XPOSICIÓ

XPOSICIÓ

XIV Mostra
Pintors de
Cornellà

Ossos

Fins al 26 de gener
Castell de Cornellà
DATES

N

ova 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.

Visita guiada a la planta
noble del Museu
Palau Mercader
Diumenges a les 12 h i dimecres a les 17 h
Museu Palau Mercader

V

isita 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.

NOU! Visita accessible: Prèvia demanda, programem un servei

de traducció en llenguatge de signes en llengua catalana, i una
visita per a persones invidents amb recursos tàctils. Pregunta’ns!

Del 6 de febrer a l’1 de març
6 de febrer a les 19.30 h

Castell de Cornellà

A

questa exposició fotogràfica recull històries de
nens africans que pateixen situacions traumàtiques
i extremadament difícils, però que gràcies al seu esforç,
perseverança i resiliència, aconsegueixen sortir endavant.
De la mà d’Alfons Rodríguez, fotògraf, i Xavier Aldekoa, periodista.

12 de gener a les 12 h

Museu Palau Mercader

E

CTIVITAT

DATES

DATES

INAUGURACIÓ

Del 12 de gener al 29 de març

INAUGURACIÓ

El Parc de Can Mercader

Indestructibles

Un viatge a
l’època medieval
de la mà de
l’antropologia física
DATES

TINERARI

XPOSICIÓ

ns aproparem a les condicions de vida de l’època
medieval a través de l’estudi de les restes d’esquelets
localitzades en jaciments arqueològics dels segles VIII al XV.
Veurem com vivien, a què es dedicaven i de què morien els
nostres avantpassats de l’edat mitjana, i podrem observar
les petjades que les malalties deixaven als seus ossos.

Organització i producció: Museu d’Arqueologia de Catalunya,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Amb visita guiada
inaugural a càrrec d’Helena García Guixé, comissària de l’exposició.

CTIVITAT PÚBLIC FAMILIAR

Taller de Carnestoltes

Posa’t el barret!

DATA 16 de febrer HORARI D’11 a
! Recomanada a partir de 5 anys

Museu Palau Mercader

A

l Museu Palau Mercader volem
que celebris amb nosaltres
el 25è aniversari. Si vols lluir un
barret d’època inspirat en els què
portaven els últims comtes de
Bell-lloc que van viure al Palau,
en aquest taller passaràs una
bona estona creant-ne el teu.

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA PÚBLIC FAMILIAR

Visita-taller a l’exposició
DATA 2 de febrer HORA A
! Recomanada a partir de

les 12 h

DURADA

7 anys

13 h

1 hora

Museu Palau Mercader
Tindrem l’oportunitat de parlar d’antropologia, i de poder
manipular directament restes paleoantropològiques.
Dedicarem una estona per entendre què ens poden explicar els ossos.

A càrrec de Gema Vives.

TINERARI

CTIVITAT

Planetari

Sona, sona la pianola
DATES Diumenges 19 de gener,
2 de febrer, 29 de març i 19
d’abril HORARI D’11.15 a 13.15 h
* No cal inscripcció prèvia
Museu Palau Mercader

El cel medieval
de Cornellà
9 de febrer HORARI 3 passis: a les 11, a les 11.45
i a les 12.30 h ! Recomanada a partir de 8 anys
Museu Palau Mercader
DATES

P

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

Us heu parat a pensar quin era el cel que veien els nostres avantpassats
de Cornellà al segle X? Quins estels podien observar? Quins planetes
es podien distingir? Us proposem un fantàstic viatge al passat.

A càrrec de Josep Domènech.

A càrrec d’Explora 360º.

Dones de Cornellà
Un itinerari històric
DATA 1 de març HORA
DURADA 1 h 30 min
PUNT DE TROBADA

DATA 8 de març HORA A les 11 h DURADA
! Recomanada a partir de 10 anys
PUNT DE TROBADA

1 h 30 min

Museu Palau Mercader

A

ctivitat per descobrir la unió
entre el patrimoni històric i el
natural al Parc de Can Mercader.
Veurem com la història, el lleure i
la botànica conflueixen en aquest
conjunt que formava part de
l’antiga finca Mercader a Cornellà.
A més, al final els participants
rebreu un tiquet gratuït per
al trenet 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.
Activitat inclosa en el 14è cicle als
parcs, platges i rius metropolitans.

CTIVITAT

A les 11 h

Castell de Cornellà

R

ecorregut 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 Sandra Rosas.

Vine a gaudir EXPOSICIONS
del patrimoni ACTIVITATS
de Cornellà! ITINERARIS
Programació
gener-abril
2020

CONCERT

Concert

Les Tonadilleras
Dones a escena

8 de març
A les 12 h
DURADA 1 hora
DATA
HORA

A càrrec de la Dra. Núria Armentano, arqueòloga i antropòloga.
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA PÚBLIC FAMILIAR

Una passejada pel jardí
romàntic i el Palau

PUNT DE TROBADA

Museu Palau Mercader

A

finals del segle XVIII i inicis
del XIX les “tonadillas” eren
petites obres teatrals cantades,
com òperes en miniatura on
les dones tenien un paper molt
rellevant. Per celebrar el Dia de
la Dona, us convidem a gaudir
d’aquest concert de “tonadilleras”
en un entorn únic, el Saló Àrab
del Museu Palau Mercader.

A càrrec d’Ensemble Fononèsia. Intèrprets: Aurèlia Pessarrodona (soprano),
Mireia Latorre (soprano), Akiko Nomoto (acompanyament musical).

