
MEMBRES DEL PAISATGE DELS GENISORGANITZA COMERCIALITZA

ADHERIT A

Del 12 al 15 d’octubre
Family Art Experience 1ª
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977 394 871
www.elpaisatgedelsgenis.cat
info@elpaisatgedelsgenis.cat
@paisatgegenis
facebook.com/ElPaisatgedelsGenis
@elpaisatgedelsgenis

C/Méndez Núñez 16
43004 Tarragona

680 477 298
977 897 327 
www.expeer.io
info@expeer.io

Sabeu què tenen en comú, el quadre cubista  de 
Picasso “Dona nua sobre fons de muntanya”, el 
quadre detallista de Joan Miró “La Masia”, les 
Torres de la Sagrada Família de Gaudí i el Cant 
dels Ocells de Pau Casals? Doncs, que tots ells 
van estar inspirats en paisatges de la província de 
Tarragona. 

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.

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 amb capacitat 
per a 6 persones . Estan dotats amb dues habitacions, una de matrimoni i una 
altra amb llitera i al menjador hi ha un sofà-llit per a dues persones.
Disponibilitat de bressols,trones i baranes pels més petits. Bany complet 
amb dutxa o banyera petita, la cuina-menjador està totalment equipada 
amb vitroceràmica, microones,nevera amb congelador i utensilis. El 
Bungalow està equipat amb Tv, aire condicionat,calefacció,llençols i la 
terrassa té mobiliari exterior.

El preu inclou
• 3 nits d’allotjament, en règim de mitja pensió a Els Prats Village, beach & càmping 

park a Mont-roig del Camp  
• Excursions, tallers artístics i entrada lliure als museus  
• Guia acompanyant 
• Kit d’artista

180€100€/nen

des de



DIA 1 
L’UNIVERS DE 
COLORS MIRONIÀ 
Mont-roig

DIA 2  
EL TRENCADÍS  
DE GAUDÍ
Reus

DIA 3  
CUBISME 
PICASSIÀ
Horta de Sant Joan

DIA 4  
SONA EL CANT DELS 
OCELLS 
Platja de Sant 
Salvador, El Vendrell

Començarem per descobrir l’univers 
de colors mironià, a Mont-roig del 
Camp.  

Anirem a la platja de la Pixerota, 
on Miró feia dibuixos a la sorra 
i acostumava a recollir objectes 
i elements de la natura per a les 
seves obres, per realitzar el taller 
d’art efímer “Estels mironians”. 
Incorporarem l’atzar en el procés 
creatiu al més pur estil dadaista. 
Segur que els petits genis de la casa 
se sorprendran! 

També farem l’excursió a la 
muntanya roja i a l’ermita de la 
Roca, integrada a la muntanya on els 
més petits no trigaran a enfilar-se 
amunt de la roca i jugar a cavallers i 
exploradors. 

10.30-11.00h.  
Arribada i check-in dels 
participants al càmping a Mont-
roig del Camp

11.00-11.30h.  
Benvinguda del grup i lliurament 
del kit d’artista (a recepció del 
càmping)

11.30-13.30h.  
Desenvolupament del taller “Estels 
mironians” 

13.30-13.45h.  
Desplaçament del grup a Ermita 
Mare de Déu de la Roca

14.00-16.00h.*  
Àpat al restaurant de l’Ermita

16.00-18.30h.*   
Visita al Centre Miró i excursió 
guiada pel camí Vell de l’Ermita 
Mare de Déu de la Roca fins a 
Mont-roig. 7 Kms, apta per a tota la 
família 

20.00-22.00h.  
Sopar i allotjament al càmping, a 
Mont-roig del Camp

El segon dia viatjarem cap a Reus, 
la capital del Baix Camp i ciutat 
natal de Gaudí. 

Farem l’activitat “Observem, 
escoltem, i toquem amb 
família al Gaudí Centre” que 
inclou un taller de trencadís. 

Descobrirem els personatges i 
els trets més essencials de la vida 
de Gaudí a partir de disfresses i 
fitxes didàctiques que es troben 
repartides per tot el centre.

Per la tarda, els més intrèpids 
podran pujar per les escales 
de cargol que van inspirar les 
escales de la Sagrada Família. Els 
més modernistes podran visitar 
l’Institut Pere Mata un dels edificis 
emblemàtics del modernisme 
català i els més culturetes podran 
visitar els museus de Reus.

09.00-10.00h.  
Esmorzar

10.00-10.30h.  
Desplaçament del grup al 
Gaudí Centre, a Reus (23 Kms)

11.00-13.30h.   
Desenvolupament de l’activitat 
“Observem, escoltem, i toquem 
amb família al Gaudi Centre!” i 
Taller de trencadís. 

14.00-16.00h.*   
Vermut de Reus i àpat al centre

16.00-18.00h.*   
Pujada al campanar de 
l’església de la Prioral, visita 
a l’Institut Pere Mara i/o als 
museus de Reus, per lliure 

20.00-22.00h.  
Sopar i allotjament al càmping a 
Mont-roig del Camp

El tercer dia, Picasso ens porta 
a Horta de Sant Joan, al Parc 
Natural dels Ports on viurem una 
experiència de descoberta de 
l’entorn natural. 

En l’activitat “Jugant a ser 
Picasso” farem una excursió a 
la cova de Sant Salvador, amb 
pícnic inclòs, 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 mateix 
convent de Sant Salvador 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. 

8.30-9.30h.  
Esmorzar

10.00-11.30h.  
Desplaçament del grup al 
Convent de Sant Salvador, a 
Horta de Sant Joan (80 Kms)

11.30-13.30h.  
Desenvolupament de l’activitat-
taller “Jugant a ser Picasso” 
(l’activitat inclou excursió a la 
cova, pícnic i taller de pintura 
cubista)

13.30-13.45h.  
Desplaçament del grup fins al 
poble 

14.00-16.00h.* 
Àpat al poble

16.00-18.00h.* 
Visita al Centre Picasso i 
indrets Picassians  d’Horta 

18.00-19.30h.  
Desplaçament i arribada al 
càmping

20.00-22.00h. 
Sopar i allotjament al càmping 
a Mont-roig 

Culminarem l’aventura amb la mú-
sica del cant dels ocells, un veri-
table himne de Pau. El mestre Pau 
Casals, fill de l’organista del Ven-
drell, va estar vinculat a la música 
des de ben petit. 

Pau Casals ens ensenya a descriure 
la música amb els sons de la natura. 
El xiular del vent, el so de les ona-
des del mar, dels ocells...

A Museu Pau Casals farem l’activitat 
“Sigues músic per un dia” Qui 
era Pau Casals? Saps quins instru-
ments tocava? Vols aprendre’l a to-
car? 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?

8.30-9.30h. 
Esmorzar i check-out

10.00-10.45h.  
Desplaçament al Museu Pau 
Casals, al Vendrell (60 km)

11.00-13.00h. 
Desenvolupament del taller 
“Sigues músic per un dia”, al 
Museu Pau Casals

13.30-14.30h.* 
Àpat al restaurant del Museu 

15.00h.  
Comiat del grup

*Activitat opcional. 


