
MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA 
www.mjc.cat

DIVENDRES, 18 DE MAIG DE 2012
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

El Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, encara que d’una manera 
continguda, també vol enguany celebrar el Dia Internacional del Museus 
oferint el divendres, 18 de maig, diverses propostes i suggeriments.

 Menú de la jornada al preu especial de 3 euros per a tots els visitants

Tradicional degustació de les delicioses galetes pets de monja 1.
~

Obsequi d’una petita baldufa. 
~

Present de la xapa commemorativa dels trenta anys del Museu.
~

Exhibició de diverses peces de la reserva del Museu 

1 Sembla que el nom originari d’aquesta galeta era pit de monja, en clara al·lusió a la seva forma de mamella. Amb el 
temps, la més irreverent paraula pet va substituir la paraula pit, passant a anomenar-se pets de monja.

http://www.mjc.cat/


Peces de la reserva del Museu:

“Ciril·lo” arrossegall de fusta creat per Josep Palau i Oller per al seu fill, el poeta i 
crític d’art,  Josep Palau i Fabre. Aquesta peça va ser lloada per Joan Salvat-
Papasseit en un escrit al número 57 de la revista Vell i Nou, de l’any 1917.

Nines Nancy fabricades per la casa Famosa a Onil (Alacant) l’any 1968



Figures Madelman fabricades per les
Industrias Plásticas Madel, S.A. de Madrid els anys 70

El  2012,  el  Museu compleix  30  anys  i  per  tal  de  celebrar 
aquesta data tan rodona, convida tots els nascuts l’any 1982 
a visitar el Museu gratuïtament durant tot l’any.  

MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA / Figueres
Premi ACCA 1982  •  Associació Catalana de Crítics d’Art   

Mosca Mediterrània 1991 • Col·legi de Periodistes
Premi Nacional de Cultura Popular 1999 

Premio Asociación Española de Fabricantes de Juguetes 2005
Creu de Sant Jordi 2007  
Premi IPA ESPAÑA 2009

Fulla de Figuera de Plata 2010 • Ajuntament de Figueres

La Fundació del Museu del Joguet de Catalunya/Figueres rep l’ajut de les institucions següents:

Ministerio de Cultura ◊ Generalitat de Catalunya ◊ Diputació de Girona
Consell Comarcal de l’Alt Empordà ◊ Ajuntament de Figueres 


