La novena edició de la jornada Reviure el
patrimoni arriba amb el que pretén ser un
títol provocador, El museu com a espectacle,
que ha de comportar debat sobre el paper
dels museus i la seva adaptabilitat als nous
públics i a les noves demandes. A les fun-

organitza

cions pròpies i que històricament han dut a
terme els museus en matèria de conservació
i estudi, cada cop s’afegeixen, amb major insistència, noves demandes com són la prestació de serveis que tinguin en compte com
i a qui ensenyem el nostre patrimoni. La globalització del món i l’aparició de nous turistes que busquen allò “diferent” que els ha de

col·labora

permetre una experiència única i personal ha
fet que els museus hagin de revisar els seus
discursos i també, o sobretot, la manera de
presentar-los en públic.

REVIURE EL PATRIMONI
EL MUSEU COM A ESPECTACLE
15 de desembre de 2014
C E RV E R A
Lloc de les jornades:
sala Francesc Buireu
C. Manuel Ibarra, s.n
Cervera
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15 DILLUNS
de desembre
De 10 a 10.30 h
Arribada i lliurament de la documentació.
Benvinguda i inauguració de la
jornada, a càrrec de Ramon Royes,
paer en cap de Cervera, i Carme
Bergés, directora Museu Comarcal de
Cervera.

De 14.30 a 16 h
Dinar (lliure)
De 16 a 18 h
Experiències en el territori:
L’experiència del Museu del Ter, a
càrrec de Carles Garcia, director del
Museu del Ter .

Inscripció
Inscripció gratuïta. Cal formalitzar la inscripció
Es lliurarà certificat d’assistència
Us podeu inscriure també omplint el formulari
directament al lloc web següent:
www.museudecervera.cat/reviurelpatrimoni

De 11.30 a 12 h 		
Pausa - cafè

La creació de producte turístic
d’experiència des del patrimoni cultural. El cas del Centre
d’Interpretació de l’Or del Segre, a
càrrec de Carme Alòs, directora del
Museu de la Noguera.

De 12 a 13 h
Projectes museogràfics al servei
del públic, a càrrec de Joan Sibina,
arquitecte, Sibina & partners.

Vells i nous projectes escenogràfics
a la Casa Museu Duran i Sanpere, a
càrrec de Carme Bergés, directora
del Museu Comarcal de Cervera.

El període d’inscripció
és fins el 12 de desembre de 2014

De 13 a 14,30 h
Experiències en el territori:

Debat i clausura

De 10.30 a 11.30 h
Museus i turisme. Nous reptes,
a càrrec de José Antonio Donaire,
Universitat de Girona.

Les noves intervencions a Sant
Climent de Taüll, a càrrec d’Albert
Sierra i Albert Burzón, Departament
de Comunicació i Noves Tecnologies
de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural.
L’impacte sobre els visitants i
perspectives futures, a càrrec de
Cristina Castellà, responsable Centre
d’Interpretació del Romànic de la Vall
de Boí.
Què volen els turistes dels museus?,
a càrrec de Manuel Mosteiro, director
de Naut Viatges.

Nom i cognoms
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Contacte (telèfon / a/e)

