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El Museu Romàntic Can Papiol i la Masia d’en Cabanyes
de Vilanova ja són “Cases Singulars"
Vilanova 20/06/2013 - 12:14
El Museu Romàntic Can Papiol i la Masia d’en
Cabanyes de Vilanova s’uneixen al projecte
“Cases Singulars”, que té com a objectiu donar a
conèixer espais culturals que han estat decisius
per a la història del país.
El projecte “Cases Singulars” va néixer el 2010
amb la finalitat d’agrupar i difondre cases, palaus
i espais singulars de Catalunya amb un important
contingut patrimonial i artístic. Espais visitables
que expliquen la història i el llegat de les
persones que hi van viure.
Isabel Vallès, codirectora del projecte, explica
que la idea va sorgir perquè “a Barcelona hi havia
molt patrimoni ocult i van començar a fer
convenis amb els propietaris d’aquestes cases i
espais per obrir-los a ciutadania, per explicar la història de persones que havien fet molt per Barcelona”.
Ara, en virtut del conveni de col·laboració signat entre “Cases Singulars”, el Consell Comarcal del Garraf i l’Organisme
Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, la Masia d’en Cabanyes i el Museu Romàntic Can Papiol se sumen a les cases
que ja integren el projecte, i que són els Palau Moxó, Palau Güell, Palau Moja, Casa de Manuel Rocamora, Torre
Bellesguard, Estudi-Taller d’Oleguer Junyent, Casa de la Seda, Casa Museu-Arxiu Maragall, Casa Amatller, Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Cases Singulars també
col·labora amb altres espais d’arreu de Catalunya, com la Casa Rafael Masó (Girona), Casa Museu Domènech i
Montané (Canet), Casa Coll i Regàs (Mataró), Bell Recó (Argentona), Vil·la Pau Casals (el Vendrell), Casa Prat de la
Riba (Castellterçol) i Casa Rafel Casanova (Moià).
Amb la finalitat d’atreure més visitants, “Cases Singulars” organitza activitats com visites comentades en què expliquen
com es vivia i com eren les famílies d’aquell moment, tant per a públic local com per turistes de diferents indrets de
Catalunya. També s’organitzen activitats familiars, activitats educatives, concerts o conferències.
L’alcaldessa de Vilanova Neus Lloveras considera que “aquest conveni a tres bandes serà molt positiu per la ciutat,
perquè està molt en la línia del turisme que estem impulsant, un turisme de qualitat, de persones interessades en la
cultura”.
El president comarcal, Juan Luis Ruiz, considera que “en un moment de dificultat per la gestió de la cultura i el
patrimoni, i de qüestionament de la llengua i la cultura del país, és bo recordar que la història del nostre país és la
història dels seus avantpassats: homes i dones que han deixat petjada cultural que permet entendre el passat, però
també el present i el futur”.
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PACS DEL PENEDÈS
BIBLIOBÚS Montau (fins les
18.30 h).

26/06/2013 - 16:00
CANYELLES
BIBLIOBÚS El Castellot (fins les
19 h).

26/06/2013 - 18:30
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
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27/06/2013 - 10:30
SANT MARÇAL (CASTELLET I
LA GORNAL)
BIBLIOBÚS El Castellot (fins les
13 h).

27/06/2013 - 11:00
ORDAL (SUBIRATS)
BIBLIOBÚS Montau (fins les
13.30 h).
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