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1. PReSenTACIÓ
L’any 2012 ha estat un any de canvis. La greu situació econòmica que pateix l’economia 
catalana ha afectat sens dubte el patronat call de Girona, i ho ha fet en dos sentits: po-
sitivament, perquè ha reactivat la creativitat del personal i dels col·laboradors per tal de 
mantenir el nivell i la qualitat de les activitats proposades al llarg de l’any; i negativament, 
perquè la pujada de preus públics de serveis i activitats ha fet disminuir en gairebé un 2% 
el nombre de visitants i persones usuàries.

el patronat call de Girona ha col·laborat i ha mantingut un alt grau de compromís i res-
ponsabilitat amb les institucions i entitats culturals i acadèmiques gironines per tal de tro-
bar en cada una de les grans manifestacions ciutadanes −Girona temps de Flors, Girona 
10, Fires i Festes de sant narcís, nit dels Museus, per citar-ne només alguns exemples− 
una especial projecció cap al barri jueu. en totes i cadascuna de les grans propostes, hem 
volgut aportar una petita contribució, ajudant a conformar una visió plural de la ciutat ac-
tual. Altres activitats més específi ques −com per exemple la Jornada europea de cultura 
Jueva celebrada el mes de setembre, o la Jornada en homenatge a Mn. Miquel pujol− han 
actuat en sentit invers, projectant Girona cap a l’exterior.

aquesta combinació d’activitat ciutadana amb els col·lectius artístics, culturals i professi-
onals de la ciutat i la promoció exterior és avui un dels actius més interessants del call de 
la ciutat, ja que contribueix a donar a conèixer la ciutat afegint i sumant cultura a la seva 
oferta patrimonial.

Les sinèrgies de treball compartit amb d’altres institucions gironines i també amb asso-
ciacions de la resta del país faciliten la tasca de promoció exterior a un cost menys ele-
vat i amb major difusió territorial. El treball del darrer any i que es refl ecteix en aquesta 
memòria té, doncs, aquesta intencionalitat: per una banda aprofundir en la història de la 
ciutat, amb rigor i especialització, i per l’altra donar-la a conèixer als propis ciutadans, als 
visitants i turistes.

Queda molt camí per recórrer i el repte per als anys a venir és gran. el patronat call de 
Girona té voluntat de convertir-se en un dels referents a la ciutat, un referent que ha d’aju-
dar a incentivar més oportunitats econòmiques i socials per a la ciutat.

Assumpció Hosta
Directora



4

Memòria anual 2012 - Patronat Call de Girona 

2. MUSeU d’HISTÒRIA deLS JUeUS
el patronat call de Girona vol preservar i difondre la història de les comunitats jueves de catalunya, que 
varen formar part i varen contribuir decisivament en la trajectòria històrica i al desenvolupament cultural i 
científi c del país al llarg de tota l’edat mitjana, a través dels seus dos equipaments: el Museu d’Història dels 
Jueus i l’institut d’estudis nahmànides.

el Museu d’Història dels Jueus ofereix un recorregut museològic que il·lustra les explicacions amb exemples 
procedents de la història de la Girona jueva i ofereix una explicació genèrica de les formes de vida jueva a 
la catalunya medieval.

2.1 VISITAnTS

Un total de 75.864 persones ha visitat el museu durant l’any 2012, un descens de l’1,94% respecte l’any 
2011. el descens més acusat ve marcat pel turisme italià i de la resta de l’estat espanyol mentre que el de 
l’europa de l’est, Holanda i els estats units ha augmentat el nombre de visitants. segons el volum de visi-
tants, el mes de maig, en què se celebra “Girona, temps de fl ors”, és el mes amb més visitants de tot l’any 
(37.218), seguit dels mesos d’agost (6.224), juliol (5.566) i juny (4.407), temporada d’estiu i de vacances. el 
mes amb menys visitants de tot l’any és el gener (1.451).

Interpretem aquesta davallada de visitants com un refl ex més dels temps de crisi, que fa reduir la despesa 
en l’àmbit de l’oci i el turisme.

La iniciativa que es va prendre de manera conjunta a tots els museus municipals d’oferir l’entrada gratuïta el 
primer diumenge de cada mes, ha representat enguany la xifra de 1.469 persones visitants, que representa 
un increment d’un 6,33% respecte als valors de l’any passat.1

Visites DestacaDes
Grup de professors europeus a través de l’escola Lluís pericot; sr. Fernando Gilet, regidor de l’ajuntament 
de palma; grup del gremi de cinemes de Girona; sra. susan edelheit, gerent del Museu d’art contemporani 
de seattle; Lior Haiat, portaveu ambaixada d’israel a espanya; Uriel Macías, departament de premsa i ahuva 
spieler responsable de cultura de l’ambaixada d’israel a espanya; grup de rectors d’universitats espanyoles; 
sr. John richard Urry, sociòleg i professor Departament de sociologia a la Universitat de Lancaster, regne 
Unit; sra. Dolors Vidal i sr. Josep antoni Donaire, de la Universitat de Girona; sr. antoni Baulida, cap del 
servei territorial de cultura de la Generalitat de catalunya; sra. Gaby Giffords, membre de la cambra de re-
presentants dels estats Units; sr. Mark Kelly, astronauta; sr. Joaquim nadal, diputat del psc al parlament; 
sr. Joachim schlör, professor of Modern Jewish/non-Jewish relations, Universitat de southampton; Luis 
Fernando Palma Robles, cronista ofi cial de Lucena, Sr. Ramon Llorente, Defensor de la Ciutadania de l’Ajun-
tament de Girona, amb un grup de regidors; sr. Yom tov assis, professor emèrit de la Hebrew University de 
Jerusalem, i membres de la society for sephardic studies; sr. Jusèp Boya, director del servei de Museus 
de la Generalitat de catalunya; sr. shatzmiller, catedràtic d’història jueva a la Duke Univerity (nc, Usa), 
grup d’amics del Museu Jueu d’austràlia (JaM); alumnes del Màster d’Història Medieval de la UB, amb els 
professors ignasi Baiges i prim Bertran; alumnes del col·legi sefardita de Madrid; grup de joves del congrés 
Mundial de la Joventut Jueva.

