
 ctivitat  públic familiar  
DATES  14 de maig i 2 de juliol HorA A les 11.15 h
DUrADA  2 hores !  Recomanada a partir de 14 anys
PUNT DE TroBADA Museu Palau Mercader

El misteri de 
can mercader

Les 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 
redactar Lina Pozzali, la comtessa 
de Bell-lloc, darrer membre de 
la família Mercader-Belloch 
que visquè al Palau Mercader.

 ctivitat  ESpEcial Nit DElS mUSEUS  
DATA  20 de maig HorA A les 21.30 h
Museu Palau Mercader

Jazz al museu
Amb motiu de la Nit dels Museus, aquest any, podeu 

gaudir d’una sessió de gypsy jazz, un estil desenvolupat 
a principis del segle passat a mans del llegendari guitarrista 
gitano Django Reinhardt. Veniu a gaudir d’aquesta música 
i deixeu-vos portar fins a principis del segle xx.  
A càrrec de Barnouche ( preguem confirmeu assistència)

 ctivitat  públic familiar  ESpEcial Dia DElS mUSEUS  
DATA  21 de maig HorA D’11.30 a 13.30 h
Museu Palau Mercader

Jornada de portes 
obertes al museu

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus us convidem 
a passejar al vostre aire per les sales del museu i 

conèixer les tasques menys visibles del dia a dia, de la mà 
del personal i dels professionals que hi col·laboren.
A càrrec de Marta Estadella, Núria Lladó, Morata-Masdéu, 
Èlia López, VERAICON, Kuam um!, Gema vives i Anna Plans.

 ctivitat  ESpEcial Nit DElS mUSEUS  
DATA 20 de maig HorA De 19.30 a 21 h
Museu Palau Mercader

DocUmENtal  
barcelona, abans  
que el temps  
ho esborri

Documental sobre la història d’uns parents dels 
Mercader; la família Baladía-Llorach, en paral·lel a la 

història d’una Barcelona efervescent en el període entre 
les dues exposicions universals de 1888 i de 1929.

*   Visita noctura al Museu a les 21 i a les 22 h.

 ctivitat

DATES  Diumenges 7 de maig, 18 de juny i 9 de juliol  
HorAri  D’11.15 a 13.15 h
Museu Palau Mercader 

Sona, sona 
la pianola

Podreu sentir sonar una pianola 
autèntica, i conèixer alguns detalls 

del seu mecanisme i funcionament, 
a càrrec de Josep Domènech.

 XpoSiciÓ

DATES  Fins al 21 de maig
Castell de Cornellà

manuel vázquez montalbán
Pepe Carvalho

Exposició d’homenatge a Manuel 
Vázquez Montalbán, amb la participació 

de més de 40 artistes que han creat 
una obra per a aquesta mostra, a partir 
d’algun dels 25 llibres de Pepe Carvalho. 
Es tracta d’una visió personal i un 
merescut homenatge que el món artístic 
tributa a aquest inoblidable escriptor.

 ctivitat  públic familiar  
DATA  28 de maig HorA De’11.30 a 13.30 h
Museu Palau Mercader

El retratista ambulant

Creieu que a l’era de 
les ‘selfies’ els retrats 

ja no tenen secrets  
per a ningú? Veniu a  
fer-vos un retrat com  
els d’abans, amb els 
vostres familiars i 
amics! I descobrireu 
la solemnitat d’anar 
a ca’l fotògraf i la 
màgia del revelat!
A càrrec de Pep Parer. 

 ctivitat  públic familiar  
DATA  4 de juny HorA A les 12 h DUrADA  1 h 
PUNT DE TroBADA Avinguda de Can Corts, s/n.  
(davant de l’Hotel NH Cornellà)

El canal de la infanta.  
Un viatge en el temps

E21 de maig de 1819 es va inaugurar 
el Canal de la Infanta, una 

obra d’enginyeria cabdal per al 
desenvolupament del marge 
esquerre del riu Llobregat, 
entre Molins de Rei i la Zona 
Franca de Barcelona. 
A càrrec de Re-crea.

 ctivitat  
DATA  4 de juny HorA A les 12 h DUrADA  1 h

Museu Palau Mercader

En l’espai incomparable d’una de les sales decorades del Museu, 
gaudirem de les melodies populars de les terres occitanes 

en els seus diversos dialectes; aranès, llenguadocià, bearnès, 
provençal i alvernès. I descobrirem  la figura de Frederic Mistral, 
un dels escriptors més importants en llengua occitana, Premi 
Nobel de Literatura el 1904 i fundador del moviment conegut 
com a felibritge, dedicat a la llengua i la cultura occitanes.
A càrrec de fononèsia (Mireia Latorre, soprano, Peter Krivda, viola de gamba.

