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Nens a partir de 4 anys

Family Art
Experience

Del 12 al 14 d’octubre
El FamilyArt Experience és una proposta
de viatge pensada per famílies amb
inquietuds artístiques, en la que
despertarem el geni creatiu que tots
portem a dins, de la mà de Gaudí, Miró,
Casals i Picasso.
Descobrirem els indrets que van inspirar
aquests genis universals, aprendrem a
mirar els paisatges amb els seus ulls i
realitzarem grans obres.

COMERCIALITZA

ORGANITZA

610 466 136
www.expeer.io
info@expeer.io

ADHERIT A

977 394 871
www.elpaisatgedelsgenis.cat
info@elpaisatgedelsgenis.cat
@paisatgegenis
facebook.com/ElPaisatgedelsGenis
@elpaisatgedelsgenis

La Costa Daurada, una destinació de turisme familiar,
i les Terres de l’Ebre, declarada destinació de turisme
sostenible Reserva de la Biosfera, són un paisatge natural
ideal per viure noves experiències.
En són una mostra les localitats i equipaments de la Ruta del Paisatge
dels Genis, dels quals tres compten amb els segells d’especialització
de Turisme Familiar que atorga l’Agència Catalana de Turisme de la
Generalitat de Catalunya:
• El Gaudí Centre està certificat com equipament de Turisme familiar
• La localitat del Vendrell està certificada com a Destinació de “Platja
en família”
• La localitat d’Horta de Sant Joan compta, com a membre del Parc
Natural d’Els Ports, amb el certificat de Destinació de “Natura i
Muntanya en Família”

MEMBRES DEL PAISATGE DELS GENIS

DIA 1
CUBISME
PICASSIÀ
Horta de Sant Joan

DIA 2 (matí)
L’UNIVERS DE
COLORS MIRONIÀ
Mont-roig

DIA 2 (tarda)
TALLER DE
MANUALITATS
GAUDINIANES
Reus

DIA 3
SIGUES MÚSIC
PER UN DIA
Platja de Sant
Salvador, El Vendrell

12 OCTUBRE

13 OCTUBRE (matí)

13 OCTUBRE (tarda)

14 OCTUBRE

09.30-11.00h
Desplaçament del grup al
Convent de Sant Salvador, a
Horta de Sant Joan (80 Km)

11.15-11.30h
Desplaçament del grup al Mas
Miró, a Mont-roig (3 Kms)

16.00-16.30h
Desplaçament del grup al Gaudí
Centre, a Reus (23 Kms)

9.30-10.30h
Check-out

11.30-12.30h
Visita per famílies al Mas Miró

17:00-18.30h
Desenvolupament de l’activitat
“Observem, escoltem, i toquem
en família al Gaudi Centre!” i
Taller de trencadís.

11.00h
Arribada, benviguda i esmorzar
del grup
11.30-13.30h
Desenvolupament de l’activitattaller “Jugant a ser Picasso”
(l’activitat inclou caminada a la
cova i taller de pintura cubista)
Allotjament al càmping,
a Mont-roig del Camp

Picasso ens porta al Parc Natural
dels Ports a Horta de Sant Joan,
on viurem una experiència de
descoberta de l’entorn natural.
En l’activitat “Jugant a ser
Picasso” farem una caminada a
la cova de Sant Salvador, situada
a la Muntanya de Santa Bàrbara
on l’artista malagueny, de la mà
del seu amic Pallarès va fer la
primera excursió tan punt va
arribar a Horta el 1898.
En acabar, instal·larem el
nostre taller de pintura cubista
al convent, que tant va pintar
Picasso a les seves obres. Allí
farem la nostra interpretació
personal de la realitat guiats
per l’artista local Mercè Amat,
que com Picasso ha trobat la
inspiració als paisatges feréstecs
dels Ports.

12.30-12.45h
Desplaçament del grup a
l’Ermita Mare de Déu de la Roca
12.45-13:30h
Desenvolupament del “taller
d’escultura mironià”

Allotjament al càmping,
a Mont-roig del Camp

10.30-11.15h
Desplaçament al Museu Pau
Casals, al Vendrell (60 km)
11.30-13.00h
Desenvolupament de l’activitat
“Sigues músic per un dia”, al
Museu Pau Casals
13.00h
Comiat del grup

13.30-15.45h
Àpat en grup al restaurant de
l’ermita (jocs amb monitor per
als petits)

El segon dia descobrirem l’univers
de colors mironià, a Mont-roig del
Camp.
Entrarem al Mas Miró, un espai
inèdit que obre les seves portes
per primera vegada al públic al
2018 i descobrirem l’indret que va
esperonar l’artista a dedicar-se a
la pintura. “Pare, mare, seré pintor!”
va dir el jove Joan Miró després del
seu primer viatge a Mont-roig.
En acabar pujarem a la muntanya
roja i a l’ermita de la Roca, on podreu
gaudir d’unes vistes espectaculars i
els més petits no trigaran a enfilar-se
amunt de la roca i jugar a cavallers
i exploradors. Allí farem un “taller
d’escultura mironià”.

Per la tarda a Reus farem la
visita dinamitzada per a famílies
“Observem, escoltem, i
toquem amb família al Gaudí
Centre” que inclou un taller de
manualitats, on crearem la nostra
pròpia obra gaudiniana.
Descobrirem els personatges
i els trets més essencials de
la vida de Gaudí de forma
didàctica i participativa utilitzant
múltiples recursos que anirem
descobrint al llarg de la visita al
Gaudí Centre.

En acabar viatjarem cap a Reus, la
capital del Baix Camp i ciutat natal
de Gaudí.

Culminarem l’aventura amb la
música del cant dels ocells, un
veritable himne de Pau. El mestre
Pau Casals, fill de l’organista del
Vendrell, va estar vinculat a la
música des de ben petit.
Al Museu Pau Casals farem
l’activitat “Sigues músic per
un dia” Qui era Pau Casals?
Saps quin instrument tocava?
Vols aprendre’l a tocar? Farem
una visita dinamitzada al Museu
amb el Robert, un músic amic de
Pau Casals que ens ensenyarà
qui era i perquè estimava tant
la música i la seva terra i, en
acabar, coneixerem de ben
a prop el seu millor amic, el
violoncel, i aprendrem a tocar-lo!
Us animeu a ser músics per un
dia?

Informació i reserves: info@expeer.io - 610 466 136

Allotjament a Els Prats Village, beach & càmping park
L’experiència d’acampar a l’aire lliure però amb les
comoditats dels millors hotels.
Els Prats Village, beach & càmping park, ubicat a primera línia de
mar a Mont-roig del Camp, ofereix la possibilitat d’allotjament en
bungalow i apartaments amb capacitat per a 4 o 6 persones

des

380de
€

El preu inclou
• 3 nits d’allotjament - 4 person
es
11, 12 i 13 d’octubre
• Excursions i tallers artístics 12, 13 i 14 d’octubre
• Esmorzar i dinar de grup
• Guia acompanyant

