
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVITATS DURANT EL MES DE 

NOVEMBRE EN EL MARC DEL 

#LIVING HERITAGE! VIU LA RECERCA 

EN PATRIMONI CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Amb motiu de la celebració de la 

primera edició del #LIVING 

HERITAGE!VIU LA RECERCA EN 

PATRIMONI CULTURAL es portaran a 

terme diverses activitats divulgatives 

incidint en les utilitats de la recerca en 

patrimoni cultural. Tots ells inclouran 

una presentació dels objectius del 

#Living.  Durant el mes de novembre i 

desembre!  

 

 

 

 



4 de novembre. En el marc de l’activitat Sis tresors, 6 

museus 6 peces, organitzada per Gironamuseus, els 

participants podran conèixer diverses utilitats de fer 

recerca en patrimoni cultural amb frases proposades pel 

#Living Heritage· 

Els visitants trobaran a cada museu un plafó que 

conforma una exposició deconstruïda. A cada museu, els 

visitants descobriran una peça de l’equipament i una 

utilitat de fer recerca en patrimoni cultural. 

http://www.rafaelmaso.org/cat/agenda.php 

 

 

 

 



dimecres 7 de novembre a les 18.30 h 

Visita comentada a l’Exposició temporal de llarga 

durada: La riuada del 62 a Terrassa. L’abans i el després 

de la ciutat. 

Lloc: Museu de Terrassa. Castell Cartoixa de Vallparadís. 

Sala del Tinellet (carrer de Salmerón, s/n)  

Aquest acte s'emmarca en la commemoració del 50è 

aniversari de les riuades que van afectar a Terrassa i 

altres poblacions del Vallès Occidental.  

La visita està adherida a la proposta #Living Heritage! 

La idea és explicar al públic en general aquests tràgics 

fets ocorreguts l'any 1962 a Terrassa posant èmfasi en la 

recerca per tal de poder arribar a uns coneixements i 

conclusions de les causes i conseqüències de la riuada. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Informació:: Museu de Terrassa.  

Casa Soler i Palet  
de la Font Vella, 28 
08221 Terrassa 
93-739-70-72  /  ext. 2435 
www.terrassa.cat/museu 
 



 

9 i 23 de novembre. Cicle de Conferències a la Garriga. 

Pedres, aigua i terròs 

 

 

 

 

Més informació: 

http://www.visitalagarriga.cat/es 

 

 



 

12-13 novembre Seminari Càtedra Unesco 

 

El Laboratori d'Investigació i Innovació en Cultura i 

Desenvolupament (L+iD), a través de la Cátedra UNESCO de 

Polítiques Culturals i Cooperació, organitza el pròxim mes de 

novembre de 2012 el Seminari Internacional "L'enfoc cultural 

en el desenvolupament i la lluita contra la pobresa". 

 

El Seminari planteja un espai de debat i presentació dels 

avenços i projectes del L+iD en els últims tres anys, buscant el 

màxim de diàleg entre els ponents i participants amb 

l'objectiu d'esbossar junts el que podria ser una agenda post 

2015 per la Cultura i el Desenvolupament. 

 

El Seminari es durà a terme els dies 12 i 13 de novembre a 

Girona. 

 

Per a més informació sobre el programa i inscripcions al 

Seminari entrar a: 

 

www.catedraunesco.com 

http://bit.ly/SihV1c  

 

O enviar un correu a sec.cunesco@udg.edu  

 

Esperem comptar amb la vostra participació. 

 

 

 



Viu el patrimoni arquitectònic! 

 

Visita guiada pels convents i monestirs de Girona 

El magnetisme espiritual, monumental, històric, artístic i social de certs llocs els 

atorga la categoria d’espai d’atracció turística i, per tant, part del patrimoni cultural 

d’una destinació que ha de ser estudiat, treballat i difós. Segurament, una de les 

opcions més didàctiques per trametre aquest llegat a la societat és a través de les 

visites guiades. 

