PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LA SESSIÓ #LIVING HERITAGE! 10
DE NOVEMBRE (PROVISIONAL)

Per a la Sessió #Living Heritage! hem seleccionat diversos
tastets de la recerca que es realitza en patrimoni cultural.

Hi ha molts camps diferents dins de la recerca en patrimoni
cultural

En podreu veure una mostra en el marc d’aquesta Sessió LH.
També a la resta d’activitats de les Jornades #Living Heritage!. I
finalment a través de tota la informació que incorporem a les
xarxes socials.

Viu la recerca en patrimoni cultural!

Ens acompanyeu?

Viu el patrimoni!

Activitat Didàctica familiar. Activitat durant tot el matí.
Què és i perquè serveix el patrimoni cultural? Vine a descobrir‐ho a través d'un taller
on podràs posar en pràctica les teves habilitats creatives. Participa‐hi i sorprèn‐nos,
tinguis l'edat que tinguis!

Activitat oberta en grups de 8/10 nens alhora fent el taller, ja que es tracta de posar
a la seva disposició tot tipus de materials plàstics, i deixar que gràcies a la seva
pròpia imaginació, elaborin una obra basada amb el concepte de patrimoni. Aquest
treball resultant es podrà penjar en un mural que hi haurà just a la paret de l'espai‐
taller.
No cal inscripció!!

Realitza: Lada Servitja (especialista en activitats didàctiques)

Els meus patrimonis de la ciutat

Treballarem col∙laborativament de manera creativa per reflexionar com el patrimoni
ens envolta i alhora forma part de nosaltres mateixos i de la nostra experiència.
Durada: 1h (Es repetirà 2 cops durant la jornada, de 11 a 12, i de 13 a 14)
Grup: Màxim 10 persones per grup
Realitza:
(GREPAI)
Educadora: Anna Cebrià
Organització: Anna Cebrià, Roser Juanola i Anna Fàbregas
*Dirigit a grups intergeneracionals de totes les edats

Atenció!! Activitat amb inscripció prèvia

Referència de l'imatge:
Acció de Mappeig Creatiu sobre el patrimoni turístic amb els alumnes de IES Illa de
Rodes, Roses, maig de 2011 (Foto: Anna Fàbregas)

Viu el patrimoni virtual! Viu les TIC!
El ViRVIG (Centre de Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica) presentarà una
activitat on els assistents podran assabentar‐se dels últims avenços en informàtica
gràfica aplicada al patrimoni cultural, a més d'una visió global de l'àrea. Els assistents
també podran dissenyar, interactivament, la seva pròpia catedral o església romànica o
gòtica virtual amb les eines desenvolupades al grup.
Activitat per tots els públics. Demostracions durant tot el matí
No cal inscripció!!

Realitza:

Juga amb el patrimoni! Juga amb les TIC!
Mostra del vídeo joc didàctic Llegendes de Girona combinant la recerca en
tecnologies amb la recerca en patrimoni cultural.
“Llegendes de Girona” és un videojoc que es desenvolupa conjuntament entre el
Grup de Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació,
GreTICE, i el Laboratori de Gràfics i Imatge, GILab, de la Universitat de Girona.
Des de la Girona actual el joc enllaça amb l’època medieval aprofitant el contingut
que ens ofereix el món fantàstic de les llegendes relacionades amb la ciutat.
D’aquesta manera, els usuaris es podran familiaritzar amb l’espai actual i, alhora,
podran conèixer alguns trets característics d’èpoques passades.
No cal inscripció!!

Realitza:
The Graphics & Imaging laboratory (Gilab)

Viu l’Arqueologia!
Mostra de la recerca en patrimoni arqueològic. Com sabem com eren els objectes del
passat?

Demostració amb peces arqueològiques. Arqueòlegs de la Universitat de Girona
mostraran com adquireixen coneixements de la ceràmica manufacturada en diverses
èpoques històriques.

No cal inscripció!!

Realitza:
Laboratori d’Arqueologia de la UdG.