1  Cal destacar que el primer diumenge del mes de setembre va coincidir amb la Jornada Europea de la Cultura Jueva
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2.2 exPOSICIOnS TeMPORALS

a la segona planta del Museu, al llarg de l’any, s’hi han pogut visitar tres exposicions temporals en diferents 
llenguatges i temàtiques artístiques. La primera era una mostra d’objectes cedida per la comunitat jueva 
de Casale Monferrato; la segona, de producció pròpia, mostrava una part del fons bibliogràfi c de la nostra 
biblioteca, i la tercera era una mostra de pintura contemporània relacionada amb el tema dels camps de 
concentració i amb el cicle de conferències sobre primo Levi. a més de les tres exposicions, el centre ha 
participat, com fem anualment, dins Girona temps de Flors amb dues mostres: unes pintures en una de les 
sales laterals del jardí i la mostra fl oral del pati.

LLUMS de HAnUKKÀ De La coL·Lecció De 
casaLe MonFerrato
col·lecció de llums de Hanukkà de la Fundació arte, 
storia e cultura ebraica (casale Monferrato, itàlia)

De l’1 de desembre 2011 al 31 de gener de 2012

comissària: claudia de Benedetti

producció: casale Monferrato

BÍBLIA, eLs LLiBres DeL LLiBre
Del 5 d’abril al 24 de setembre de 2012

col·lecció d’edicions bíbliques del Fons de Llibres 
antics de la Biblioteca e. e. schalit

L’eSBORRAMenT
Del 29 de setembre al 15 de gener de 2013

pintures de J.M. cabané a partir de l’obra Si això és 
un home de primo Levi

GIROnA, TeMPS de FLORS
Del 12 al 20 de maig de 2012

“Flors i Kabbalah”

exposició de pintures de Blanca rosa Domínguez

“Vent”

Muntatge de fl ors al pati del Museu d’Història dels 
Jueus a càrrec de Judit algueró, Mònica Bilbao, iñaki 
Garcia i aleix piè
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2.3 LLIBRe deL MeS

a l’entrada del museu s’hi exposa una obra seleccionada de la col·lecció de llibres antics de la biblioteca e. 
e. schalit i/o objectes singulars, sempre en relació amb la temàtica de les exposicions temporals, festivitats 
jueves o altres. el llistat d’enguany és:

GENER La France Juive, Édouard Drumont, C. Marpon & E. Flammarion Éditeurs, Paris, 1896

Comunistas, Judíos y demás ralea, Pío Baroja, Ediciones Cumbre, Valladolid, 1939

FEBRER Viaje a la Tierra Sancta (s. XV), Bernard von Breidenbach

MARÇ Toledot ha-Neginah Ha-ivrit (Història de la melodia hebrea), Abraham Tzevi Idelsohn, Dvit 
Verlagsges, Tel Aviv, 1924

Le judaïsme dans la musique. Richard Wagner, Société d’Éditons Muller et Cie, Paris, 1914

ABRIL
The Life of Moses [a pop-up book], dissenyat als Estats Units en la dècada de 1970 per John 
Strejan, il·lustrat per Craig Nelson, amb enginys de paper realitzats per Tor Lokvig.

MAIG Apparatus biblicus sive manuductio ad Sacram Scripuram, Bernard Lamy, Lyon, 1723

JUNY

The Life of Moses [a pop-up book], dissenyat als Estats Units en la dècada de 1970 per John 
Strejan, il·lustrat per Craig Nelson, amb enginys de paper realitzats per Tor Lokvig.

JULIOL

AGOST

SETEMBRE Germana petita, Alot qetannà, Càntic de Roix ha-Xanà, Abraham ben Issac ha-Hassan Gerun-
dí, s. XIII, dins Poemes hebraics dels jueus catalans, Eduard Feliu i Jaume Riera, Llibres del 
Mall (Barcelona, 1976)

OCTUBRE Els jueus a Catalunya, Carles Rahola, col·lecció La Sageta, Barcelona, 1929

Selecció d’obres de Miquel Pujol i Canelles relatives a l’aljama de Castelló d’Empúries (1991, 
1997, 2003)

NOVEMBRE Las inscripciones hebraicas de España, Francisco Cantera y José M. Millás

Diverses obres de Primo Levi

DESEMBRE Las inscripciones hebraicas de España, Francisco Cantera y José M. Millás
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2.4 ACTIVITATS PRÒPIeS