Catedrals gòtiques, esglésies romàniques, capelles barroques, temples, santuaris, 

convents i monestirs conformen la imatge religiosa de la ciutat de Girona. La Girona 

turística es fonamenta a partir d’un considerable patrimoni eclesiàstic. Una imatge 

de ciutat eclesiàstica, entre moltes altres imatges que també s’hi poden trobar. 

La Dra. Vidal, especialista en turisme cultural i religiós, proposa un recorregut per la 

Girona de convents i monestirs més inèdita, amb una visita guiada molt didàctica i a 

l’hora fruit d’una profunda recerca i coneixement en la temàtica. 

L’activitat  consistirà en una visita guiada pels Convents i monestirs de Girona que 

s’oferirà els dos dissabtes de la jornada. 

Coordinació activitat: Dra. Dolors Vidal 

Dia: 10 de novembre i 17 de novembre 

Horari: 10.00-13.00H 

Lloc: Plaça Mercadal (davant del Museu del Cinema) 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (al web del #Living Heritage!) 

Realitza: 

 

 

 

 

 



17 de novembre. Visita guiada al jaciment de Sant Julià 

de Ramis (Girona) 

Horari 11:00-12:00 

Lloc: Castellum de Sant Julià de Ramis 

Visita al jaciment arqueològic de Sant Julià de Ramis 

Un arqueòleg us explicarà quines dades s’obtenen de la 

recerca en patrimoni cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (al web del 

#Living Heritage!) 

 

 



17 de novembre Visita guiada a la Casa Masó 

(Durant la Sessió #Living Heritage! -10 novembre a 

Girona- es realitzarà el sorteig de 5 entrades dobles per 

accedir a aquesta visita) 

 

Col·labora: Fundació Rafael Masó 

 

 

Més informació 

 

http://www.rafaelmaso.org/cat/casa.php 

 

 

 



17 novembre Visita comentada al Museu de la Terrissa 

de Quart (Girona) 

Visita guiada al Museu de la Terrissa de Quart 
 

“Descobrint el museu de la Terrissa” 
 

Objectius 

 

- Descobrir aspectes relacionats amb la ceràmica per reconèixer vestigis de 

diferents èpoques. 

- Conèixer el procés artesanal de la ceràmica 

- Fer del patrimoni un instrument de reflexió i diàleg entre el passat i el present 

tot estimulant la curiositat. 

- Aprendre a formular hipòtesis a partir de la observació i la reflexió amb els 

altres companys.  

- Incentivar la curiositat pel nostre passat i per les nostres tradicions. 

 

 

Descripció de l’activitat: 

 

Aquesta visita està pensada per donar una visió general del món de la terrissa, 

coneixent per una banda el museu, juntament amb els continguts relacionats amb 

l’elaboració de la ceràmica, el procés artesanal o la seva comercialització, i per una 

altra, es descobrirà l’antiga Bòbila de Can Ginesta, tot posant en relació els conceptes 

anteriorment exposats.  

Es veuran aspectes relacionats amb la ceràmica per reconèixer vestigis de diferents 

èpoques i el procés artesanal de la ceràmica. 

 

 

 

 

 



http://www.museut errissa.cat/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (al web del 

#Living Heritage!) 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 de novembre Presentació oficial del SAF. Federació 

catalana d’Arxius de monges benedictines.  

Durant l’acte es presentarà la web del SAF 

Activitat adherida al #Living Heritage! 

 

Lloc: 

Monestir de Sant Daniel de Girona 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 de novembre. Visita a Empúries en el marc de la 

Setmana de la Ciència 

Empòrion, una ciutat portuària adaptada al seu entorn 

natural. 

 

Dia 24 de novembre a les 12:00h. 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia al telf 

972775976, inclosa dins el programa d’actes de la 

Setmana de la Ciència. 

 

Places limitades. 

 

Descripció:  

De la mà d’un especialista, descobrirem com aquesta 

vella ciutat grega es va adaptar perfectament a l’entorn 

natural on es va ubicar. Coneixerem l’adaptació al 

terreny, els ports, l’aprofitament de l’aigua, etc. 

 



 

 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (al web del 

#Living Heritage!) 