 ctivitat  públic familiar  
DATA  11 de juny HorA A les 11 h DUrADA  2 h

Museu Palau Mercader

El Jardí Històric, la seva 
vegetació i el trenet

Activitat conduïda per una experta, en què els visitants podran 
descobrir, primer des de dalt d’un trenet en miniatura, i després 

a peu,  una altra manera de mirar-se el Parc de Can Mercader, on la 
història, l’art, el lleure i la botànica conflueixen en aquest conjunt 
que havia format part de l’antiga finca Mercader a Cornellà. 
A càrrec de Lourdes Roca de l’Associació d’amics 
del Jardí Botànic de Barcelona.

 ctivitat  
DATES  Diumenges i festius HorA A les 12 h  
NoVETAT  Visites els dimecres, a les 17 h 
Museu Palau Mercader 

visita guiada a la 
planta noble del museu 
palau mercader

V isita comentada en la que 
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.
* Visita el 18 de juny  
(Festa Major), a les 17 h.

activitat complEmENtÀria  Nova!  
DATA  16 de maig HorA A les 19.30 h
!  Públic adult 
Castell de Cornellà

taula rodona
Taula rodona sobre la novel·la negra i el mític  
personatge de Váquez Montalbán amb la participació dels 
escriptors Carlos Zanón, Toni Hill i Empar Fernández; i moderada 
per Mario Aguilera, director de la Biblioteca Central de Cornellà.

 ctivitat  públic familiar  
DATA  16 de juny (Festa Major) HorA A les 11.30 h
DUrADA  2 h  
Museu Palau Mercader

taller de collage al museu 

El museu és com una capsa tota coberta de colors, 
formes i textures que vesteixen les parets, els terres, 

sostres, portes i finestres, per crear ambients i sensacions 
diferents, segons els capricis dels dissenyadors. 
A càrrec de Gemma Vives.

Un viatge musical  
per l’occitània
coNcErt

 ctivitat  públic familiar  
DATA  28 de maig HorA A les 12 h  DUrADA  45 minuts

Museu Palau Mercader

contes clàssics al museu

Descobrireu la màgia del Museu a travès de les narracions 
clàssiques de sempre. Al final de l’activitat, els participants 

més petits podreu recollir el conte La Meravellosa Història  
del Palau Mercader. 
A càrrec d’UMPALUMPA
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 ctivitat  públic familiar  
DATA  5 de març HorA A les 12 h 
Museu Palau Mercader

Descobrint els mobles 
del palau mercader

Visita monogràfica que proposa una aproximació detallada 
al mobiliari del Museu Palau Mercader, a partir d’un 

recorregut cronològic per la història del moble, descobrint  importaNt! 
Els itineraris i algunes activitats 
tenen places limitades.  
cal iNScripciÓ prÈvia

informació i reserves: 
T. 93 474 51 35 (Castell), de 10 a 14 hores
A/e museumercader@aj-cornella.cat

Si voleu rebre informació d’aquestes i altres  
activitats culturals, us podeu subscriure als butlletins 
digitals ‘Cultura Cornellà’ i ‘Què fer a Cornellà’ a 
http://agenda.cornella.cat/Cornellaaldia.aspx

Horari d’obertura del museu palau mercader: 
Diumenges i festius, de 10 a 14 h
El 20 de maig, de 19 a 23.30 h
El 18 de juny, també de 16 a 20h 
De dilluns a divendres, en hores a convenir,  
per a grups concertats

El museu romandrà tancat el 24 de juny i del 30 de 
juliol al 31 d’agost de 2017

Horari d’obertura de la Sala d’art del castell: 
Diumenges, de 10 a 14 h
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

www.cornella.cat

Vine a gaudir 
del patrimoni 

de Cornellà!

EXpoSicioNS
activitatS
itiNErariS

programació  
maig-juliol 

2017

 XpoSiciÓ

DATES  Del 25 de juny al 3 de setembre
Museu Palau Mercader

amb a d’astrònoma

Com en moltes altres 
ciències, en l’Astronomia, 

el paper de les dones al llarg 
de la història ha quedat 
sovint oblidat, malgrat 
que, des d’Aglaonike que 
predeia els eclipsis de Lluna 
a la Grècia clàssica, fins 
a l’actualitat sempre n’hi 
ha hagut. La mostra fa un 
repàs de les principals fites 
de l’astrofísica i el paper 
fonamental que les dones han 
tingut en aquests avenços.  
Adaptació i itinerància a càrrec de 
l’Institut de Ciències del Cosmos de 
la Universitat de Barcelona (ICCUB). 
Original en castellà iniciativa del 
grup “Ella es una Astrónoma”.

