
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 d’octubre a abril i de 10.30 a 18.30 h de maig a setembre

Durada
Les activitats tenen 1 h, 1.30 h i 2 h com a màxim de durada.
També podem adaptar-les a les vostres necessitats.

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

museuhistoriagirona

@mhistoria_gi
@mhistoria_gi

museuhistoriagirona

@mhistoria_gi
@mhistoria_gi

MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA
C. de la Força, 17 · 17004 Girona 
Tel. 972 222 229 
museuhistoria@ajgirona.cat
www.grona.cat/museuhistoria

Tel. 972 222 229 · museuhistoria@ajgirona.cat · www.grona.cat/museuhistoria

Ho organitza:

Hi col·laboren:        
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Els capgrossos venen a l’escola

Apadrineu un dels vuit capgrossos que tenim, us els 
cedim en préstec a les escoles d'educació infantil. 
Aquests vuit capgrossos són la Bruixa de la 
Catedral, el Cap d'Estopes, l'Osiris Rei d'Egipte, en 
Pepet Gitano, el Tarlà de l'Argenteria, el General 
Napoleó, el Lladre de Sant Feliu i la Comtessa 
Ermessenda

Itinerari guiat pels espais de defensa passiva repartits 
pel subsòl gironí, amb els relats i records dels 
testimonis que van viure i patir els bombardejos durant 
la Guerra Civil, que acaba amb la visita a l'interior del 
refugi antiaeri del jardí de la Infància, extensió del MHG, 
dins la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica.  

La tràgica mort de Carles Rahola, executat el 1939, 
va eclipsar la trajectòria vital d’un home que va tenir 
un paper fonamental a la Girona del primer terç del 
segle XX i que va treballar de manera incansable per 
fer realitat els valors republicans: la democràcia, la 
igualtat entre homes i dones, la pàtria, la llengua i la 
identitat. Descobrirem com la petjada de Rahola 
continua present a la ciutat de Girona.

Resseguirem els diversos usos que ha tingut en els 
darrers cinc segles, a  través dels espais que es 
conserven i de les persones que l’han habitat des que 
era un palau gòtic �ns que va ser l’institut 
d’ensenyament secundari, passant per una etapa com 
a convent de Sant Antoni de frares caputxins. 

Us explicarem la trajectòria històrica 
de la ciutat  a partir de sis obres 
emblemàtiques de la col·lecció 
estretament lligades a la història de 
Girona. 

Farem un recorregut  per la història de la 
cobla, el seu repertori, intèrprets i 
compositors i veurem com ha evolucionat 
i s’ha fusionat amb la música actual.

Visiteu  l'aparador de la Festa del 
Museu d'Història de Girona on  
trobareu totes les �gures de la 
imatgeria popular de Girona. 

Bombes sobre Girona

La cobla i la sardana. Música i dansa a GironaLa imatgeria festiva de Girona

Carles Rahola i la Girona de la República. Una lluita idealista per la llibertat

L’anar i venir per la història de l’edifici Un cop d’ull a la història de Girona a través de sis obres

El rellotge de la catedral, que ara és al Museu 
d’Història, ha estat funcionant al campanar durant 
més de quatre segles, i està lligat a la història de 
Girona. Actualment, tothom té rellotge, però �ns no 
fa gaires anys, la ciutadania depenia de les 
indicacions dels rellotges públics i dels tocs de les 
seves campanes. Farem funcionar l'antiga màquina 
del rellotge i efectuarem un taller pràctic en el qual 
cada alumne construirà el seu propi rellotge de 
paret.

Girona Medieval

A l’edat mitjana, la ciutat viu l'època més esplendorosa 
de la seva història i basteix gran part del ric patrimoni 
monumental i artístic que avui podem contemplar. 
Aquesta activitat combina la visita guiada a les sales 
del Museu amb un recorregut exterior, que permet 
entendre la ubicació i funcionament dels mercats, 
conèixer els diferents o�cis i els seus gremis, i 
apropar-se a les vides de la gent de la Girona d’aquells 
temps.

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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Es treballarà el mosaic de Can Pau Birol, 
a través d'un interactiu per tal de parlar 
de l'oci a la societat romana, els jocs, 
les curses de quadrigues i les lluites de 
gladiadors, i dels edi�cis on es portaven 
a terme. 

El mosaic de Can Pau Birol3
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Cultura popular i tradicional

Memòria històrica

Les històries de la història de Girona
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