
Nom de l’experiència:  

el camí dels 7 sentits + Museu Marta Pruna 

Població:  Cervià de les Garrigues 

Breu explicació de l’experiència: 

Es tracta d’una ruta que ens transportarà a un món d’olors, de sensacions, que 

no només es podrà sentir amb el tacte, l’oïda o la mirada. Una ruta que ens 

endinsa pel camí de l’obra de la Marta Pruna, el camí del llenguatge intuïtiu 

més creatiu, el camí que transita entre el que és tangible i el que és intangible, 

perquè no sempre es pot entendre tot només fent ús de les nostres sensacions 

purament corporals, a vegades necessitem una veu o una mirada interior per 

percebre i entendre les nostres emocions…també un pensament crític per 

entendre el sentit de la vida. 

La visita acaba amb una mirada al Taller + Museu Marta Pruna, per veure el 

recorregut escultòric al llarg de dècades i experiència artística a diferents 

països 

Uniu-vos al camí dels 7 sentits on la pròpia artista, la Marta Pruna us guiarà per 

una ruta on l'art, les olors i sensacions ho impregnen tot. 

Informació: 

Durada: 2 hores 

Mínim de persones:  

10 per grups amb visites concertades especialment, no hi ha mínim en les 

visites programades  cada quinze dies 

Preu:  10 € adults i  3 € infants 

Quan: tot l’any 

Visites programades:  

els diumenges cada quinze dies a les 10:30 h 

2020: 21 de juny, 5 i 19 de juliol, 2, 16 i 30 d’agost, 13 i 27 de setembre, 11 i 25 

d’octubre, 8 i 22 de novembre, 6 i 20 de desembre 

Idiomes de la visita: català i castellà, concertades en alemany 

Pàrquing: a l’entrada del camí 

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda: el camí si, l’accés al museu i 

al taller no. 

Botiga: en el museu on s’exposen escultures de l’artista Marta Pruna i d’altres 

artistes col·laboradors. 

Formes de pagament: efectiu i per transferència bancària 



 

Dades de contacte per la reserva: 

Nom de l’empresa/ organització: Univers Marta Pruna 

Adreça Taller- Finca les Pedres 

Telefon de contacte 616870178 

Email martapruna@hotmail.com 

Web: www.martapruna.com 

 


