
Vine a gaudir 
del patrimoni 

de Cornellà!

EXPOSICIONS
ACTIVITATS
ITINERARIS

Programació  
setembre-desembre

 2020

Per la vostra seguretat, i seguint la normativa vigent, hem establert un protocol d’accés.
Us preguem que seguiu les indicacions i que tingueu en compte que les activitats  
tenen un aforament limitat i per a la majoria cal inscripció prèvia.

Tenim una nova modalitat de visita a la planta noble del Palau Mercader! Pregunteu-nos!

Ús obligatori  
de la mascareta

Distància de 
seguretat d’1,5 m, 
també a l’exterior

Renteu-vos les 
mans amb gel 
hidroalcohòlic

Aforament  
limitat a  
cada sala

No toqueu res Lavabos tancats



 CTIVITAT  

Visita guiada a la planta  
noble del Museu 
Palau Mercader
MUSEU PALAU MERCADER
DATES: Diumenges 20 i 27 de setembre ·  
Dilluns 12 i diumenge 25 d’octubre · Diumenge 
29 de novembre · Diumenge 20 de desembre 
HORARI:  A les 11 i a les 12 h (2 passis)

Visita comentada en què es presenta la història de la  
finca Mercader i es descobreixen alguns dels espais 
de la planta noble, decorats segons el gust d’una 
família aristocràtica de finals del segle XIX.

 CTIVITAT   NOVETAT!  NO CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Visita lliure a la planta noble 
del Museu Palau Mercader

MUSEU PALAU 
MERCADER
DATES: Diumenges i 
festius que no hi hagi 
programada cap altra 
activitat incompatible 
amb la visita · Dimarts  
8 de desembre (festiu)  
HORARI: D’11 a 13 h

Gaudiu d’alguns espais de la planta noble al vostre aire.

 XPOSICIÓ

Per bruixa i metzinera
La cacera de bruixes 
a Catalunya
MUSEU PALAU MERCADER
DATES: Fins el 25 d’octubre  
ATENCIÓ: El 18 d’octubre 
romandrà tancada de 12  
a 13 h (per acollir l’activitat 
‘Contes embruixats’)

La bruixeria i la seva repressió 
susciten un gran nombre 
d’interrogants als quals 
volem donar resposta amb 
aquesta exposició temporal 
al Museu Palau Mercader.

La bruixa que vola dalt  
d’una escombra, que es  
troba amb les seves companyes 
en sàbats nocturns i que disposa 
de poders malèfics atorgats pel 
diable posseeix un gran atractiu  
en l’àmbit de la creació. 

Produïda pel Museu d’Història  
de Catalunya
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ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Contes embruixats
DATA: Diumenge 18 d’octubre HORA: A les 12 h  
DURADA: 45 minuts PÚBLIC: Recomanat a partir de 4 anys

Una bruixa amant dels gats, una que té una casa de 
xocolata i una altra aficionada a la costura. Bruixes 
diverses, bones o dolentes però sempre fascinants.

A càrrec d’Umpalumpa



[JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI, DEL 9 A L’11 D’OCTUBRE]

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA  PÚBLIC FAMILIAR

Visita guiada  
a l’exposició
DATA: Diumenge 11 d’octubre  
HORA: A les 12 h DURADA: 1 hora

Visita comentada a l’exposició 
on aprofundirem en la figura 
d’Antoni Serra, artista i científic, i 
en les seves dues facetes creatives, 
la pintura i les porcellanes.

A càrrec de Pia Subias 

 XPOSICIÓ

Roig naixent,  
entre art i ciència 
Antoni Serra Fiter, el 
ceramista del modernisme
CASTELL DE CORNELLÀ
DATES: Fins el 25 d’octubre 

Exposició commemorativa dels 150 anys del naixement 
d’Antoni Serra Fiter (1869-1932), artista, pintor i ceramista 
iniciador d’una nissaga de ceramistes encara avui presents 
a Cornellà en la figura del seu net Jordi Serra i Moragas.

Comissària de l’exposició: Pia Subias, historiadora de l’art 

 CTIVITAT NO CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Sona, sona la pianola
MUSEU PALAU MERCADER
DATES: Dilluns 12 d’octubre · Diumenges 15  
de novembre i 13 de desembre  
HORARI: D’11.15 a 13.15 h

Podreu sentir sonar una pianola autèntica, i conèixer 
alguns detalls del seu mecanisme i funcionament.

A càrrec de Josep Domènech
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 TINERARI  

Cada pedra al seu temps
CASTELL DE CORNELLÀ (Punt de trobada)
DATA: Diumenge 27 de setembre HORA: A les 11 h  
DURADA: 2 hores 

Ruta per a tots els públics que recorre el centre històric 
de la ciutat. Identificarem i coneixerem els diversos 
testimonis històrics que han perdurat fins a l’actualitat, 
per entendre l’evolució que ha convertit l’antiga vila 
agrícola de la parròquia de Cornellà en la ciutat actual.