2.4.1 GIROnA, TeMPS de FLORS

portes obertes al Museu d’Història dels Jueus

assistents: 34.408 persones2

Visita comentada a l’exposició “Flors i Kabbalah”

assistents: 20 persones

Cicle coral a “Girona, temps de fl ors”

assistents: 15.082 persones

cal dir que les activitats amb l’agrupació coral de les comarques 
Gironines ja fa uns anys que es desenvolupen al pati amb molt d’èxit. 
el centre acull aquesta activitat d’una manera molt activa ja que totes 
les corals han anat introduint, al llarg dels anys, cançons i tonades 
pròpies de la cultura jueva, tant antigues com contemporànies, que ja 
han quedat incorporades als seus repertoris habituals.

conferència: “L’art en la Kabbalah. Un camí espiritual d’auto desco-
briment i transformació”

assistents: 17 persones

2  Inclou les persones del Dia Internacional dels Museus

2.4.2 nIT deLS MUSeUS

Dissabte 19 de maig

Jornada de portes obertes de 21 a 24 h

assistents: 682 persones

“Set tresors, set moments en la història de la ciutat”

Visita guiada dividida en dos grups, sortides des del Museu del ci-
nema i Museu d’arqueologia, a les 21 h. es visiten el Museu del ci-
nema, Museu d’Història de la ciutat, Museu d’Història dels Jueus, 
Museu d’art, Museu d’arqueologia, Museu-tresor de la catedral i 
casa Masó.

total de participants: 60 persones

La nit dels Museus és una activitat que s’emmarca en un projecte 
europeu liderat per França. tots els museus de la ciutat ens hi acollim 
i és una activitat ben valorada per la ciutadania.
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2.4.3 dIA InTeRnACIOnAL deLS MUSeUS

Divendres 18 de maig

Jornada de portes obertes de 10 a 21 h

assistents: 2.170 persones

Concert de fl autes dolces de l’Espai/Caixa

assistents: 248 persones

concert del cor de la Universitat de Girona

assistents: 250 persones

el Dia internacional dels Museus és una activitat organitzada per l’icoM, 
d’abast mundial i de forta repercussió mediàtica. el museu, a més de 
l’obertura gratuïta, enguany hi ha incorporat dues activitats musicals amb 
molt bona resposta participativa.

2.4.4 ACTIVITATS d’eSTIU

el pati del centre Bonastruç ça porta acull diferents propostes lúdiques per a tota mena de públics:

els dimecres de juliol i agost, a les 18.30 h, Tardes de contes al Call, dedicades als infants menors de 10/12 
anys. aquest any han tingut gran èxit, amb un increment del 20 % d’usuaris respecte l’any anterior.

els dijous de juliol, a les 22 h, dues nits de pel·lícula al call. Ha estat el segon any de projeccions i el nom-
bre de persones usuàries igual que l’any anterior, deguda a les limitacions d’espai del pati. Les pel·lícules, 
sempre en versió original, s’escullen amb els organitzadors del Festival de cinema Jueu de Barcelona, amb 
qui compartim les despeses tant dels permisos de projecció com de la realització dels subtítols en català.

Per fi nalitzar, les nits de Música al Call, els dijous d’agost a les 22 h, és una de les activitats més espera-
des. s’hi apleguen visitants i turistes de la ciutat a més de gironins i gironines. aquest any hem tingut dos 
grups gironins, dos grups procedents de la resta de l’estat i un artista procedent d’israel. Un dels concerts fou 
suspès per la pluja, però en tractar-se d’un grup gironí, varem poder reprogramar-lo durant els dies de Fires.



9

Memòria anual 2012 - Patronat Call de Girona 

tarDes De contes aL caLL, DiMecres De JULioL i aGost a Les 18.30 H

GRUP PAX

JULIOL

Dia 4 La volta al món amb Kamishibai Cia. Terranegra 73

Dia 11 Les papallones també volen poesia Cia. La Minúscula 100

Dia 18 Contes al Call Va de Contes 70

Total juliol 243

AGOST

Dia 1 Contes oblidats, contes retrobats i musicats Bel Contes 109

Dia 8 Contes al Call Va de Contes 82

Dia 22 Un rei molt tossut! I algunes llegendes jueves El Ginjoler 80

Dia 29 Contes en llengua oral i de signes Twins’n Klowns 80

Total agost 351

TOTAL ESTIU 594

nits De peL·LícULa, DiJoUs 5 i 19 De JULioL a Les 22 H

JULIOL PEL·LÍCULA PAX

5 Le chat du Rabbin 20

19 Le cochon de Gaza 22

Total 42

concerts De MÚsica, DiJoUs D’aGost a Les 22 H

GRUP PAX

AGOST

2 Möek 131

9 Burruezo&Bohemia Camerata 160

16 Trivium Klezmer 215

23 David Broza 178

30 Tati Cervià & Sepharazz Mishpaha cancel·lat per pluja

Total agost 684

NOVEMBRE

2 Tati Cervià&Sepharazz Mishpaha 96

Total novembre 96

Total 780
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2.4.5 JORnAdA eUROPeA de LA CULTURA JUeVA

1 i 2 de setembre

assistents: 413 persones

en el marc de la JecJ, diverses activitats foren programades pel cap de 
setmana, dins la tendència general arreu d’europa. en el cas de Girona 
es programaren:

· Jornades de portes obertes

· Una excursió als calls de castelló d’empúries, Besalú i Girona

· Activitat per a públic infantil i familiar. “Contes amb bon humor” a càrrec 
de Va de contes

