
Creactiva’t! és el programa d’activitats 
culturals i lúdiques del Museu de la Pell 
d’Igualada per gaudir amb la família i els 
amics.

Us convidem, un cop al mes, a participar 
d’uns diumenges actius i inoblidables 
amb propostes molt variades (tallers de 
fotografia, tecnologia, creació artística, 
grafiti i art urbà, disseny i tipografia, 
música, gastronomia...) per aprendre 
moltes coses, jugant i imaginant, sobre les 
festes i tradicions locals, les exposicions 
temporals i les col·leccions del Museu.

T’hi esperem!

Diumenges familiars
al Museu de la Pell

Programació 2019
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DESEMBRE               

TAFANEGEM EL VI:
OLORS, COLORS, TEXTURES...

AMB UN TELER FEM UN TAPÍS

Diumenge 29 de setembre a les 12 h 

Diumenge 24 de novembre a les 12 h 

Cultura i lleure en família

Taller de disseny

Tot jugant i a través dels sentits aprendrem a distingir 
aromes de productes naturals i a reconèixer les sensacions 
tàctils que es perceben a la boca quan es fa un tast de vi. 
L’activitat inclou una degustació de mosts ecològics de 
varietats de raïm diferents.

El Museu de la Pell havia estat la fàbrica de Cal Boyer...  
desenes de màquines de teixir, amb quilòmetres de fil van 
fer teles de tota mena. Sabeu com es fa un teixit? Tot fent un 
tapís descobrirem com es fa la roba que portem cada dia.

Lloc: Museu de la Pell 
Edat: a partir de 6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Museu de la Pell 
amb la col·laboració de Vinseum, Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya.
Aforament limitat

Ll oc: Museu de la Pell 
Edat: a partir de 6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Museu de la Pell 
Aforament limitat

SOTA L’OMBRA BROSSIANA

JOIES EN PELL

Diumenge 20 d’octubre a les 12 h 

Diumenge 15 de desembre a les 11 h

Taller de creació artística

Taller de disseny

Una activitat divertida i lúdica per entrar a l’imaginari de 
Joan Brossa, el poeta més polifacètic del nostre país. Ju-
garem amb el cos fent animals i ombres i construirem una 
gallina brossiana amb material de rebuig.
Activitat relacionada amb l’exposició Joan Brossa: escolteu 
aquest silenci.

Per Nadal, ves ben guarnit o regala una joia. Vine al taller de 
la Fira de Nadal a la plaça de l’Ajuntament, i aprendràs a fer 
un penjoll amb retalls de pell, perletes i pedres de fantasia. 

Lloc: Museu de la Pell
Edat: a partir de 6 anys
Preu: gratuït 
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Museu de la Pell 
amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa.
Aforament limitat

Lloc: Plaça de l’Ajuntament (Fira de Nadal)
Edat: a partir de 6 anys
Preu: gratuït 
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada – Museu de la Pell 
amb la col·laboració de Fira d’Igualada i l’Associació del 
Barri de la Font Vella. 
Aforament limitat



PREPARA’T PELS TRES TOMBS

Diumenge 13 de gener a les 12 h

Cultura i lleure en família
GENER

MAIG JUNY JULIOL AGOST

FEBRER MARÇ ABRIL

Coneixerem l’antic ofici de baster o guarnicioner a través 
de les selles de muntar i els arreus d’animals de càrrega que 
tenim al Museu de la Pell i al Museu del Traginer. I farem un 
petit objecte de pell inspirat en els vistosos guarniments que 
lluiran els cavalls durant la festa dels Tres Tombs d’Igualada.

Lloc: Museu de la Pell 
Edat: a partir de 6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell amb 
la col·laboració de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada i el 
Museu del Traginer. Col·lecció Antoni Ros.
Aforament limitat

MÀSCARA LED

Diumenge 17 de febrer a les 12 h

Taller de tecnologia creativa

Prepararem el carnaval amb l’elaboració d’una màscara 
amb LEDs que s’il·luminen. Aprendrem a construir un circuit 
electrònic senzill que ens permetrà lluir aquesta màscara 
resplendent mentre passegem per la rua de carnaval.

