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Properes activitats del Museu Abelló
Aquest divendres, 12 d’abril, el Museu Municipal Joan Abelló ha
programat una nova tertúlia del cicle L’hora del te, que versa sobre
diferents facetes del pintor molletà. En aquesta ocasió es parlarà de
l’Abelló viatger.
La nova tertúlia de L’hora del té serà a les 6 de la tarda, al Museu Abelló, i
comptarà amb les intervencions de Joaquim Sardà, Carme Cluselles i Albert
Cluselles, que van compartir alguns viatges amb Joan Abelló.
L’hora del te pretén emular a la naturalesa de les trobades en les quals Abelló
va participar quan vivia a casa de Carles Pellicer, i que va recollir en el llibre
que va publicar, amb aquest títol, al 1961. Com diu, Ignasi Agustí en el pròleg,
“l’hora del te és l’hora del llarg diàleg i de la confidència, de la comprensió
recíproca i de l’amistat”. En aquest cicle, es tracten diferents aspectes de la
vida i obra d’Abelló, com la seva activitat col·leccionista, els viatges, la família o
el seu cercle d’ amistats.
L’hora del te. Abelló, viatger
Divendres 12 d’abril
18 hores
Museu Abelló

Visita cultural a la catedral i el Museu Episcopal de Vic
El dissabte 20 d’abril, el Museu Abelló ha organitzat una sortida cultural a Vic,
per visitar la catedral i el Museu Episcopal. Els desplaçaments es faran en tren.
La sortida està prevista a les 9 del matí des de l’Estació de Santa Rosa i la
tornada a Mollet a 2/4 de 7 de la tarda.
Els participants podran assistir a una visita guiada per la catedral de Vic (10 h),
amb comentaris de les pintures de Sert i una visita a la cripta, i una altra visita
guiada comentada al Museu Episcopal (12 h). El dinar és opcional i la tornada
cap a Mollet està prevista per les 17.40 h.
Les inscripcions poden fer-se fins al dia 14 d’abril, trucant al telèfon 93 544 50
99, per correu electrònic: museuabello@molletvalles.cat, o directament a la
recepció del Museu.
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