XPOSICIÓ

CTIVITAT PÚBLIC FAMILIAR

Roig naixent,
entre art i ciència

El misteri de Can Mercader
DATA 15 de març HORA
DURADA 2 hores

A les 11.15 h

Antoni Serra Fiter,
el ceramista del
modernisme

Recomanada a partir de 14 anys
Museu Palau Mercader
!

L

es darreres
indagacions
sobre la història
del Palau Mercader
han tret a la llum l’estrany misteri
d’un testament no localitzat, el dotzè
dels que va fer redactar Lina Pozzali, la
comtessa de Bell-lloc. Els participants
hauran d’aguditzar l’enginy i les seves
habilitats, així com les dots d’observació
i deducció per descobrir-ne el misteri.

XPOSICIÓ

Del 17 de març
al 24 de maig
DATES

INAUGURACIÓ

17 de març a les 19 h

Castell de Cornellà

E

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

Comissària de l’exposició: Pia Subias, crítica d’art.

A càrrec de Tot Jugar.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Descobrint la ceràmica

CTIVITAT PÚBLIC FAMILIAR

Del 19 d’abril a l’1 de juny
Museu Palau Mercader
DATES

CTIVITAT PÚBLIC FAMILIAR

Més que un planetari

E

El Cicle de l’Aigua
5 d’abril HORARI 3 passis: a les 11,
a les 11.45 i a les 12.30 h DURADA 40 min
DATA
!

Recomanada de 3 a 8 anys

Museu Palau Mercader

U

s convidem a acompanyar una gota d’aigua en el seu
fascinant viatge pel món. La nostra protagonista viu
al Mar, on salta i juga amb les seves amigues. Però de tant
en tant, la calor se l’enduu… i aquí comença l’aventura!

A càrrec d’Explora 360º

25 de març HORA A les 16.30 h DURADA 2 hores
PUNT DE TROBADA Parada del Trambaix Pont d’Esplugues

A càrrec de Carme Comas, tècnica dels Museus d’Esplugues de Llobregat.

1 h 30 min

Visita guiada a la
Masia Museu Serra

Museu Palau Mercader

DATA

D

A càrrec de Jordi Serra Moragas.

e 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. Visita centrada en
els personatges femenins vinculats a la història del palau,
presenta tres escenes dramatitzades, entre 1900 i 1940.

19 d’abril

HORA

A les 12 h

DURADA

1 hora

CTIVITAT PÚBLIC FAMILIAR

Meteoròlegs a la
Torre de la Miranda
DATA 22 de març HORA
DURADA 1 h 30 min
!

A les 12 h

Recomanada a partir de 8 anys

Torre de la Miranda

P

er commemorar el Dia de la Meteorologia (23 de març) us proposem
una activitat familiar que il·lustra l’ús primigeni d’aquesta
emblemàtica torre com a observatori, a la vegada que permet conèixer
alguns fenòmens meteorològics d’una manera pràctica i lúdica.

A càrrec de Ciència Divertida.
Activitat inclosa en el 14è cicle als parcs, platges i rius metropolitans.

l fenomen de la
bruixeria ha generat
un gran nombre de
tòpics, que sovint han
estat utilitzats en les arts
plàstiques, la literatura
i el cinema. 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.

DATA 29 de març HORA A les 12
! Recomanada a partir de 3 anys

h

DURADA

45 min

Museu Palau Mercader

L

a Miyuki és una nena impacient. Tot ho vol al moment
i malgrat que el seu avi li demana paciència i lentitud,
ella sempre té pressa per aconseguir-ho tot ràpidament
però les flors no volen presses… Celebrem l’entrada de
la primavera amb contes i històries plenes de flors!

A càrrec d’Umpalumpa.

· Susbscriu-te al nostre butlletí electrònic
@queferaCornella
@QFerACornella

@MuseuMercader
@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

CTIVITAT PÚBLIC FAMILIAR

Contes de primavera al
Museu Palau Mercader

Trobaràs aquestes, altres propostes culturals i familiars
i molt més a la pàgina www.queferacornella.cat
· Segueix-nos a les xarxes socials:

Produïda pel Museu d’Història de Catalunya.

DATA

Senyores i minyones
a Can Mercader

A càrrec de Re-Crea.

La cacera de bruixes
a Catalunya

Visita als Museus d’Esplugues de Llobregat

Pel forat del pany

DATA 22 de març HORA A les 12 h DURADA
! Recomanada a partir de 10 anys

Per bruixa i metzinera

CTIVITAT PÚBLIC FAMILIAR

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

DATA

Horari d’obertura del Museu Palau Mercader:
Diumenges i festius, de 10 a 14 h.
El diumenge 26 d’abril també s’obrirà a la tarda,
de 16 a 20 h.
De dilluns a divendres, en activitats programades
i hores a convenir, per a grups concertats

*

El museu romandrà tancat del 6 al 13 d’abril de 2020

La llegenda de Sant
Jordi a Can Mercader
26 d’abril PASSIS A les 12 i a les 13 h
No cal inscripcció prèvia
Museu Palau Mercader

R

epresentació de la
llegenda de Sant Jordi
en el marc de la Jordiada al
Parc de Can Mercader, amb
la presència estel·lar d’un
dels dracs del Foment de
Cultura Popular de Cornellà.
Activitat organitzada
pel Pla Ciutat de
la Lectura.

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.
El Castell romandrà tancat del 6 al 13 d’abril de 2020
www.cornella.cat

