Sortida del museu a les 10.30h
Cal reserva prèvia
Preu: 5

€

general / 3

€

reduïda

--

Per a totes les edats
Tota la info al web del
museu!

ABANS DEL PRIMER PETÓ
Pornografia: realitat o ficció
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