
Sales estables • Carrer de la Força, 27

Sales carbonera i cisterna • Pujada Sant Feliu, 2

Sala d’exposicions • Placeta de l’Institut Vell,1

Refugi antiaeri del jardí de la Infància (extensió del MHG) • 
Plaça General Marvà, s/n

Agència Gómez (extensió del MHG) • Carrer Ciutadans, 3

Museu d’Història de Girona

Com arribar-hi?

Idiomes

Bus: L1, L2, L5, l6, L7 (Correus) i L11 (Barri Vell)

Calendari

Durant tot l’any, de dimarts a divendres, en l’horari d’obertura del Museu 
de 10.30 a 17.30 h

Durada

1 hora i 30 minuts, aproximadament

Aquestes activitats es poden realitzar en català, castellà, anglès i francès.

Podeu disposar d’un servei gratuït d’interpretació en llengua de signes 
i audiodescripció, concertant-ho amb 7 dies d’antelació.

Informació i reserves
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Faràndula. La imatgeria festiva de Girona

Disposem de vuit capgrossos que es cedeixen en préstec a les escoles. Proposem apadrinar-ne un durant el curs escolar per 
a desenvolupar activitats  al voltant d’aquest personatge d’acord amb el projecte educatiu de cada escola. 

Tenim una programació regular de tallers de faràndula i tradició, amb 
diferents propostes adaptades a mainada de 3 a 12 anys, que donen a 
conèixer el calendari festiu i popular i el vinculen amb les �gures que 
s’exposen a l’entrada del Museu.  

I amb la col·laboració de les Escoles Bressol Municipal programem un parell 
de cercaviles que ens permeten conèixer les llegendes gironines del Tarlà, la 
bruixa de la Catedral, i la majordoma de Sant Narcís. Tot amb 
l’acompanyament de la Mula Baba i els seus amics titelles, 
amb degustació �nal d’una peculiar sopa de menta.

A càrrec de l’Associació Baba Babarota.

Durant els tres anys de la Guerra Civil (1936-1939) es van projectar i construir 
diversos refugis antiaeris i altres elements de defensa passiva que van posar en 
marxa l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la ciutadania per tal de 
protegir-se dels atacs aeris. Podrem accedir a l’interior del refugi antiaeri, una  
extensió del Museu integrat a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica. 
Construït l’any 1938 per l’arquitecte municipal Ricard Giralt, permetia donar 
protecció a més de 600 persones. 

Amb aquesta visita guiada coneixerem els efectes dels atacs aeris sobre la ciutat, 
resseguirem els elements i les mesures de defensa passiva. Reviurem un atac aeri 
amb un petit simulacre d’un bombardeig i coneixerem el testimoni d’una trentena 
de gironins i gironines que van viure i patir la Guerra Civil.

Visita guiada per l’interior del museu 
amb la que a través dels diferents 
usos que ha tingut l’edi�ci al llarg del 
temps i d’alguns dels personatges que 
l’han habitat es proposa un recorregut 
per la història de Girona. Amb aquesta 
activitat es podrà accedir a espais 
sorprenents que encara es conserven, 
dels temps en què el Museu era el 
convent de Sant Antoni i conèixer les 
històries d’alguns interessants 
objectes de la col·lecció.

 

Visita dinamitzada que explica 
la fundació de Girona a 
principis del s. I aC a partir de 
la formació de la Força Vella, 
el primer recinte de la ciutat. 
Veurem evolucionar la seva 
fesomia i com era la vida 
quotidiana a la Gerunda dels 
segles I aC �ns al III dC. 
Per acabar l’activitat es 
programen dos tallers. 

Visita dinamitzada que abraça el 
període comprès entre els segles IX 
�ns el XV, quan la ciutat viu l’època 
més esplendorosa de la seva 
història i es basteix el ric patrimoni 
monumental i artístic que encara  
avui podem contemplar. La visita es 
complementa amb un taller.

La Girona de l’aigua 

Visita guiada a l’exposició que vol posar de manifest els vincles 
històrics de Girona amb l’aigua, i la seva repercussió en tots els 
aspectes de la vida de la ciutat: en la seva fesomia urbana, en la 
seva economia, en la seva cultura, en la creació artística, i �ns i 
tot en la personalitat i caràcter de la ciutadania S’hi mostraran els 
diferents usos i apro�taments de l’aigua al llarg de la història, es 
posarà en valor el patrimoni hidràulic (hortes, molins, fàbriques, 
centrals hidroelèctriques), i es presentarà la incidència de l’aigua 
en diferents aspectes de la cultura, la salut o el lleure a la ciutat.
Aquesta activitat es realitzarà a la sala d’exposicions temporals del Museu des de l’1 
de novembre �ns al 30 de març de 2017, en període d’obertura de l’exposició temporal.

En el marc del 60è aniversari de les agulles noves d’aquest rellotge, 
aquesta activitat conduïda per un educador mostrarà diferents sistemes 
utilitzats per a mesurar el temps, donarà a conèixer la primera màquina del 
rellotge de la Catedral (que es conserva al Museu). 

L’activitat vol fomentar l’observació, la creativitat i el reciclatge. Per això la 
proposta és d’un taller pràctic en el que, a partir d’una plantilla adaptada a 
diferents nivells de di�cultat (a partir de 6 anys), es dibuixarà, retallarà, i es 
muntarà una màquina de rellotge. El resultat �nal serà un rellotge de paret 
com el del campanar de la Catedral, amb el disseny que cadascú hagi triat. 
Cal portar un CD per reciclar i una pila tipus AA.

Coneixerem l’estreta relació entre la 
ciutat i la dansa tradicional catalana, 
i aprendrem a distingir entre la 
sardana curta i la llarga. 
Reconeixerem els instruments de la 
cobla, i en farem una descripció 
tímbrica i una separació per famílies. 
Farem un recorregut per la història de 
la cobla i el seu repertori i ens 
endinsarem en les fusions amb la 
música actual. Tot amb l’ajuda 
d’interactius i audiovisuals i material 
didàctic.

Bombes sobre Girona. Visita guiada al refugi antiaeri del jardí de la Infància

Comptant el temps: el teu rellotge de la Catedral

La cobla i la sardana. Música i dansa a Girona

L’anar i venir per la història de Girona

Gerunda, la fundació de la ciutat Girona medieval, la clau del regne


