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Horta de Sant  Joan



Pablo Picasso va arribar a Horta el juliol del 1898 de la mà de Manuel
Pallarès, fill d’Horta, a qui havia conegut a l’Escola de la Llotja, a
Barcelona, i on van iniciar una amistat que duraria tota la vida. Els
dos amics visiten la muntanya de Santa Bàrbara i l’entorn del
municipi i al mes d’agost s’aventuren a endinsar-se al Port, on a prop
del mas de Quiquet trobaran una cova per acampar i experimentar
el contacte amb la natura.

Durant tot aquest període, lluny de l’academicisme de les classes,
Picasso se sent lliure per pintar i crear. La seua estada s’allarga fins
al febrer del 1899 i, anys més tard, Picasso dirà: “Tot el que sé ho he
après a Horta d’Ebre”. L’estiu del 1909, deu anys més tard de la
primera estada, Picasso torna a Horta amb la seua companya,
Fernande Olivier. S’allotgen a l’Hostal del Trompet i el pintor instal·la el
seu estudi a l’àtic de la casa del costat. El conglomerat de volums i
paisatges d’Horta van inspirar Picasso a pintar alguns dels quadres
cubistes més famosos, com La bassa i La fàbrica.

El Mes Picassià sorgeix arrel de l’experiència artística i gastro-nòmica
de presentació de ‘La Cuina dels Genis’ que es va celebrar el 28 de
gener al Castell de Vilaseca. En aquest esdeveniment, es va gaudir
amb els cinc sentits les diferents degustacions gastronòmiques dels
cuiners de Reus, Mont-roig, El Vendrell i Horta de Sant Joan inspirats
en Gaudí, Miró, Casals i Picasso, que van traslladar al plat el paisatge
i els seus productes agroalimentaris de qualitat i proximitat. 



La inquietud dels restauradors i productors locals va portar
juntament amb l’ajuntament la creació de les jornades del mes
picassià dedicades al nostre estimat Picasso. Un actiu del nostre
municipi conegut arreu del món i que atreu un gran nombre de
visitants a Horta de Sant Joan.

L’any passat no es va poder realitzar com a conseqüència de la
declaració del decret d’alarma per la Covid19. Aquest any s’ha
decidit realitzar-se al mes d’octubre per com-memorar els 150 anys
del naixement de Pablo Picasso. El mes d’octubre està ple d’activitats
adreçades a un públic familiar i que abraça diferents edats per
gaudir els caps de setmana d’aquest mes. Es podrà realitzar cates
de vins, cates d’olis, excursions guiades, visites guiades, visites tea-
tralitzades, tallers per als més petits, activitats gastro-nòmiques...
Degustar els menús dels nostres restaurants que també s’han
inspirat amb l’art picassià. 

L’últim dissabte del mes finalitzarà aquesta jornada a través en
l’activitat Formes, Figures i Colors que es basa en la degustació de
vins i tapes picassianes acompanyada de l’exposició d’art d’artistes
locals. 



El Cap de l'Ecomuseu es troba al centre històric d'Horta. La seua
funció consisteix en la recepció i acollida dels visitants, els quals
poden disposar de la informació bàsica sobre el mateix
ecomuseu, el territori, la població i el seu patrimoni integral i
d'identitat (natural i cultural).
Hi ha una diferència entre un museu i un ecomuseu: un museu és
un edifici que alberga una col·lecció visitada per un públic,
mentre que en un ecomuseu l'edifici és el territori, i convida els
visitants a recórrer i veure el patrimoni al lloc on ha estat sempre.
Els ecomuseus s'estructuren en un cap i unes radials que parlen
dels diferents elements patrimonials (mas de Quiquet, convent
dels Àngels i Centre Picasso).

Al Centre Picasso, situat a l'Antic Hospital d'Orta (edifici
renaixentista), hi podem veure actualment 200 obres en
reproducció facsímil.
A la primera planta es troben les obres que l'artista pintà durants
els 9 mesos
 

compresos entre el juny del 1898 i el febrer del 1899 (etapa
d'aprenentatge). Les obres originals es troben quasi totes al
Museu Picasso de Barcelona.
A la segona planta es poden veure les obres inspirades en Horta
però pintades fora del municipi els anys 1902,1903 i 1909 (etapa
d'evocacions) i les obres pintades l'estiu del 1909 (etapa cubista).
Les obres originals estan repartides per tot el món.



A la plaça de Missa hi havia l’Hostal del Trompet, on s’allotjaren
Picasso i Fernande Olivier l’estiu del 1909.
En aquesta segona estada, el seu amic Manuel Pallarès no
l’acompanyà i la seua mare no el deixà hostatjar-se a casa seua
perquè Picasso i Fernande no estaven casats. És per això que
s’allotgen a l’Hostal del Trompet, regentat per Antonio Altés.
Picasso, en la seua segona estada, immers en el que ha
esdevingut un nou moviment artístic, es tanca en un estudi que el
seu amic Tobies Membrado, el forner, li deixa a les golfes de casa
seua.
Aquest estudi es troba a la mateixa plaça de l’Església. La pintura
que comença es tracta d’un treball de caire més mental que no
sensorial, és a dir, no copia el que veu sinó que deforma, realça i talla
el que té davant.