 

  

 

 

 

 



27 de novembre. Visita comentada de la recerca de 

l’exposició accessible “Infra_lines”, un projecte 

col·laboratiu. 

 

 

 

 

 

Hora inici: 16 hores 

Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona, (sala polivalent de l'edifici d'estudiants, de 

la Plaça Cívica.). 

Temps estimat màxim: 2:30 hores. 

 

Més informació sobre Infra-lines: 

- vídeo promocional de l'exposició: 

http://www.youtube.com/watch?v=dOEeqQh0BPQ 

 

- web personal de l'artista: http://enricllevat.com/ 

 

-Inauguració de l'exposició: 13 de novembre, 15 hores. Es podrà seguir 

en streaming i l'artista farà una visita comentada de la seva obra. 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (al web del #Living Heritage!) 
 



 

Cafès de Patrimoni. Trobades informals de patrimoni. 

Data al web: 

http://cafesdepatrimoni.wordpress.com/ 

Cafès de patrimoni és una iniciativa arrencada per un conjunt de persones 

relacionades professionalment amb el camp de la gestió i difusió del patrimoni 

cultural des de diferents posicions i punts de vista (autònoms, empreses, 

administració pública, estudiants, etc). 

Volem posar en comú els nostres coneixements, ampliar-los mitjançant 

opinions d’altres professionals i fomentar la participació i el diàleg com a 

element bàsic de la cultura. I això ho vehiculem mitjançant trobades informals 

en equipaments culturals per tal de parlar de patrimoni. Posteriorment 

s’organitza un cafè-debat a l’entorn d’una temàtica concreta i al voltant d’un bon 

cafè i unes pastetes (quan sigui possible….). 

Les primeres trobades es van dur a terme a finals de 2010 després d’unes 

xerrades inicials a través de les xarxes socials en petit comité. D’uns mesos 

ençà pretenem obrir aquest espai de debat a aquelles persones vinculades 

amb el patrimoni que vulguin reflexionar sobre el seu paper i la seva realitat. 

Us apunteu a un Cafè de Patrimoni? 

 

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (al web del Cafès 

de Patrimoni) 

 



De peus al riu (illes i meandres de les Gamibres i 

allifa, el riu Ter a les Masies de Voltregà) 
 

Data: 25 de novembre 

Hora: 11h 

Durada: 2.30h 

Lloc de trobada: aparcament del restaurant Cal Peyu a les Masies de Voltregà 

C-17 Km. 70 

 

Visitarem un espai fluvial de gran interès ecològic. Interpretarem canvis en 

el paisatge i la vegetació . Explicarem d'on ve l'aigua de la font del 

Peretó i en farem una anàlisi. Observarem els ocells del riu des d'un 

aguait. Ficarem els peus a l'aigua i entre tots capturarem alguns animalons 

aquàtics, que ens ajudaran a saber quin és l'estat ecològic del riu. 

 

Per un millor funcionament de l'activitat es prega confirmeu l'assistència 

al Museu del Ter.  Telèfon: 93 851 51 76 o correu electrònic 

mit@mitmanlleu.org 

 

 

 

 



Parva Gerunda. La Girona romana. Una exposició 

fruït de la recerca. 

Activitats adherides al #Living Heritage! En el marc de 

l’exposició Parva Gerunda. La Girona Romana 

Durant les activitats es presentaran els objectius de la 

proposta #Living Heritage 

 

Taller 

Dijous  1 de novembre, dijous 6 de desembre i dissabte 8 de desembre,   a les 11h 

Sala 2 del MHCG.  Durada 1 hora i 30 minuts 

Els espectacles en època romana 

A càrrec d’Itinerart 

Activitat també a  cicle inicial, mitjà i superior d'educació primària i ESO 

 

Visites guiades amb  taller 

Dissabte 17 de novembre i diumenge 9 de desembre, a les 11h 

Dijous 3 de gener, a les 10.30 h 

Sala d’exposicions i d’època romana del MHCG. Durada 2 hores 

Visites guiades i taller de creació d’un  mosaic 

A càrrec d’Arqueolític 

Activitat també per a cicle mitjà i superior d’educació primària, primer i segon cicle d’ 

ESO, Batxillerat i cicles formatius. 