A càrrec de KuanUm!



 CTIVITAT  PÚBLIC FAMILIAR

Pel forat del pany 
Senyores i minyones 
a Can Mercader 
MUSEU PALAU MERCADER
DATES I HORARIS: Diumenge 4 d’octubre (2 sessions),  
de 10.30 a 12 h i de 12.15 a 13.45 h · Diumenge 
22 de novembre, de 12 a 13.30 h

De les moltes històries que es poden narrar entorn de Can 
Mercader, les de les dones que van habitar aquests espais 
són de les més desconegudes. Aquesta visita centrada en 
els personatges femenins vinculats a la història del palau, 
presenta tres escenes  
dramatitzades,  
entre 1900  
i 1940.

A càrrec  
de Re-Crea

[JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI, DEL 9 A L’11 D’OCTUBRE]

 TINERARI  

El Parc de Can Mercader
Una passejada pel jardí 
romàntic i el Palau
MUSEU PALAU MERCADER (Punt de trobada)
DATA: Diumenge 11 d’octubre HORA: A les 11 h 
DURADA: 1 hora 30 minuts  
PÚBLIC: Recomanat a partir de 10 anys

Coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, 
us proposem una activitat combinada on descobrireu 
la unió entre el patrimoni històric i el natural en 
un mateix espai, el Parc de Can Mercader.

A càrrec de Lourdes Roca de l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona.
Col·labora l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Cornellà de Llobregat
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[JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI, DEL 9 A L’11 D’OCTUBRE]

 CTIVITAT NO CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Jornada de portes obertes
MUSEU PALAU MERCADER
DATA: Diumenge 11 d’octubre HORA: D’11.30 a 13.30 h

Us convidem a passejar per les sales del museu i 
conèixer les tasques menys visibles del dia a dia, 
de la mà dels professionals que hi col·laboren. 

A càrrec dels col·laboradors habituals del museu

 CTIVITAT   TEATRE

El jove 
Frankenstein
CASTELL DE CORNELLÀ
DATA: Dissabte 17 d’octubre 
HORA: A les 21 h

Es tracta d’un espectacle teatral 
que representa una versió 
radiofònica de la descabellada 
pel·lícula de Mel Brooks i Gene 
Wilder. A través de les veus i 
els diàlegs, la proposta evoca 
aquella divertida història que ha 
esdevingut un clàssic del cinema.

A càrrec de Catalònia Teatre



 TINERARI  

Dones  
de Cornellà
Un itinerari  
històric
CASTELL DE CORNELLÀ  
(Punt de trobada)
DATA: Diumenge 25 d’octubre  
HORA: A les 11 h DURADA: 1 hora 30 minuts  
PÚBLIC: Recomanat a partir de 10 anys

Recorregut històric per la ciutat que ens permetrà 
conèixer com les dones de Cornellà han participat en 
la transformació del municipi, fent visibles la seva 
activitat i els espais de memòria on han deixat la 
seva empremta. Vine i descobreix el paper cabdal de 
les dones en la història de Cornellà de Llobregat! 

Elaborat en col·laboració amb el Centre d’Informació 
i Recursos per les Dones (CIRD).
A càrrec de KuanUm!

 CTIVITAT

Visita al Castell, l’edifici 
més antic de Cornellà
CASTELL DE CORNELLÀ (Punt de trobada)
DATA: Diumenge 18 d’octubre HORA: A les 11 h 
DURADA: 1 hora 30 minuts

Amb aquesta visita 
podreu conèixer la història 
i les característiques del 
Castell de Cornellà en el 
seu context territorial, 
incorporant les últimes 
novetats descobertes pels 
historiadors Joan i Josep 
Fernàndez. Per conèixer 
millor el context del Castell, 
l’activitat inclou una visita 
a les restes arqueològiques. 

A càrrec de Joan Fernàndez i KuanUm!

 CTIVITAT   PÚBLIC JOVE I FAMILIAR

Crim al Palau Mercader
Un Cluedo a mida real
MUSEU PALAU MERCADER
DATES: Diumenge 18 d’octubre 
HORARI: 11.15 h i 12.30 h (2 sessions) DURADA: 1 hora

S’ha comès un crim! Qui ho ha fet, on i quin objecte 
ha utilitzat com a arma? El clàssic joc detectivesc pren 
vida entre les parets de la Planta Noble del Museu 
Palau Mercader. Veniu a viure l’experiència! 

A càrrec de Tot Jugar
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 CTIVITAT   PÚBLIC FAMILIAR

Fes la teva ‘calaca’
MUSEU PALAU MERCADER
DATES: Diumenge 25 d’octubre 
HORA: A les 11.30 h DURADA: 1 hora 30 minuts

El dia dels “muertitos” a Mèxic s’acostuma a fer unes figuretes 
de diversos materials, inclús de pa, dolços o pasta de paper, 
els quals representen calaveres i esquelets. Vine a fer la 
teva “calaca” i decorar el nostre “altar de muertitos” amb 
els amics i amigues que faràs al Museu Palau Mercader.