· Activitat per a adults, “Contes de Woody Allen”, amb copa de cava i tast 
del dulce sefardí

De totes les activitats, la més seguida fou la visita guiada en clau d’humor 
(44 persones), una visita teatralitzada creada especialment per a la jorna-
da i representada pel grup teatral La Minúscula.

aquesta jornada està organitzada per l’associació europea per la salva-
guarda del patrimoni Jueu (aepJ), des de l’any 1999. Ha celebrat enguany 
la seva 13a edició, que portava com a subtítol “el sentit de l’humor en el 
judaisme”. L’any 2012 hi han participat 23 països, 27 ciutats espanyoles i 
s’han realitzat un total de 713 activitats.

pel que fa a la participació, itàlia i espanya recullen el major nombre de 
participants, seguits per França i el regne Unit. a espanya, la ciutat amb 
més participació ha estat Àvila, i a catalunya, Besalú ha estat la ciutat que 
ha recollit més persones participants.

2.4.6 JORnAdeS eUROPeeS de PATRIMOnI A CATALUnYA

29 i 30 de setembre

Dia 30. Jornada de portes obertes de 10 a 14 h

assistents: 125 persones

aquestes jornades són organitzades anualment per la Generalitat de ca-
talunya i hi hem participat amb l’entrada gratuïta al museu.

2.4.7 FIReS I FeSTeS de SAnT nARCÍS de GIROnA

Del 26 d’octubre al 4 de novembre

portes obertes al Museu d’Història dels Jueus
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assistents: 88 persones

Solombra, concert a càrrec de tati cervià&sepharazz Mishpaha

assistents: 96 persones

“Sis tresors, sis moments en la història de la ciutat”

Visita guiada organitzada conjuntament amb Gironamuseus

assistents: 72 persones

2.4.8 nAdAL

taller de baldufes de Hanukkà. 2 de gener de 2013

activitat per a públic infantil i familiar, inclosa dins de “6 Museus x na-
dal” de Gironamuseus i les activitats de Hanukkà del Museu d’Història 
dels Jueus.

assistents: 27 persones

COMPARATIU PORTES OBERTES 2012

ACTIVITAT DATES PERSONES

Primer diumenge de mes*
5 febrer, 4 març, 1 abril, 6 maig, 3 juny, 1 juliol, 5 
agost, 2 setembre, 7 octubre, 4 novembre, 2 de-
sembre

1.469

Girona 10 14 i 15 de gener 559

Temps de Flors** Del 12 al 20 de maig 32.258

Dia Internacional dels Museus 18 de maig 2.170

La Nit dels Museus 19 de maig 682

Jornada Europea de la Cultura Jueva*** 1 i 2 de setembre 234

Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 30 de setembre 125

Fires de Sant Narcís 29 d’octubre 88

Total 37.585

*El dia 1 de gener el museu està tancat.

**Excepte el Dia Internacional dels Museus (18 maig).

***Excepte portes obertes de 2 de setembre (primer diumenge de mes).
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2.5 COL·LABORACIOnS en ACTIVITATS exTeRneS

2.5.1 GIROnA 10

14 i 15 de gener. Jornada de portes obertes de 10 a 18 h i de 10 a 14 
h

assistents: 559 persones amb entrada gratuïta

L’associació d’Hostaleria Girona radial ha organitzat la campanya 
“Girona 10” amb el suport de l’Ajuntament de Girona i el Patronat de 
turisme costa Brava Girona.

el Museu d’Història dels Jueus, se suma a la iniciativa a demanda 
de l’organització d’aquesta primera edició, oferint l’entrada gratuïta al 
museu, i en fem una valoració molt positiva.

2.5.2 FeSTA “SOM COHeSIÓ” d’ÒMnIUM CULTURAL

9 de juny. entrada gratuïta

assistents: 102 persones

L’objectiu de la festa era reunir els participants dels programes d’Òm-
nium arreu del país al llarg de l’any i posar en valor la tasca a favor 
de la convivència i la cohesió social que l’entitat duu a terme a Girona 
i a tot catalunya.

La festa començà a les 16 h amb diversos itineraris culturals per des-
cobrir la ciutat. es van visitar el call i el Museu d’Història dels Jueus, 
entre d’altres espais singulars i patrimonials de la ciutat.

2.5.3 ReCePCIÓ ALS JOVeS deL COnGRÉS MUndIAL de LA JOVenTUT JUeVA

31 de desembre. entrada gratuïta

assistents: 304 persones

Un grup de joves d’entre 18 i 35 anys, membres del centre europeu 
d’estudiants Jueus (fundació sense ànim de lucre amb seu a Brussel-
les), van celebrar una trobada internacional a Barcelona i van visitar 
la ciutat de Girona. L’alcalde els va donar la benvinguda a la ciutat, en 
un acte celebrat al teatre Municipal. el grup de joves, van passar el 
dia descobrint la ciutat, tot el seu patrimoni i la història jueva.

