
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

Museu d’Història de Girona

Com arribar-hi?

Idiomes

Bus: Bus urbà: L1, L2, L5, L6, L7 (Jutjats) i L11 (Barri vell)
        Aparcament d’autobusos Berenguer Carnicer (sota la via)

Calendari

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

Durada

Les activitats tenen 1 h, 1.30 h i 2 h com a màxim de durada

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

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

Informació i reserves

@Gironamuseus
gironamuseusmuseuhistoriagirona

@mhistoria_gi
@mhistoria_gi

@Gironamuseus
gironamuseusmuseuhistoriagirona

@mhistoria_gi
@mhistoria_gi

C u r s  2 0 1 7  - 2 0 1 8

2 0 1 7
2 0 1 8

D
L 

G
i 1

38
4-

20
17

   
 



Els capgrossos venen a l’escola. La imatgeria festiva de Girona

Apadrineu un dels vuit capgrossos que tenim al 
Museu d'Història de Girona: la Bruixa de la 
Catedral, el Cap d'Estopes, Ossiris Rei 
d'Egipte, en Pepet Gitano, el Tarlà de 
l'Argenteria, el General Napoleó, el Lladre de 
Sant Feliu i la Comtessa Ermessenda,  us els 
cedim  en préstec a les escoles d'educació 
infantil i us recomanem complementar-ho amb 
la visita a l'espai dedicat a la imatgeria festiva 
i amb els tallers i cercaviles que programa el 
Museu.

Activitat  dinamitzada amb la que coneixerem els efectes dels atacs 
aeris sobre la ciutat, resseguirem els elements i les mesures de 
defensa passiva i podrem  accedir, per  visitar-lo, a   l'únic  refugi 
antiaeri col·lectiu que es conserva, el del jardí de la Infància, que  
permetia donar protecció a més de 600 persones. Reviurem un atac 
aeri amb un petit simulacre d'un bombardeig i coneixerem els 
testimonis d'una trentena de gironins i gironines que van viure i patir la 
Guerra Civil..

A través dels diferents usos que ha tingut l'edi�ci 
al llarg del temps, així com dels personatges que 
l'han habitat,  repassarem la història de Girona. I 
accedirem a espais sorprenents que encara es 
conserven de l'antic convent de Sant Antoni,  de 
frares caputxins, com  l'únic cementiri-dessecador 
de Catalunya i la cisterna, un dels millors 
exemples de com s'emmagatzemava l'aigua per al  
consum humà dins la Girona vella.

 

Amb un tast de quatre obres, aquesta visita 
guiada per la col·lecció del Museu d'Història 
de Girona, s’aturarà i aprofundirà en una 
petita selecció de les seves obres principals 
que estan estretament lligades a la historia 
de la ciutat.

La vil·la urbana de Can Pau Birol (actual 
col·legi Bell-lloc) era  una de les  més grans i 
luxoses del territori immediat de Gerunda, 
per la qualitat i les dimensions dels seus 
mosaics. Aquesta és una activitat amb què 
es treballarà el mosaic de Can Pau Birol, a 
través de dos tallers i d'un interactiu per  tal  
de parlar de l'oci a la societat  romana, els 
jocs, les curses de quàdrigues i les lluites de 
gladiadors així com  i dels edi�cis  on es 
portaven a terme. 

Girona Medieval. La Clau del regne

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 audiovisuals i material 
didàctic.

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

Activitat dinamitzada al voltant de la mostra 
temporal, que oferirà la visió més polièdrica 
d'ambdós escriptors, pare i �lla, en l'any en què 
es commemoren els 150 anys del naixement d'ell 
i els 125 del naixement d'ella

7 El desig de viure i d’escriure. Prudenci i Aurora Bertrana

La cobla i la sardana. Música i dansa a Girona

L’anar i venir per la història de Girona

Descobreix el Museu d’Història de Girona El mosaic de Can Pau Birol

Actualment, tothom té rellotge, però �ns no 
fa gaires anys era tot un luxe, i molts 
ciutadans depenien de les indicacions dels 
rellotges públics i les seves campanes. 

Coneixerem diferents sistemes utilitzats per 
mesurar el temps, l'evolució del rellotge de 
la Catedral i construirem un rellotge de paret 
personalitzat.

Visita guiada per les sales que abracen el 
període comprès entre els segles IX a XV, 
quan la ciutat viu l'època més 
esplendorosa de la seva història i basteix 
el ric patrimoni monumental i artístic que 
avui podem contemplar. La visita es 
complementa amb un recorregut exterior 
per treballar els mercats, els o�cis i els 
gremis i la distribució dels o�cis per barris.

Comptant el temps: el teu rellotge de la Catedral

Trobareu més informació i podeu reservar aquestes activitats a www.girona.cat/museuhistoria
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