Viu el patrimoni! Investiga la ceràmica
Taller participatiu a on cada persona interessada podrà fer una peça en un torn de
ceràmica , decorar‐la i emportar‐se‐la.
Per a la sessió del taller de ceràmica dins la mostra de “#Living Heritage! Viu la recerca
en patrimoni cultural l’equip d’Educ’art del servei educatiu de la Ciutadella de Roses
proposa una activitat adreçada al públic familiar en que és pugui experimentar amb un
torn de ceràmica com és feien i es segueixen fent molts dels atuells que utilitzem
quotidianament, com son els bols, els plats i les gerres. En moltes d’aquestes peces hi
ha elements que cal afegir posteriorment: nanses, brocs, elements decoratius...També
en aquest aspecte el taller preveu orientar, mostrar i ajudar als participants a realitzar
un objecte en argila que tingui en compte els aspectes tècnics, utilitaris i culturals que
ens ajudin a valorar i gaudir d’aquest ofici present des de l’antiguitat i que forma part
també del nostre entorn i la història més propera.
Format: Es comença la sessió amb un primer grup de cinc o sis persones, tots aprenen
a amassar be el fang, tornejar una peça i després s’explica com acabar‐la amb diferents
possibilitats. Durada aproximada per grup 45’
Realitza:
Equip d’Educ’art, servei Educatiu del Espai Cultural la Ciutadella de Roses

No cal inscripció!!

Empúries virtual
VOLS DESCOBRIR EL TEMPLE DE SERAPIS D’EMPÚRIES?

Vine a fer un viatge virtual per les dependències del recinte sagrat dedicat a les
divinitats egípcies Isis i Serapis.

A través d’una reconstrucció virtual elaborada a partir de les dades obtingudes a
través dels estudis arqueològics, es va fer una reconstrucció virtual del santuari
dedicat a aquestes divinitats i situat a l’extrem sud‐est de l’Emporion grega. La
reconstrucció virtual que veureu i dins la qual podreu passejar‐vos correspon, amb
certa fidelitat, al que realment podria ser aquest espai sagrat d’Empúries. A l’interior
d’una plaça porticada hi havia un temple tetràstil d’estil dòric, al qual s’accedia per
dues escales laterals encara avui conservades.
Es tracta d’una reconstrucció realitzada per l’equip de Tomàs Bases amb la
participació de l’equip tècnic del MAC‐Empúries.
Veniu a provar‐ho! Tindreu la sensació de trepitjar l’antic temple d’Empúries.
No cal inscripció!!

Realitza:

Viu la recerca en arqueobotànica!

Taller participatiu per totes les edats sobre recerca en arqueobotànica.
L'arqueobotànica és la disciplina que investiga les restes vegetals amb l’objectiu
d'obtenir, a tall d’exemple, dades paleoambientals (evolució de grups vegetals i climes)
com antròpiques (acció de l'home sobre la vegetació i pràctiques agrícoles).
Als jaciments arqueològics es localitzen i estudien nombroses restes vegetals (carbons,
pol∙len...).
El Museu realitzarà una demostració de com s’obtenen dades d’aquestes restes.
No cal inscripció!!

Realitza:

Viu la recerca del patrimoni sota el mar!
El medi aquàtic permet la conservació d'objectes arqueològics com la fusta, el suro,
el cuir, etc que no són fàcils de trobar en les excavacions arqueològiques terrestres.
Aquests objectes de matèria orgànica han de passar per un procés de tractament
específics fins arribar a la seva restauració i presentació al públic. El Centre
d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya és l'òrgan de la Generalitat encarregat de
realitzar aquesta tasca."
Demostració‐taller de la recerca en arqueologia subaquàtica.
No cal inscripció!!

Realitza:

Viu la Bioarqueologia!

Les restes d’animals i de plantes s’acumulen en els jaciments arqueològics de totes
les èpoques. A través d’aquestes restes podem saber què menjaven els nostres
avantpassats, quins animals i plantes hi havia, com els aprofitaven les persones per a
fer eines, etc.

Però de quines restes estem parlant? Com es pot saber de quin animal o planta són?
Amb aquest taller descobrirem què és la bioarqueologia, la disciplina científica que
dóna resposta a aquestes preguntes. I també veurem i tocarem algunes restes
arqueològiques de fa milers d’anys.
Realitza: Taller de l’Associació Catalana de Bioarqueologia
No cal inscripció!!

Viu la recerca del patrimoni marítim!
Demostració i taller participatiu sobre patrimoni marítim i recerca
L’Espai del Peix i el Museu de la pesca realitzaran un taller pels assistents a la Sessió
#Living Heritage!

No cal inscripció!!