 tiNErari  
DATA  2 de juliol HorA  A les 9.45 h  
DUrADA  3 hores PUNT DE TroBADA  Gran Teatre del Liceu 

Seguint la pista  
mercader per barcelona

V eniu a descobrir els espais urbans que van 
tenir alguna rellevància en la història del 

llinatge Mercader, comtes de Bell-lloc, com 
ara el palauet del carrer Lledó, l’església dels 
sants Just i Pastor, el Gran Teatre del Liceu o el 
passatge Mercader, a l’Eixample, testimoni del 
que havia estat propietat familiar, presidida 
per un palau d’estil àrab. Caldrà comprar 
l’entrada de la visita exprés al Gran Teatre i 
disposar d’un abonament de transport públic.
A càrrec d’Anna Plans.

 XpoSiciÓ

DATES  Fins al 18 de juny
Museu Palau Mercader

Què van fer per 
nosaltres… els romans?

Ja sabem que som hereus 
dels romans, però no 

sempre som conscients de 
fins a quin punt. Aquesta 
exposició mostra els principals 
aspectes que, tenint el seu 
origen en l’antiguitat romana, 
han perdurat fins als nostres 
dies en àmbits tan diversos 
com la llengua, la literatura, 
el dret, l’arquitectura, 
l’urbanisme, la medicina, la 
família o la vida quotidiana.
Produïda per Kuan Um!

activitat complEmENtÀria  públic familiar  Nova!  
DATA  16 de juliol HorA A les 12 h

visita comentada a l’exposició
Veniu a descobrir l’exposició en companyia 
d’una veu experta que ens ajudarà a 
conèixer més a fons els seus continguts  
i aclarir dubtes. 
A càrrec de l’Institut de Ciències del Cosmos de 
la Universitat de Barcelona.

 tiNErari  
DATA  9 de juliol HorA  A les 11 h  
DUrADA  2 hores PUNT DE TroBADA   
Castell de Cornellà

cada pedra  
al seu temps

É s un itinerari històric per a tots els 
públics. Al llarg d’unes dues hores es 

recorrerà el centre històric de la ciutat, identificant i coneixent els 
diversos testimonis històrics que han perdurat fins a l’actualitat i 
situant-los en els seus espais cronològics, per entendre una part de 
l’evolució que ha convertit aquella vila agrícola en la ciutat actual.
A càrrec de Kuan Um!

activitat complEmENtÀria  públic familiar  Nova!  
DATA  18 de juny HorAri  D’11.30 a 13.30 h

tallEr familiar 
condiments de luxe

Taller didàctic en què els participants elaboraran 
un condiment de luxe amb propietats culinàries 

i medicinals i podran gaudir d’una degustació. 
A càrrec de Kuan Um!

 XpoSiciÓ

DATES  Del 14 de juny a l’1 d’octubre
iNAUGUrACiÓ  14 de juny, a les 20 h

Castell de Cornellà

Després del Silenci
Cornellà de Llobregat 1975-1980.  
Fotografies de Toni Baños

Algunes de les fotografies de Cornellà d’aquest període 
inquiet, ple d’esperances, reivindicacions i mobilitzacions, 

àmpliament utilitzades en publicacions de l’època i posteriors, 
són de fotògrafs vocacionals que, com Toni Baños, van fixar, 
principalment en blanc i negre, alguns moments i aspectes cabdals 
per a la nostra memòria contemporània. Aquesta mostra vol 
ser el reconeixement de la seva tasca fotoperiodística amateur 
a través d’imatges d’un passat  proper i llunyà a la vegada.

activitat complEmENtÀria  públic familiar  Nova!  
DATA  16 de juliol PASSiS A les 11, 11.45 i 12.30 h
!  Recomanada a partir de 10 anys

la dansa dels planetes
Els Planetes errants dansen al compàs del seu Sol, 
deixant rere seu un bell núvol de gas i pols. Veniu a 
descobrir els secrets del sistema solar, els moviments 
dels seus components, immersos dins del  planetari. 
A càrrec d’Explora 360.

activitat complEmENtÀria  Nova!  
DATA  6 de juliol HorA A les 19.30 h 

taUla roDoNa
Els primers anys de  
la transició a cornellà
Amb la participació de Toni Baños, Joan Tardà i Ignasi Riera,  
moderada per Frederic Prieto. 

activitat complEmENtÀria  Nova!  
DATA  28 de juny HorA A les 19.30 h 

taUla roDoNa
El paper de la fotografia en el 
marc dels moviments socials
Amb la participació de Toni Baños, Jaume Muns  
i Xavier Bertral, moderada per Joan Fernández.
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