L’alcalde, acompanyat per la directora del patronat del call, assumpció Hosta, va animar els joves a conèi-
xer la ciutat, que va defi nir com “un dels tresors de Catalunya”. També va posar en relleu “la forta connexió 
espiritual de Girona” amb la història i la cultura jueva i va emplaçar el grup a difondre el nom de Girona entre 
tots els seus familiars i amics. Un cop fi nalitzat l’acte de recepció, la comitiva es va separar en diversos grups 
i van iniciar les visites guiades al Museu d’Història dels Jueus, el call i per la ciutat.
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2.6 SeRVeIS

2.6.1 AUdIOGUIeS

el Museu ofereix la possibilitat de fer el recorregut amb un aparell d’àudio guia disponible en català, caste-
llà, anglès, francès i hebreu. el total d’usos del servei d’audioguies durant l’any 2012 ha estat de 1.323. La 
llengua més utilitzada amb diferència ha estat l’anglesa 46,9%, seguida de la castellana 16,3% i la francesa 
14,7%. el català ha estat utilitzat en un 8,6%. el mes amb més ús d’audioguies és l’agost, amb un total de 
264 usos, seguit de juliol amb 215. aquests valors contrasten amb els 36 usos del mes de gener, els més 
baixos de tot l’any.

aquest servei manté el mateix preu que l’any anterior i, malgrat la situació de crisi, només hi ha 72 usos 
menys que l’any anterior, fet que valorem positivament.

2.6.2 VISITeS GUIAdeS PROGRAMAdeS

“Call Endins”

Total de visites “Call Endins”: 918 persones, en 164 visites

total de visites segons idioma:

català: 204 persones, en 26 visites

castellà/anglès: 714 persones, en 138 visites

aquest any hem continuat amb la fórmula compartida entre els 
guies del punt de Benvinguda i el patronat del call, i hem ampliat 
el servei, oferint-lo des del 27 de març al 18 de novembre. aques-

ta visita s’ofereix de dimarts a diumenge en castellà/anglès, a les 12h.

Com a novetat, hem afegit la visita “Especial Call Endins” que incorpora, a més del museu, la Casa Lleó 
avinay i altres espais del call. aquesta visita es fa els dissabtes, en català, a les 12h.

2.6.3 SeRVeI PedAGÒGIC

El museu ofereix la visita “La nostra història, la nostra ciutat”, que 
porta a terme el personal del patronat. És un recorregut didàctic 
pel Museu per tal de conèixer l’evolució històrica del call des de 
principis del segle XI fi ns al segle XV.

alumnes: 106, en 3 visites

altres activitats organitzades conjuntament amb la caseta de la 
Devesa estan adreçades especialment al cicle superior de pri-
mària, ESO i ESPO. Són “La Girona jueva, el call”, que se centra 
principalment en l’espai urbà del call, mostrant restes materials i 

arqueològiques i “La vida als Calls”, recorregut didàctic per les sales del Museu d’Història dels Jueus.

“La Girona jueva, el call”: 436 persones, en 17 visites
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2.6.4 VISITeS CULTURALS O de PROTOCOL

Visites ofertes pel personal del patronat call de Girona, adaptades segons les necessitats de les persones 
visitants. algunes són de caràcter protocol·lari (per exemple les dedicades als convidats de les institucions 
gironines), i altres de caire més acadèmic i especialitzat, per a universitats, col·lectius culturals, i d’altres 
destinades als mitjans de comunicació, tV, ràdios, premsa escrita i digital i blogers.

2.7 GIROnAMUSeUS

Gironamuseus proposa descobrir els tresors més preuats de la 
ciutat a través del patrimoni ric i divers que conserven els sis mu-
seus gironins: arqueologia, art, cinema, Història de la ciutat, His-
tòria dels Jueus i casa Masó. Disposa de material de difusió i 
comunicació propis, actualitzat aquest any després de l’entrada 
de la Fundació Masó al col·lectiu.

enguany s’ha treballat en l’activitat anomenada “set tresors, set 
moments en la història de la ciutat”, en el marc de la Nit dels 
Museus, visita conduïda per guies a través dels set museus (el 
Museu-Tresor de la Catedral ha obert les portes fi ns a mitjanit 
excepcionalment per aquesta visita).

participants: 60 persones

L’activitat va tenir molt d’èxit i es va repetir per Fires el dia 4 de 
novembre. aquesta vegada sense la participació de la catedral.

participants: 72 persones

per nadal hem organitzat simultàniament sis tallers diferents per 
a un públic infantil, als museus públics de la ciutat i la casa Masó. 
al Museu d’Història dels Jueus, l’activitat ha estat el taller “Les 
baldufes de Hanukkà”.

com cada any, s’ha col·laborat en diferents activitats que es fan a 
la ciutat, com ara oferint l’entrada gratuïta, a través del carnet de 
Gironamuseus, a tots els participants acreditats al Festival inter-
nacional de teatre amateur (FitaG, agost de 2012).

el carnet de Gironamuseus permet visitar els sis museus gironins 
a un preu reduït. es paga el preu total de l’entrada al primer mu-
seu visitat i el 50% de l’entrada als restants. La validesa és de 6 
mesos.

pel que fa a l’ús d’aquest carnet, el Museu d’Història dels Jueus 
ha rebut un total de 827 carnets, principalment carnets lliurats pel Museu d’arqueologia, seguits pels del 
Museu d’art.

el total de carnets lliurats pel Museu d’Història dels Jueus ha estat de 1.695.
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3. InSTITUT d’eSTUdIS nAHMÀnIdeS
L’objectiu de l’institut d’estudis nahmànides és investigar, promoure i difondre la Història i el llegat cultural 
jueu a Girona i a catalunya. per això, l’institut programa anualment un seguit d’activitats acadèmiques i cul-
turals, i alhora es dedica a la recerca històrica i documental.