Lloc: Museu de la Pell 
Edat: a partir de 6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell
Aforament limitat

FOTOGRAFIEM SOBRE UNA FUSTA 

Diumenge 10 de març a les 12 h

Taller de fotografia i creació artística

Porta la fotografia* que més t’agradi: amb la tècnica del 
transfer la traslladarem sobre una fusta, i ens l’emportarem 
per decorar un racó de casa! 
*La fotografia ha de ser impresa amb làser. Si no en tens, 
te’n donarem una nosaltres. 

Lloc: Museu de la Pell
Edat: a partir de 8 anys
Preu: gratuït 
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell 
amb la col·laboració de FineArt
Aforament limitat

AMB LA TÈCNICA DELS MOSAICS ROMANS...
FAREM UN POSA-VASOS
Diumenge 28 d’abril a les 12 h 

Taller de creació artística

Ens inspirarem en els mosaics de la Vil·la Romana de L’Espelt 
i, seguint les pautes dels artesans de l’antiga Roma, farem una 
composició amb tessel·les de colors (les petites peces que for-
men un mosaic) en forma de posa-vasos. (Imatge de Villa ro-
mana La Dehesa. SoriamuséuM)

Lloc: Museu de la Pell
Edat: a partir de 6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell
Aforament limitat

AMB LA TÈCNICA DEL GRAFITI...
PINTEM UN MURAL 
Diumenge 19 de maig a les 12 h 

Taller d’art urbà

Amb l’ajuda d’una experta en art urbà, pintarem un mural amb 
esprais (de base a l’aigua i no tòxics), a prop de Cal Granotes, 
enmig del barri del Rec. Descobrirem què s’hi feia en el passat 
en aquest edifici i per què s’anomena així. I ens inspirarem en 
tot plegat per pintar una atractiva composició a l’aire lliure. 
Activitat vinculada al Dia Internacional dels Museus.

Lloc: Museu de la Pell
Edat: a partir de 8 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell 
Aforament limitat

IMAGINA EL TEU ANIMAL ABISSAL

Diumenge 30 de juny a les 12 h

Taller de disseny i tipografia

Fa molts anys, un mestre va fer imaginar als seus alumnes el 
mar, per ells desconegut. El van descriure i van imprimir-ne els 
escrits. Nosaltres imaginarem les criatures que viuen al més 
profund dels oceans, i els donarem forma tot estampant lletres 
tipogràfiques d’impremta. Activitat relacionada amb l’exposi-
ció Desenterrant el silenci. El mestre que va prometre el mar.

Lloc: Museu de la Pell
Edat recomanda: a partir de 6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell
Aforament limitat

FEM GELATS, GRANISSATS I BATUTS AMB 
PLANTES SILVESTRES I VARIETATS LOCALS
Diumenge 21 de juliol a les 12 h 

Taller de gastronomia

Fem que aquests aliments tan estiuencs siguin d’allò més ori-
ginals, bons i saludables. Hi ha mil i una opcions per donar-los 
gusts, textures i colors d’allò més atractius tot utilitzant espè-
cies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals. 
Comprovarem com són de bons tot tastant-los!

Lloc: Museu de la Pell
Edat recomanda: a partir de 6 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell 
amb la col·laboració del Col·lectiu Eixarcolant
Aforament limitat

LES MÚSIQUES DE LA FESTA

Dimarts 20 d’agost a les 19 h 

Taller de música

Gegants, dracs i capgrossos surten de la Casa de la Festa 
acompanyats d’instruments per celebrar la Festa Major. Són 
la gralla, el timbal, el flabiol i el sac de gemecs. Farem un ta-
ller per conèixer-los de prop i gaudir dels seus sons.

Lloc: Museu de la Pell
Edat recomanda: a partir de 4 anys
Preu: gratuït
Ho organitzen: Ajuntament d’Igualada - Museu de la Pell 
amb la col·laboració de Dessota, Aula de Música Tradicio-
nal de l’Anoia (AMTA) i Moixiganguers d’Igualada 
Aforament limitat


