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sent els



Calendari d’Advent virtual de Ramon Calsina & Miquel Villà
Obre les portes del  calendari virtual, a través de les xarxes socials i del blog del
Museu Deu: https://museudeuelvendrell.blogspot.com/

Virtual

desembre
30 Museu Àngel Guimerà

17
desembre

18
desembre

Poema "Nit de Nadal"
Vine a jugar amb el poema Nit de Nadal i fes la teva versió!
Activitat familiar. 
Entrada lliure.

desembre
24fins al

Decorem amb lletres. Espai de manualitats
Vols decorar l'arbre de Nadal d'una manera original? Acosta't al Museu i fes el
teu!
Activitat familiar. 
Entrada lliure.

Museu Àngel Guimerà

fins al

Pintem estrelles de Nadal fauvistes
T’agrada pintar amb sorra, amb sal, amb fulles...? Si tens entre 3 i 6 anys, vine
al Museu Deu i experimenta amb nosaltres!
Activitat familiar.
Reserves a https://museudeuelvendrell.blogspot.com/

A les  17.30 h 

Un Nadal d'antes a la casa del Pauet
Descobreix com passava les festes Pau Casals i troba un personatge molt
nadalenc amagat.
Activitat familiar. 
Reserves a https://museusdelvendrell.koobin.com/ 

Casa nadiua de Pau Casals

A les  17.30 h 

En horari del museu

En horari del museu

Museu Deu

activitat

Del Vendrell al món EN RUTA
Viatja pel món i crea el teu propi mapa.
Activitat familiar.
Entrada lliure.

Sala Portal del Pardo19fins al
febrer En horari de la sala



Visita guiada a l’exposició "100 anys de l’Orquestra Pau Casals"
Cal adquirir les entrades prèviament a www.ticketsonline.paucasals.org

29
desembre

Museu Pau Casals

A les 12 h 

Jornada de portes obertes a la Casa nadiua de Pau Casals
Entrada lliure.

Casa nadiua Pau Casals

Ruta Pau Casals amb audició d'orgue, amb la col·laboració de l'Associació 
Amics de l'Orgue
Cal adquirir les entrades prèviament a https://museusdelvendrell.koobin.com/ 

Casa nadiua Pau Casals

A les 11.30 h 

Jornada de portes obertes a l'exposició “100 anys de l’Orquestra 
Pau Casals”
Cal adquirir les entrades prèviament a www.ticketsonline.paucasals.org De 10 h a 14 h 

i de 16 h a 18 h

 Amb motiu del 145è aniversari del naixement de Pau Casals:

Museu Pau Casals

19
desembre

Casa nadiua de Pau Casals

A les 12 h 

22
desembre

1 imatge i 1000 paraules. Un viatge fotogràfic i literari.
Visita comentada a l'exposició "Del Vendrell al món", a càrrec de Rafa Pérez. 
L'acompanyarà Pep Querol, de la Biblioteca Pública Terra Baixa.
Reserves a espaicultural@elvendrell.net

Sala Portal del Pardo

A les 19 h 

desembre
22-09

gener

Segueix les pistes del Ramon i el Miquel
Vine a passar una estona divertida al Museu amb la família o els amics!  
Activitat familiar.
Entrada lliure.
 

Museu Deu

Un Nadal d'antes a la casa del Pauet
Descobreix com passava les festes Pau Casals i troba un personatge molt
nadalenc amagat.
Activitat familiar. 
Reserves a https://museusdelvendrell.koobin.com/ 

En horari del museu

En horari del museu



CASA MUSEU ÀNGEL GUIMERÀ · c. Santa Anna, 10
De dt. a dv. de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Ds. d’11 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Dg. i festius d’11 h a 14 h
5/12 obert al matí
Tancat: Tots els dilluns i els festius (24/12, 25/12,
26/12, 31/12, 01/01 i 06/01).

CASA NADIUA PAU CASALS · c. Santa Anna, 4
De dt. a dv. de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Ds. d’11 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Dg. i festius d’11 h a 14 h
5/12 obert al matí
Tancat: Tots els dilluns i els festius  (24/12, 25/12,
26/12, 31/12, 01/01 i 06/01).

MUSEU DEU · pl. Nova, 6
De dt. a dv. de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Ds. d’11 h a 14 h i de 17 h a 19 h
Dg. i festius d’11 h a 14 h
Tancat: Tots els dilluns i els festius (24/12, 25/12, 26/12,
31/12, 01/01 i 06/01).

 MUSEU APEL·LES FENOSA · c. Major, 25

 MUSEU PAU CASALS · av. Palfuriana, 67

horari

De dt. a ds. de 11 h a 14 h i de 18 h a 19 h
24/12, 30/12 i 5/01 obert al matí 
Tancat: Tots els dilluns i els festius (25/12, 26/12, 01/01, 06/01).

Exposició permanent tancada per reformes.
Horari de l'exposició temporal:
De dt. a ds. de 10 h a 14 h i de 16 h a 18 h
Dg. i festius d’10 h a 14 h
24/12 i 31/12 obert al matí
Tancat: Tots els dilluns i els festius (25/12, 26/12, 01/01, 5/01,
i 06/01).

SALA PORTAL DEL PARDO · c. Major, 20
De dt. a ds. d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
5/12 obert al matí
Tancat: Tots els dilluns i els festius (23/12, 24/12, 25/12, 26/12,
31/12, 01/01 i 06/01).

dels museu

exposicion
Exposició "Del Vendrell al món", del fotògraf vendrellenc Rafa Pérez
Amb el patrocini de Fujifilm.
L'exposició restarà oberta fins al 19 de febrer de 2022.

Sala Portal del Pardo

Col·lecció Fòrum de Chantal Grande i David Balsells
L'exposició restarà oberta fins al 28 de febrer de 2022. Museu Apel·les Fenosa

Cartes manuscrites i l'Art de ben menjar
L'exposició restarà oberta fins al 30 de desembre de 2021.

Exposició “100 anys de l’Orquestra pau Casals. Excel·lència musical i compromís social"
Aforament limitat. Cal adquirir les entrades prèviament a www.ticketsonline.paucasals.org
L'exposició restarà oberta fins al 9 de gener.

Museu Pau Casals

Museu Àngel Guimerà

Exposició ”Ramon Calsina & Miquel Villà: dos llenguatges”
L’exposició restarà oberta fins al 9 de gener de 2022. Museu Deu