3.1 CURSOS

curs de Llengua Hebrea. nivell inicial

Del 22 de setembre de 2011 a juny de 2012. curs de 60 hores lec-
tives

alumnes: 6 persones

curs de Llengua Hebrea. nivell avançat

Del 22 de setembre de 2011 a juny de 2012. curs de 60 hores lec-
tives

alumnes: 5 persones

“Les lletres de l’Alefat”. Curs per aprendre a llegir i escriure en hebreu

Del 3 d’octubre de 2012 al 16 de gener de 2013. curs de 30 hores lectives

alumnes: 11 persones

professora: Bàrbara Virgil

3.2 COnFeRÈnCIeS

3.2.1 CICLe “MÚSICA I JUdAISMe”

De febrer a juny de 2012, el darrer dijous de cada mes a les 19 h

cicle de conferències anual, organitzat amb la col·laboració de la 
càtedra Ferrater Mora de pensament contemporani de la Universi-
tat de Girona

assistents: 215 persones

el cicle es va iniciar el 23 de febrer amb la conferència intitulada 
“Jerusalem, una història musical”, a càrrec de Manuel Forcano, he-
braista i escriptor, Barcelona.

assistents: 53 persones

el 30 de març el professor d’estètica i director del Màster en comu-
nicació i crítica d’art a la Universitat de Girona, xavier antich va re-
alitzar la conferència “L’antisemitisme musical: de richard Wagner 
al camp de Theresienstadt”.
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assistents: 50 persones

el 26 d’abril Mercedes Monmany, escriptora i crítica literària, va presentar la conferència “La música en el 
gueto de Varsovia: el caso de Wiera Gran y Wladislaw Szpilman”.

assistents: 40 persones

El 31 de maig, Joan Grimalt, fi lòleg i músic, va dissertar sobre “Gustav Mahler: una presentació musical”.

assistents: 32 persones

El 28 de juny, la doctora en Filosofi a i professora d’Història de la Música a la Universitat de Girona, Carme 
Pardo, va presentar la conferència “Leonard Cohen: entre la música i la paraula”.

assistents: 40 persones

L’assistència regular a totes les conferències i la realització d’un treball centrat en alguna de les temàtiques 
exposades donaven dret a l’obtenció d’un crèdit a la UdG.

Les conferències van ser enregistrades i es poden visualitzar a través de DUGiMedia.

els resultats de les enquestes de satisfacció atorguen al conjunt del cicle una puntuació mitjana de 8 sobre 
10.

3.2.2 CICLe “A L’enTORn de PRIMO LeVI”

Dies 4 i 25 d’octubre, 8 i 29 de novembre, a les 19 h

cicle per commemorar el 25è aniversari de la mort del gran pensador 
i escriptor jueu italià primo Levi, organitzat per l’institut d’estudis nah-
mànides del patronat call de Girona, la Universitat de Girona i l’istituto 
italiano di cultura, amb la col·laboració del Museu Memorial de l’exili 
(MUMe).

assistents: 217 persones

el cicle s’inicià el dijous 4 d’octubre amb la conferència “primo Levi, 
el supervivent i el testimoni. Del Rapporto i els Poemes a Els vençuts 
i els salvats”, a càrrec de Xavier Antich, professor d’Estètica i director 
del Màster en comunicació i crítica d’art a la Universitat de Girona.

assistents: 49 persones

el cicle continuà el dia 25 d’octubre amb la conferència, “La transcen-
dència d’Auschwitz: aproximació fi losòfi ca a Primo Levi”, a càrrec de 
Jörg Zimmer, professor de fi losofi a la UdG, qui es dedica principalment 
a l’estètica, la dialèctica i la fi losofi a alemanya contemporània.

assistents: 45 persones

el 8 de novembre, Giovanni albertocchi, del departament de Filologia 
i comunicació de la UdG, membre de l’institut de Llengua i cultura 
catalanes i del Grup de recerca de patrimoni Literari, va presentar la 
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conferència “L’infern d’auschwitz: Dante a Si això és un home de Primo Levi”.

assistents: 33 persones

El cicle es va cloure el dia 29 de novembre amb la conferència “Representació literària i fi losòfi ca de l’ho-
locaust: Celan i Adorno”, de Robert Caner, professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la 
Universitat de Barcelona.

assistents: 15 persones

en aquest context, el llibre Si això és un home de primo Levi va ser comentat també pel Grup de Lectura 
del call.

3.3 JORnAdeS I COnGReSSOS

3.3.1  “JUeUS deL ReI I deL COMTe”, JORnAdA d’HOMenATGe A MIQUeL PUJOL I CAneLLeS

19 d’octubre de 2012, a Girona i castelló d’empúries

amb motiu d’homenatjar Mn. Miquel pujol canelles, expert en estu-
dis històrics sobre els jueus de castelló d’empúries, l’institut d’estudis 
nahmànides del patronat call de Girona i l’arxiu Municipal de l’ajunta-
ment de castelló d’empúries van organitzar una jornada a l’entorn de 
la història i la cultura de les comunitats jueves de l’àrea de Girona i del 
comtat d’empúries a l’edat mitjana. La jornada va comprendre també 
una visita guiada pels llocs més emblemàtics del castelló judaic.

assistents: 30 persones

3.3.2 PARTICIPACIÓ en COnGReSSOS, CURSOS I JORnAdeS ACAdÈMIQUeS

Des de l’institut s’ha continuat treballant en els tres eixos fonamentals que constitueixen la nostra recerca 
habitual: les dones jueves a l’edat mitjana, la societat jueva de la Girona medieval i la vida quotidiana i fami-
liar als calls catalans.

els resultats de la recerca han estat presentats en cursos, jornades i congressos d’àmbit nacional i interna-
cional, a través de ponències i comunicacions, part de les quals han estat o seran publicades en els volums 
d’actes i reculls de les conferències.