 

 

 

 

 



 

Visites comentades 

Diumenge 2 de desembre,  a les 12h 

 

 

Activitats gratuïtes Amb reserva prèvia 

Organitza: Museu d’Història de la Ciutat. Ajuntament de Girona 

Més informació i reserves: 972 222 229- museuciutat.reserves@ajgirona.cat- 

www.girona.cat/museuciutat 

 

PARVA GERUNDA.LA GIRONA ROMANA 

Cicle de conferències sobre Girona a l’època romana a partir dels grans temes que 

marquen aquesta etapa de la nostra ciutat. 

 

Gerunda. Història d’una ciutat romana. A càrrec de Josep Maria Nolla 

Les grans vil·les de l’entorn de la ciutat. A càrrec de Lluís Palahí 

El món funerari. A càrrec de Marc Lamuà 

La transformació de la ciutat a l’antiguitat tardana. Els orígens del cristianisme.A càrrec 

de Marc Sureda 

 

Coordina: David Vivó, professor d’Història d’Art Antic de la UdG 

Col·labora: Museu d’Història de la Ciutat 

 

Inscripció gratuïta fins el 13 de novembre. Places limitades www.girona.cat/ccm 

 

Més informació: 

Museu d’Història de la Ciutat de Girona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visita guiada a l'exposició SOTTO LUCE. Apol·lo, 

llum i imatge 

Lloc: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 

(Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona) 

Data: Diumenge 18 de novembre. 

Hora: 12:00 h. 

Visita guiada gratuïta a l'exposició temporal Sotto 

Luce, Apol*lo, llum i imatge. Una nova proposta en 

la recerca expositiva antiguitat-contemporaneïtat 

en el marc del festival SCAN de fotografia.  

Informació i reserves: Tel. 977 25 15 15 / 977 23 62 

09 - mnat@gencat.cat - www.mnat.cat 

 

 

 

 

 

 



Taller Us portem a l'hortus! 

Lloc: MNAT - Vil*la romana dels Munts (Passeig del 

Fortí, s/n. 43893 Altafulla) 

Diumenge 18 de novembre. 

Hora: 11:00 h 

Durada: 2 hores 

Activitat gratuïta 

Voleu conèixer com eren els jardins i els horts 

romans? 

Voleu saber quines espècies s'hi plantaven i quins 

usos tenien? Us proposem que vingueu a l'hortus 

experimental de la Vil*la romana dels Munts on 

podreu conèixer de primera mà, com eren, quines 

espècies es cultivaven i quines tasques s'hi feien. 

Informació i reserves: Tel. 977 25 15 15 / 977 65 28 

06 - mnat@gencat.cat - www.mnat.cat 

 

 



 

 

 

Tota la informació  de les activitats es 

troba disponible al web: 

 

www.viupatrimoni.wordpress.com 

 

 

Activitats durant el novembre a diferents 

punts i equipaments culturals de 

Catalunya. Es podran consultar al web i al 

twitter i facebook del #Living Heritage! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Diverses entitats i equipaments 

realitzaran activitats en el marc de 

les Jornades #Living Heritage!.  

 

Es portaran a terme durant tot el 

mes de novembre i primera 

quinzena de desembre a diferents 

municipis catalans.  

 

El llistat d’activitats definitiu es 

publicarà al web, Twitter i Facebook 

del #Livingh 

 



 

@livingheritage1 

 

 

 

www.facebook.com/livingheritage1 

 

 

 

 

 



 

Les jornades #Living Heritage! Viu la 

recerca en patrimoni cultural són 

una proposta participativa per viure 

la recerca en patrimoni cultural... 

 

Al carrer... 

 

I a la xarxa! 

 

Participa!! 

 

 

 

 



 

 

Per més informació i consultes: 

viuelpatrimoni@gmail.com 

 

 

www.icrpc.cat 

www.viupatrimoni.wordpress.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