Picasso durant la seua primera estada va pintar el reconegut
quadre “Processó al convent”, processó que té lloc el diumenge de
Festes d'Abril des de la plaça de Missa fins al convent.
En aquest punt ens trobem dins la mirada del jove pintor i, amb
les varietats escollides de les floracions d'aquests rosers, s'han
volgut plasmar les diferents tonalitats de colors utilitzades en
aquest quadre.

En la primera visita de Picasso a Horta, els joves Picasso i Pallarès
s’endinsen a la zona dels Ports i habiliten una balma que servia de
refugi als pastors com a lloc d’hostatge. Amb quatres queviures i
uns llenços per pintar la natura, passen un mes vivint en un estat
gairebé salvatge.
Picasso no va oblidar mai aquella experiència i la seua amistat
amb Pallàres va durar 75 anys.



Centre Picasso
Dissabte: de 10.30 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h. 
Diumenge: de 10.30 h a 13.30 h.
Preu: 3 € 

Ecomuseu dels Ports
Exposició temporal Picasso, fotògraf d’Horta 1909.
Horari: de 9.30 h a 13.30 h. 
Preu: 2 € 

Dissabtes i  d iumenges  d 'Octubre

10.00h Picasso als Ports, la ruta des masos.
Itinerari que va fer Picasso i els seu amic Pallarès amb bici per tres
dels masos més emblemàtics del Port d’Horta. 
Durada 3:30 min. 
Preu: 35 € 
Cal fer inscipció al telèfon 690 11 18 04

11.00h XVI Festa del Mostillo i V Fira de vins i tapes

20.00h Projecció de la pel·lícula “Ice Road”
No recomanada per a menors de 12 anys.
Lloc: al Cinema Municipal. 
Preu de l’activitat: abonament anual o entrada 4 €

Dissabte ,  2  d 'Octubre



11.00 h Elaboració de màscares picassianes de la mà de Llucia
Lleonart i Mireia de la Torre
Lloc: sala Polivalent del Casal Municipal. 
Activitat infantil gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

11.00 h La vista de Picasso
Elabora el teu propi quadre i menja-te’l, amb el xef Francisco Adell,
del restaurant Miralles
Lloc: Convent de Sant Salvador
Preu: 5€. 
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 55 55

11.30 h El gust de Picasso
Tast d’olis a cegues i Clotxa en plena natura
Lloc: Olis Identitat
Preu: 30 €. 
Cal fer inscripció al telèfon 620 59 81 82 

11.00 h Contacontes de la mà de Teresa Coral 
Lloc: Cinema Municipal. 
Activitat infantil gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

18.00 h Visita teatralitzada pels diferents espais picassians de la
mà de “Los de la sala petita”
Lloc de trobada: plaça Catalunya. 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05. 

Diu menge,  3  d 'Octubre

Dissabte ,  9  d 'Octubr e



16.30 h L’olfacte de Picasso
Visita guiada i tast de vins.
Lloc: Vinyes del Convent. 
Preu: 7,50 €
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 54 12 
 
18.00h La Partida de Dòmino de la Fernande Olivier
Activitat dirigida a totes les edats. 
Lloc: Llar dels Avis del Casal Municipal. 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

10.00h Mural de pintura familiar de la mà de Marta Roig.
L oc: Piscina Municipal. 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal portar roba vella i fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

10.30 h Excursió guiada circular on descobrirem un forn de calç, la
cova Picasso, la Marbrera i el mas de Quiquet.
El temps de l’excursió serà d’1 h 30 min aproximadament. Es
recomana calçat còmode. L’activitat es pot suspendre si les
condicions meteorològiques no ho permeten. 
Lloc: Ecomuseu dels Ports. 
Activitat gratuïta. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

Diumenge ,  10  d 'Octubre



9.30 h Les Plantes Tintòries del Mas de Burot
Recorregut pels voltants del Mas per conèixer algunes plantes
tintòries del nostre entorn i la relació dels habitants dels Ports amb
les fibres vegetals, animals i les possibilitat de donar color a les
seves vides (a les fibres, la roba…).
Durada: entre 3 i 4 hores.
Preu: 20 €. 
Cal fer inscripció al telèfon 628 344 201

11.00 h Concurs de Puzzle per parelles
Activitat dirigida a totes les edats.
Lloc: Casal Municipal.
Preu: 5 € per parella.
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05.  Capacitat limitada. 