22 gener: s. planas. parís, centre alberto Benveniste, conferència: “Filles de sarah, femmes juives de 
la Gérone du Moyen Age”.

21 febrer: s. planas. curs d’història de Besalú: “ els llibres i els béns de na Goig jueva de Besalú i de 
Girona, 1410”.

22 març: s. planas. Girona. aules d’extensió Universitària de la Gent Gran (casa de cultura): “els 
llibres de Nathan Mossé Desportal, metge jueu de Girona”.

23-25 maig: s. planas. Bucarest (romania). international University of Bucarest, the Jews in the Mediter-
ranean Area, conferència: “Jewish women in Catalonia in Middle Ages”.
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13 juliol: s. planas. parís, assotiation sépharade aki estamos, Université sépharade d’eté: “La socie-
té juive dans la Catalogne du Moyen Age: l’exemple de Gérone”.

10 setembre: s. planas. castelló d’empúries, terra de trobadors: “Les darreres voluntats d’una dama jueva 
de Girona”.

18 octubre: s. planas. olot. aules d’extensió Universitària de la Gent Gran: “na Goig fa inventari: llibres i 
béns d’una dama de la comunitat jueva medieval”.

3.4 COnSULTeS

L’any 2012 s’han resolt satisfactòriament el 90% de les consultes adreçades a l’institut, ja fos per correu 
electrònic (62,5% del total), mitjançant el formulari del nostre web (25%), presencialment (8,5%) i per correu 
postal o telèfon (4%).

enguany hem percebut un augment considerable de les consultes, tant de particulars com d’empreses o 
institucions. el seu nombre s’ha doblat respecte la mitjana dels anys anteriors (48, respecte la mitjana de 21). 
L’augment és superior en comparació al 2011 (any especialment per sota de la mitjana).

3.5 PUBLICACIÓ de LA COL·LeCCIÓ GIROnA JUdAICA

el patronat call de Girona ha editat el volum 6 de la col·lecció “Girona Judai-
ca”: Els jueus de Girona i la seva organització. Segles XII-XV, de Jaume rie-
ra i sans. aquest volum presenta la història de l’organització interna de la 
comunitat jueva de Girona, des dels seus primers indicis, al segle XII, fi ns a 
l’expulsió l’any 1492. A partir de bibliografi a i dades inèdites procurades per la 
investigació, intenta desentrellar el funcionament de la comunitat jueva, donar 
relleu als noms propis d’aquells que se n’ocuparen i establir les estructures de 
poder a l’interior de la comunitat.

3.6 BIBLIOTeCA eLIeZeR eLJAnAn SCHALIT

Durant aquest any s’ha fi nalitzat l’inventari del fons de Josep Ribera i Florit, un total de 878 registres incor-
porats al nostre catàleg com a fons especial, gràcies a la donació de la família de l’hebraista feta l’any 2011. 
El procés de classifi cació de tots i cadascun dels volums està molt avançat i preveiem que a començaments 
de 2013 ja es podran posar a disposició dels usuaris a través del catàleg en línia.
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3.6.1 nOVeS InCORPORACIOnS AL FOnS

En fi nalitzar l’any 2012, el fons de la biblioteca de judaica està format 
per més de 7.800 registres (6.333 monografi es, 830 separates i 292 
revistes).

Durant l’any 2012 el fons s’ha incrementat amb 184 volums nous (173 
monografi es, 5 separates i 6 revistes). A més, l’increment de números 
de revistes rebudes ha estat de 27 volums. tot plegat representa un 
augment del 2,8% respecte l’any anterior.

Dels volums nous, 71 monografi es són adquisició del Patronat, mentre que la resta són donatius. Si bé les 
donacions de llibres han estat molt inferiors en nombre respecte el 2011, enguany s’ha incorporat un interes-
sant fons de literatura popular en judeocastellà i el volum Bereixit del Me’am Lo’ez (salònica 1797) donats 
pel Sr. Manuel Lobo Serra. El nombre de volums incorporats per donatiu ha estat de 102 monografi es, 5 
separates i 6 revistes.

3.6.2 SeRVeIS ATeSOS A LA BIBLIOTeCA

L’any 2012, el nombre de serveis atesos a la biblioteca de judaica ha estat de 206, un 29,6% més que l’any 
2011.

Valorem molt positivament la presència continuada a la biblioteca de sis persones, investigadors i investiga-
dores, que fan recerca especialitzada sobre la història i la cultura de les comunitats jueves catalanes: christa 
casals (investigadora hebraista, alemanya), alba Barceló (historiadora de l’art, Universitat de Barcelona), 
Mª José Lloveras (arqueòloga, UdG), Joel colomer (historiador, olot), irene Llop (historiadora i hebraista, 
Universitat de Vic) i Miquel Riera (historiador de la fi losofi a, Universitat de les Illes Balears).

