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PATRIMONI & DIGITAL
Tecnologia i storytelling al servei 
de la comunicació cultural

Museu Episcopal de Vic
Plaça bisbe Oliba, 3 - Vic

Dijous 7 de febrer de 2019

Les noves tècniques digitals estan 
revolucionant els mètodes de tre-
ball en tots els sectors, i el patri-
moni no és una excepció. Tècnics, 
restauradors i responsables de 
difusió podem utilitzar aquestes 
noves eines en tota la cadena de 
treball: documentació, investi-
gació, conservació-restauració 
i finalment la difusió. Potser és 
en aquesta tasca i en el contac-
te directe amb el públic on s’ha 
experimentat més: experiències 
multimèdia, simulacions tridi-
mensionals, visites virtuals o apps 
gamificades, la majoria basades 
en la narrativa o storytelling.  
 
En aquesta jornada podrem veure 
de primera mà diversos casos 
d’èxit en els quals, a partir d’un 
treball interdisciplinari que abasta 
la investigació, la tecnologia i la 
comunicació, s’ha donat una nova 
vida a espais patrimonials i objec-
tes de museu, connectant i com-
partint amb un públic més ampli 
i facilitant el seu accés universal.

Inscripció gratuïta fins el dia 1 
de febrer. Places limitades.

Organitza:

En el marc de l’exposició Oliba episcopus, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”

Espai Patrimoni digital de descoberta de recursos tecnològics. Partici-
pen les empreses presents en les ponències del matí.
Visites guiades a l’exposició Oliba episcopus i a la Catedral de Vic a les 16h 
i a les 17.15h.

INSCRIU-TE

9.30 h — ACREDITACIONS

9.45 h — BENVINGUDA
Josep Maria Riba, director del Museu Episcopal de Vic i Josep Manuel 
Rueda, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural

10.00 h — DEL 3D A LES EXPERIÈNCIES IMMERSIVES. Un repàs a les 
noves formes d’endinsar-se en el patrimoni. Albert Sierra, Àrea de Progra-
mes Públics de l’ACdPC

10.45 h — PAUSA CAFÈ

11.15 h — LA CATEDRAL ROMÀNICA DE VIC, UN GRAN PROJECTE   
D’OLIBA “EN RECONSTRUCCIÓ”. Visita virtual 3D del conjunt catedralici.
Marc Sureda i Carme Comas (MEV), Miquel Bigas i Lluís Giménez (La Fa-
rinera, Centre d’Arts Visuals de Vic)

12.15 h — MUSEOGRAFIA IMMERSIVA AL REIAL MONESTIR DE VALLBO-
NA DE LES MONGES. Projecte “Santa Maria de Vallbona; el monaquisme 
femení”. Marina Miquel, responsable de l’Àrea de Monuments i Jaciments 
de l’ACdPC i Eudald Tomasa, director de Transversal 

12.45 h — JUGUEM A FET I AMAGAR AMB EL BESTIARI DEL MUSEU!  
Visita familiar de realitat augmentada. Carme Clusellas, directora del 
Museu d’Art de Girona i Xavier Conesa de Visyon

13.15 h — MAS MIRÓ DE MONTROIG. Una audioguia diferent.
Elena Juncosa, directora del Mas Miró

13.45 h — L’ILLA DELS TRESORS. Un recorregut ple de jocs al mòbil.
Carme Castells, directora de la Fundació Mallorca Literària i Quim Garreta, 
de Cubus Games

14.15 h — PAUSA DINAR (dinar lliure)

16.00 h — 18.30 h — ESPAI PATRIMONI DIGITAL I VISITES A L’EX-
POSICIÓ OLIBA EPISCOPUS I A LA CATEDRAL DE VIC. Dues opcions si-
multànies:

http://www.museuepiscopalvic.com
http://patrimoni.gencat.cat/ca/patrimonidigitalvic/inscripcions
http://patrimoni.gencat.cat/ca/patrimonidigitalvic/inscripcions