Realitza:

Viu el patrimoni industrial!
“Taller-demostració de terrisser”

Descripció de l’activitat
-

Mitjançant aquest taller, els participants podran conèixer la història de la
terrissa al nostre país i aprofundir sobre el treball que iniciaren els nostres
avantpassats i que actualment els mestres artesans terrissers segueixen
realitzant. Donant a conèixer el valor de la ceràmica com a testimoni i
document de la història.

No cal inscripció!!

Realitza:
Museu de la Terrissa de Quart

http://www.museuterrissa.cat/index.html

Reviu el passat!
Demostració dels coneixements dels grups de reconstrucció històrica a través de la
recerca.
I també... Taller infantil de dibuix!!
No cal inscripció!!

Realitza:
Amics de la Girona Napoleònica

Viu la recerca dels setges de Girona!
L'Associació Cultural Gironina de Reconstrucció Històrica - Miquelets de
Girona ens explicaran com obtenen les dades que difonen amb el seu
equip.

I també…taller de dibuix infantil! No cal inscripció!!
L'Associació Cultural Gironina de Reconstrucció Històrica - Miquelets de
Girona neix l'any 2011 per reviure i divulgar la història dels Setges
Napoleònica de la Guerra del Francès (1808-1809) des d'una perspectiva
dels defensors gironins, en aquest cas representats per el I Terç de
Miquelets de Girona i la companyia de Santa Bàrbara de Girona. A banda de
participació esdeveniments de reconstrucció històrica ens dediquem a la
recerca i divulgació dels fets. Durant el 2013, l'associació reconstruirà el
regiment de Sant Narcís, molt vinculat amb la ciutat de Girona, i present al
setge de Barcelona de la Geurra de Successió (1713-1714).
Podeu seguir les seves activitats via web www.miqueletsgirona.com
Facebook - www.facebook.com/miqueletsgirona
i twitter! @miqueletsgirona

Viu el patrimoni literari!
Taller demostració del Mapa Literari Català

La Xarxa del patrimoni literari català us convida a navegar
pel Mapa Literari Català, a conèixer les activitats de la
xarxa, catàlegs de les rutes literàries dels socis de la xarxa,
jocs per la canalla, jocs de buscar paraules, un dòmino
literari, jocs de relació a nivell literari... i moltes coses
més!
Espais Escrits participa al Living Heritage! amb activitats
literàries divulgatives. També es sortejarà 5 entrades per
fer rutes literàries!

Activitat durant tot el matí

Viu el patrimoni prehistòric!
EXPERIÈNCIA COM A MITJÀ DE DIFUSIÓ DEL PATRIMONI
ARQUEOLÒGIC.
-Evolució dels estris durant la prehistòria.
L’objectiu de la demostració és mostrar/explicar com han evolucionat les
diferents tècniques de treball de la pedra al llarg de la prehistòria. Es fa un
recorregut demostratiu de quines van ser les eines del paleolític i del
neolític.
-Passat i tècniques d’encendre el foc. Durant l’activitat, es fa una
demostració d'encesa de foc emprant diverses tècniques de percussió i de
fricció. Els participants tenen l’oportunitat de conèixer els materials que
intervenen en cada sistema.
-La metal·lúrgia de bronze.
Demostració de fosa de coure i bronze utilitzant procediments prehistòrics.
El metall es fon utilitzant la reproducció d’un forn de cubeta de l’edat dels
metalls, com els que es documenten arqueològicament. El públic pot
participar de l'activitat fent anar les bufadors d'aire que alimenten el foc.
Aquesta activitat compta amb el suport de nombroses reproduccions
d’utillatge, que es poden manipular i que permeten comprendre l’evolució
de l’instrumental al llarg de la prehistòria.
La base d’aquestes activitats
és la reproducció de processos
tecnològics
primitius
i
tradicionals
avui
dia
poc
coneguts o bé oblidats. Aquest
és el mitjà que emprem com a
com a mitjà d’explicació i
comprensió de la forma de
vida dels homes i dones del
passat. Les activitats que
proposem són de caràcter
demostratiu
i
l’usuari
participa verbalment i en
algun cas ajudant-lo en alguns
dels processos desenvolupats.
Realitza: Antoni Palomo/UAB
Arqueolític

Viu la recerca en Turisme i Patrimoni! Segueix un turista!
El comportament dels turistes en una destinació cultural. Seguint els turistes pel
Barri vell de Girona

