
Programa d’activitats

La permanència del gravat
Obres de la col·lecció Gelonch Viladegut

Museu d’Art Jaume Morera
Del 27 d’abril al 12 de setembre de 2010



VISITES EDUCATIVES

Adreçades a alumnes d’ensenyament primari, secundari i batxillerat
Visita dinamitzada a l’exposició i taller de gravat a càrrec de l’artista Enriqueta Vendrell per a 
grups concertats d’escoles i instituts.
Del 27 d’abril al 22 de juny
Gratuït

NIT DELS MUSEUS 

Visita i taller Fes el teu gravat!
Amb motiu de la celebració de La nit dels museus, les portes del Museu romandran obertes fins a 
les dotze de la nit per tal que els visitants puguin gaudir de l’exposició i participar en un taller de 
gravat en el qual podran realitzar i endur-se el seu gravat.
Dissabte, 15 de maig 
Visites comentades a les 20.00 i a les 22.00 hores
Taller de gravat a les 21.00 hores
Gratuït

VISITES FAMILIARS

Visites dinamitzades a l’exposició i taller de gravat
Diumenge, 13 de juny i 5 de setembre, a les 11.00 hores
Preu: 5 €  per família (places limitades). Els nens i nenes han d’anar acompanyats per un adult.

VISITES COMENTADES AL PÚBLIC EN GENERAL

Visites guiades a l’exposició
Diumenge, 20 de juny i 11 de juliol, a les 11.00 hores
Gratuït

TALLERS D’ESTIU

Tallers d’introducció al món del gravat adreçats a nens i nenes de 6 a 11 anys
Durant una setmana els participants podran experimentar diverses tècniques a l’entorn del gravat 
i l’estampació que inclouen la fabricació de paper, el monotip, la punta seca i l’elaboració i 
distribució de sèries.
Del 6 al 9 de juliol, de 11.00 a 13.00 hores
Preu: 20 € (places limitades)

ACTE D’ENTREGA DELS TREBALLS REALITZATS EN EL TALLER DE GRAVAT

Lliurament de les obres realitzades per grups concertats en el taller de gravat paral·lel a l’exposició 
i que s’han exposat durant la mostra.
Divendres, 10 de setembre, a les 18.00 hores

Totes les activitats requereixen d’inscripció prèvia. Les inscripcions i la reserva de places es poden realitzar a 
través del telèfon 973 700 419, el correu electrònic mebosch@paeria.cat o directament al Museu d’Art Jaume 
Morera (C. Major 31, Edifici Casino, 1a planta. Lleida).
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