11.00 h La vista de Picasso
Elabora el teu propi quadre i menja-te’l, amb el xef Francisco Adell,
del restaurant Miralles.
Lloc: Convent de Sant Salvador.
Preu: 5€. 
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 55 55
 

12.00 h El gust de Picasso. Tast d’olis a cegues 
Lloc: Olis Identitat.
Preu: 8 €
Cal fer inscripció al telèfon 620 59 81 82 
 

16.30 h L’olfacte de Picasso
Visita guiada i tast de vins.
Lloc: Vinyes del Convent.
Preu: 7,50 €
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 54 12 

Dissabte ,  16  d 'Octubre



11.00 h La vista de Picasso
Elabora el teu propi quadre i menja-te’l, amb el xef Francisco Adell,
del restaurant Miralles
Lloc: Convent de Sant Salvador
Preu: 5€. 
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 55 55

18.00 h Visita teatralitzada pels diferents espais picassians de la
mà de “Los de la sala petita”
Lloc de trobada: plaça Catalunya.
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05

Diumenge,  17  d 'Octubre

11.00 h Gincamma Picassiana familiar pels carrers de la vila
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

10.30 h Excursió guiada circular on descobrirem un forn de calç, la
cova Picasso, la Marbrera i el mas de Quiquet.
El temps de l’excursió serà d’1 h 30 min aproximadament. Es
recomana calçat còmode. L’activitat es pot suspendre si les
condicions meteorològiques no ho permeten. 
Lloc: Ecomuseu dels Ports. 
Activitat gratuïta. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

Dissabte ,  23  d 'Octubre



11.30 h El gust de Picasso
Tast d’olis a cegues i Clotxa en plena natura.
Lloc: Olis Identitat
Preu: 30 €. 
Cal fer inscripció al telèfon 620 59 81 82 

16.30 h L’olfacte de Picasso
Visita guiada i tast de vins
Lloc: Vinyes del Convent. 
Preu: 7,50 €
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 54 12 

18.00 h Formes, Figures i Colors
Exposició d’art d’artistes del municipi.
Lloc: Poliesportiu Municipal. 
Activitat gratuïta.

11.00 h Taller de dibuix amb carbó de la mà de Txus Carbó i 
Oscar Balseiro
Lloc: zona del Tambor. 
Activitat gratuïta. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

10.30 h Excursió guiada circular on descobrirem un forn de calç, la
cova Picasso, la Marbrera i el mas de Quiquet.
El temps de l’excursió serà d’1 h 30 min aproximadament. Es
recomana calçat còmode. L’activitat es pot suspendre si les
condicions meteorològiques no ho permeten. 
Lloc: Ecomuseu dels Ports. 
Activitat gratuïta. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05

Diumenge,  24  d 'Octubre



Dissabte ,  30 d 'Octubre

11.00h Taller d'aquarel·la
Activitat dirigida a totes les edats. 
Lloc: Casal Municipal. 
Preu: 2 €. Capacitat limitada. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

11.00 h La vista de Picasso
Elabora el teu propi quadre i menja-te’l, amb el xef Francisco Adell,
del restaurant Miralles.
Lloc: Convent de Sant Salvador. 
Preu: 5€. 
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 55 55

12.00 h El gust de Picasso. Tast d’olis a cegues 
Lloc: Olis Identitat. 
Preu: 8 €
Cal fer inscripció al telèfon 620 59 81 82 

16.30 h L’olfacte de Picasso
Visita guiada i tast de vins.
Lloc: Vinyes del Convent. 
Preu: 7,50 €
Cal fer inscripció al telèfon 977 43 54 12 

10.30 h Excursió guiada circular on descobrirem un forn de calç, la
cova Picasso, la Marbrera i el mas de Quiquet.
El temps de l’excursió serà d’1 h 30 min aproximadament. Es reco-
mana calçat còmode. L’activitat es pot suspendre si les condicions
meteorològiques no ho permeten. 
Lloc: Ecomuseu dels Ports. Activitat gratuïta. 
Cal fer inscipció al telèfon 977 43 50 05 

Diumenge,  31  d 'Octubre



Telèfon: 977 43 56 28

Telèfon: 688 33 87 83

Bar Casal

Telèfon: 977 43 55 55

Restaurant  Mira l les

Telèfon: 977 43 57 14 

Restaurant  Can Joan

Restaurant  Can Parrado



Albergs/Hotels/Hostals

977 43 53 60Alberg E ls  Ol ivers

977 43 55 55Hotel  Miral les
977 43 55 55Hotel  Les  Capçades

977 43 53 53Hostal  Casa Barceló

Allot jaments  rurals

639 956 716

647 874 534

600 592 267

616 302 639

Apar taments La  Fàbrica

Apar taments La  Mural la

Apar tament  Montsagre

Casa del  Pintor

Ca l 'Era

Casa la  Fàbrica

Casa Templers

Casa Toni

Casa Rural  Santa Ana

E ls  Por ts  d 'Horta

664 164 914

639 956 761

671 549 020

648 063 483

699 544 692

603 576 432

649 669 668

661 708 190

E l  Racó de les  Grases

E l  Trul l  de la  Comanda



689 005 653

606 040 807

Font  Major

La Bassa Nova

La Sènia  de Don Pedro

La Venta del  Romé

Les  Forques

Lo Porta let

Mol í́  de Sotorres

Mas de Cholv i

626 894 239

977 435 470

606 040 807

606 040 807

671 549 020

649 968 303

977 435 153

675 515 593

659 786 714

619 114 902

681 664 128

Mas del  Cigar rer

Mas  del  Serranet

Mas ia  rura l  La  Serra

Masoveria Mas Sotor res

Mas Karmel



Mes picassià a Horta
#mesdemarçpicassià

@picassohorta
#mesdemarçpicassià


