
Transformació i respostes 
per a l’era postcovid

Programa →

II Jornada Patrimoni & Digital

La pandèmia ha provocat que les institucions de patrimoni s’hagin vist obligades a girar la vista cap al re-
curs del contacte en línia, sempre emergent però sempre secundari. Visites virtuals, sessions educatives 
remotes, turisme a través de la pantalla, treball ingent amb les dades… Com es comportarà ara el públic 
envers l’oferta patrimonial? I les escoles? I els investigadors?

La segona Jornada Patrimoni & Digital proposa un espai de debat entre els professionals que han ha-
gut de trobar solucions als nous reptes. Un lloc on presentar com les institucions i empreses cultu-
rals grans i petites han engegat nous formats de relació amb els públics, des d’exposicions virtuals 
fins a activitats educatives en línia; des de noves sales immersives fins a la digitalització en 3D. 

ACREDITACIONS

BENVINGUDA, a càrrec d’Oriol Picas, 
director del MEV, i Sònia Hernández, di-
rectora general de Patrimoni Cultural.

NOUS PÚBLICS PER A UNA NOVA CULTU-
RA, a càrrec de Jordi Sellas, director executiu 
d’Ideal Barcelona, Centre d’Arts digitals.

Presentació de projectes

LA MIRÓ A MÀ, a càrrec d’Elena Febrero i 
Jordi J. Clavero, de la Fundació Joan Miró.

MEV, L’ART MEDIEVAL + DIGITAL, a 
càrrec de Carme Comas i Jordi Blan-
qué, del MEV, Museu d’Art Medieval.

BI TEKNEDATA PER A MUSEUS, a càrrec 
de Gerard Ramon, de Teknecultura.

GIRAVOLT, a càrrec d’Albert Sierra, de 
l’ACdPC, i de Lluís Gonzàlez, de la Direc-
ció General del Patrimoni Cultural. 

PAUSA-CAFÈ AL MEV.

JUGAR AMB FOC, a càrrec de Gemma 
Carbó, del Museu de la Vida Rural, i 
Gerard Corbella, de La Foneria.

ADAPTACIÓ DELS MODELS DE NEGOCI 
CULTURALS, a càrrec de Montserrat Peñar-
roya, directora de la consultora Quadrant Alfa.  

ESPAI CRÀTER: VIATGE AL CENTRE DE LA 
VIDA, a càrrec de Xevi Collell, de l’Espai Cràter, 
i de Juan Roberto Vásquez, de l’Indissoluble.

VISITES GUIADES VIRTUALS, a càrrec de 
Rosa Duran, de l’Ass. Girona Guide Services.

Espais Híbrids

TAULES TEMÀTIQUES A LES SALES 
DEL MUSEU en les quals s’ampliaran 
els temes exposats a les presentacions 
a través de debats entre els ponents i 
la resta de participants a la jornada.

PROJECCIÓ DE VÍDEOS DE PROJEC-
TES DESTACATS A LA SALA D’ACTES:

museu particular* etnologia d’anar per casa

la transformació digital al museu de les aigües

vestigis, un joc per descobrir el patrimoni

col·lectiu #museuobert

edificis ferits

remed

crononautes

patrimoni literari i cartografia digital

el calc digital a la roca dels moros del cogul

quiz 360º al monestir de pedralbes

les exposicions en línia al mnac

othersight

vicpuntzero

foto report

PAUSA-DINAR (opcional) al restaurant L’At-
làntida, del Centre d’Arts Escèniques d’Osona. 
Reserva prèvia quan es faci la inscripció. 
Preu: 20€

TARDA EXPERIENCIAL I D’INTERCANVI on 
contactar i compartir coneixement amb algu-
nes de les empreses que han fet possible les 
propostes presentades al llarg de la jornada.
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organitza

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Agència Catalana del Patrimoni Cultural

MEV, Museu d’Art Medieval
informacio@museuartmedieval.cat
museuartmedieval.cat

Dijous, 28 d’abril de 2022. MEV, Museu d’Art Medieval, Vic

— Inscripció a la Jornada presencial: 10 € 
— Places limitades
— Inscripció opcional al dinar de treball al Restaurant de L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona. La 
reserva de plaça i el pagament només es podrà fer en el moment de la inscripció de la jornada. Preu: 20€
— La presentació de projectes serà retransmesa gratuïtament en línia pel canal de Youtube de Patrimoni.gencat

Inscriu-te        →

+ Informació   →

patrimoni.gencat.cat/patrimonidigitalvic

http://museuartmedieval.cat
https://www.museuartmedieval.cat
https://entradas.codetickets.com/entradas/museu-art-medieval
https://patrimoni.gencat.cat/ca/patrimonidigitalvic