Què fan els turistes que visiten una ciutat? Què miren? Quin o quins recorreguts
segueixen? Quant de temps destinen a visitar la ciutat? Tots els turistes fan el
mateix?
És lògic pensar que una ciutat la visiten multitud d’individus amb característiques,
motivacions i expectatives molt diferents i, per tant, amb comportaments diversos.
Alguns comportaments, però, tendeixen a mimetitzar‐se seguint una mena de ritual,
un patró canònic de visita per la ciutat; mentre que altres tendeixen a diferenciar‐se,
buscant experiències singulars, particulars, individuals i diferents.
Atrets per aquesta inquietud i amb la voluntat de respondre aquestes i altres
preguntes, sorgeix aquesta recerca basada en l’estudi del comportament dels
visitants del BV de Girona. I com ho fem per conèixer quin és el seu comportament?
Els seguim i els observem. Seguim els turistes des d’una distància prudent i recollim
tota la informació referent a la seva visita: recorregut, llocs visitats, temps de
recorregut, temps en els monuments, actitud, fotografies realitzades…
Aquesta activitat tindrà dues parts:
1. Explicarem en una sessió d’un 20 minuts aprox. la recerca feta, la
metodologia i els resultats que se’n poden obtenir.
2. Farem un seguiment a un turista, per tal de posar en pràctica la metodologia.
Coordinació activitat: Dra. Núria Galí
Suports: membres del grup de recerca LMRT
Horari: 11.00‐13.00H
Lloc: Casa Cultura
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia (al web del #Living Heritage!)

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.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
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:

Cinema amb la càtedra Unesco
Projecció de pel∙lícules en el marc del projecte Te Cuento
Te cuento és un projecte d’educació per a la diversitat i el desenvolupament,
impulsat per la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació i PDA Films
(Petits Dibuixos Animats), amb el finançament de la AECID.
Te cuento són tres pel∙lícules d’animació fetes per nens i nenes de República
Dominicana, Guatemala i Hondures el 2011.

Tres curtmetratges en els quals aquests nens i nenes se’ls demanava que parlessin de
la seva identitat, de com explicarien el seu entorn a algú de fora, com veuen ells els
altres, com entenen la solidaritat i la cooperació entre persones i països.
Horari: 11:30‐12:30
Realitza:

Exposició participativa: Les utilitats de fer recerca en patrimoni
cultural

Exposició sobre les utilitats de fer recerca en patrimoni cultural. Com a activitat els
visitants podran afegir frases que s’inclouran a la mateixa exposició en versió digital i
penjada al web del #Living.

El públic podrà escriure les frases a la casa de Cultura o bé a través de twitter i
facebook

Exposició una passejada per l’arqueologia

Exposició divulgativa itinerant d’arqueologia i recerca

L’exposició realitza un recorregut per la història i la visió actual dels usos del patrimoni
arqueològic a les comarques gironines. La mostra forma part del projecte I+D “La
patrimonialització de l’arqueologia. Conceptualitzacions i usos actuals del patrimoni
arqueològic”, coordinat per l’ICRPC i l’objectiu principal del qual ha estat investigar els
diferents conceptes i usos del patrimoni arqueològic que coexisteixen en l’actualitat.
L’estudi ha estat desenvolupat entre 2008 i 2011. El projecte ha estat finançat pel
Ministerio de Ciencia e Innovación (actual Ministerio de Economia i Competitividad).

Sorteig Viu el patrimoni!

Entre els assistents es realitzarà el sorteig de
dos lots de llibres

També es realitzarà el sorteig de 5 entrades
dobles per realitzar una visita guiada a la Casa
Masó per cortesia de la Fundació Masó

Entrada lliure
Totes les activitats són gratuïtes
Per les activitats amb inscripció prèvia s’obrirà
el període d’inscripció a partir del 6 de
novembre
Acceptacions per ordre d’inscripció

Lloc: Casa de Cultura de la Diputació de Girona
Data: 10 de novembre de 2012.
Horari: de 10:00 a 14:00.

Organitza:

Coordinació: Antoni Rojas Rabaneda (Unitat d’Estudis i Anàlisis)

Hi hauran més activitats!

La informació s’actualitzarà al web
del #Livingh

La Sessió #Living Heritage del 10 de
novembre és la proposta central de
les Jornades Living Heritage! Viu la
recerca en patrimoni cultural.

Però trobaràs més activitats durant
el més de novembre!

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 es publicarà al
web, Twitter i Facebook del #Livingh

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