A càrrec de KuanUm!



 CTIVITAT   PÚBLIC FAMILIAR

Taller de Nadal
MUSEU PALAU MERCADER

DATA: Diumenge  
29 de novembre  
HORA: A les 11 h i a les  
12.30 h (2 sessions)  
DURADA: 1 hora PÚBLIC: 
Recomanada a partir de 7 anys

Ara que s’acosta Nadal i ens 
agrada engalanar-ho tot, al  
Museu Palau Mercader podreu 
participar en aquest taller  
tot experimentant i creant amb 
colors, materials i textures!

A càrrec de Gema Vives

 XPOSICIÓ

36a Mostra de Còmic  
‘Ciutat de Cornellà’
CASTELL DE CORNELLÀ
DATES: Del 6 al 29 de novembre

Una nova edició de l’exposició dels treballs guanyadors 
de la 36a convocatòria dels premis de còmic Ciutat de 
Cornellà. Una nova ocasió per conèixer i apropar-nos a 
aquest llenguatge artístic tant present a la nostra ciutat.

 XPOSICIÓ

Fer 
L’humor amable
MUSEU PALAU MERCADER
DATES: De l’1 de novembre de 2020 
al 14 de febrer de 2021 

Exposició sobre Josep Antoni Fernández i Fernández, 
(Mansilla de las Mulas, Lleó, 1949), conegut pel seu 
pseudònim Fer, un dels ninotaires més importants del país. 
Publica els seus ninots al diari El Punt Avui des de 1987  
i ha estat director de revistes satíriques  
com El Papus o El Jueves. 

L’exposició ha estat comissariada  
per KAP (Jaume Capdevila)  
i produïda pel Museu Abelló.

 CTIVITAT   CONCERT  PÚBLIC FAMILIAR

Al Andalus al segle XXI
La música de les tres cultures
MUSEU PALAU MERCADER
DATA: Diumenge 8 de novembre HORA: A les 12 h  
DURADA: 1 hora

Pedro Burruezo, Robert 
Santamaría i Jordi Ortega, de 
la mà de la Nur Camerata, 
ens proposen un concert en 
el qual recuperen històries 
i melodies antigues amb 
una mirada contemporània. 
Peces morisques, joies 
sefardites cantades en 
“ladino”, cançons dedicades 
a místics de la cristiandat, 
i alguna cançó trovadoresca 
d’arrels medievals.
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 CTIVITAT  PÚBLIC FAMILIAR

Taller de Santa Llúcia
Escriu ‘Cornellà’ com 
ho feien a l’antiguitat
CASTELL DE CORNELLÀ
DATA: Diumenge 13 de desembre HORARI: Taller continu 
de 12 a 14 h PÚBLIC: Recomanada a partir de 7 anys

Sabeu de quan és el primer document que conservem amb el nom 
de la nostra ciutat? Voleu conèixer quins materials i quin tipus de 
lletra es feien servir a l’antiguitat? Apunteu-vos a aquest taller on 
experimentareu amb estris i suports d’escriptura d’època romana 
i medieval per fer un punt de llibre que us endureu de record.

A càrrec de KuanUm!

 XPOSICIÓ

XV Mostra del Grup  
de Pintors de Cornellà
CASTELL DE CORNELLÀ
DATES: Del 15 de desembre al 31 de gener de 2021

Un cop més, a les portes de les festes nadalenques 
d’enguany, el Castell acollirà una nova mostra del 
Grup de Pintors de Cornellà. Un col·lectiu actiu 
i dinàmic, present en moltes de les activitats i 
festes col·lectives de la ciutat que, com cada any, 
acudeixen fidels al seu compromís al Castell.

Trobaràs aquestes, altres propostes culturals i familiars 
i molt més a la pàgina www.queferacornella.cat 
· Susbscriu-te al nostre butlletí electrònic 

· Segueix-nos a les xarxes socials: 

  @queferaCornella  @MuseuMercader 
  @QFerACornella   @museupalaumercader
  @queferacornella 

· O descarrega’t la nostra aplicació mòbil a  
 playstore o  applestore

· També pots consultar l’Agenda de la web municipal:
 http://agenda.cornella.cat/Cornellaaldia.aspx

 IMPORTANT! Els itineraris i les activitats  
que no indiquin el contrari tenen places limitades.  
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

Informació i reserves: 
De dimarts a divendres, de 10 a 14 h, al 93 474 51 35  
o a museumercader@aj-cornella.cat

Horari d’obertura del Museu Palau Mercader: 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
De dilluns a divendres, en activitats programades  
i hores a convenir, per a grups concertats

El museu romandrà tancat del 21 de desembre al 3 de gener  
de 2021, i el dimecres 6 de gener de 2021

Festius d’obertura: dilluns 12 d’octubre, diumenge 1  
de novembre i dimarts 8 de desembre de 2020

Horari d’obertura de la Sala d’Exposicions del Castell: 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

www.cornella.cat