COMPARACIÓ DE SERVEIS ATESOS A LA BIBLIOTECA: 2011-2012
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3.7 PReSenTACIOnS de LLIBReS

18 de febrer, a les 12 h

En la profunda onada, de susanna rafart i corominas

Darrer volum de la trilogia transgenèrica de tema grec que comprèn 
el llibre de viatges Un cor grec (2006) i el recull de contes Les tombes 
blanques (2008), aquest darrer, premi Qwerty al millor llibre de relats en 
català de l’any.

assistents: 23 persones

3 d’octubre, a les 19 h

El camí d’Ubach, de Jordi cervera i riccardo Lufrani

Diari de les aventures dels autors del llibre i de la relació amb els bedu-
ïns que els fan de guia a través dels paratges mítics del llibre de l’Èxode, 
que el pare Ubach havia transitat cent anys abans.

assistents: 15 persones

13 de desembre, a les 19.30 h

Els jueus de Girona i la seva organització. Segles XII-XV, de Jaume 
riera i sans. Volum 6 de la col·lecció Girona Judaica. aquest volum 
presenta la història de l’organització interna de la comunitat dels jueus 
de Girona entre el segle xii i l’expulsió de 1492.

assistents: 42 persones

3.8 GRUP de LeCTURA

el grup de lectura de la biblioteca ha comptat amb una xifra mitjana de 
participació de 6 persones distribuïdes en el quadre següent segons la 
data i el llibre llegit. La selecció dels volums es fa de manera consensua-
da entre els participants sota la direcció de Sílvia Planas. A fi nals d’any 
s’hi ha afegit una trobada més, fora de programa, aprofi tant l’avinentesa 
del cicle de conferències a l’entorn de primo Levi, amb el llibre Si això és 
un home.

MES DATA LLIBRE PROPOSAT ASSISTENTS
Gener 25/01/2012 Vocabulari familiar, de Natalia Ginzburg 4
Febrer 29/02/2012 Bogeries de Brooklyn, de Paul Auster 13
Març 28/03/2012 El violí d’Auschwitz, de Maria Àngels Anglada 6
Abril 25/04/2012 Alma Mahler, la novia del viento, de Susanne Keegan 5
Maig 30/05/2012 El juego favorito, de Leonard Cohen 4
Juny 04/06/2012 Metralla, de Rutu Modan 4

Novembre 28/11/2012 Si això és un home, de Primo Levi 5
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4. PATROnAT CALL de GIROnA

4.1 nOUS eSPAIS deL CALL

el mes de juny de 2012, el Laboratori d’arqueologia de la Universitat de Girona va portar a terme una exca-
vació arqueològica al pati inferior del centre Bonastruc ça porta. a tocar del carreró d’Hernàndez i a l’alçada 
del primer pis del museu van sorgir un conjunt d’estructures de murs i habitatges. Les conclusions de l’estudi 
arqueològic aporten una valuosa informació, que juntament amb la documentació medieval permet conèixer 
força bé l’estructura urbana d’aquest sector del call entre els segles XII i XV, on es confi rma la localització 
d’espais comunitaris dels jueus gironins (relacionats amb la darrera sinagoga venuda l’estiu de 1492). ac-
tualment estem en tramitació d’una segona intervenció per tal de conservar-lo, rehabilitar-lo i posar aquest 
espai a l’abast de la ciutadania, museïtzar les troballes i incloure-les en el recorregut del museu.

D’altra banda, durant l’any 2011 s’havien descobert i excavat unes estructures de mur a l’interior de la planta 
baixa sud-oest de l’edifi ci del c/ Força núm. 8, que s’han de posar en relació amb els espais excavats al pati 
del primer pis. La documentació medieval va permetre identifi car les restes com part de la casa de la família 
del metge astruc abraham des portal. els espais s’han rehabilitat durant l’any 2012. seran utilitzats com a 
sales d’exposicions temporals i, ocasionalment, per a xerrades i recepció de grups. Les noves sales han 
estat obertes al públic el 13 de desembre de 2012 amb la presentació del 6è volum de la col·lecció Girona 
Judaica.

4.2 CeSSIÓ d’eSPAIS

el patronat call de Girona cedeix i/o lloga habitualment les sales de la biblioteca per a cursos i conferències 
d’altres entitats i administracions. sovint s’hi realitzen també cursos de formació de personal de l’ajuntament 
de Girona. La demanda per a usos privats d’aules i patis augmenta lentament.
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4.3 ReLACIOnS InSTITUCIOnALS I COMUnICACIÓ

4.3.1 COL·LABORACIOnS

el patronat call de Girona ha col·laborat amb altres institucions tant en qüestions d’assessorament com en 
l’organització d’activitats:

aJUntaMent De casteLLó D’eMpÚries
19 octubre: Girona, centre Bonastruc ça porta i castelló d’empúries. Jornada homenatge a Mn. Miquel 

pujol canelles.

aMics De Les FLors
12-20 maig: Girona, Centre Bonastruc ça Porta. Organització i muntatges de “Girona Temps de Flors”.

aGrUpació coraL De Les coMarQUes Gironines
12, 13, 19 i20 maig: Girona, centre Bonastruc ça porta. concerts en el marc de Girona temps de Flors.

associació D’HostaLeria Girona i raDiaL
anual: col·laboració per adherir establiments gironins a rasGo (distintiu de qualitat per a la comer-

cialització turística de la xarxa Red de Juderías de España).

FestiVaL De cineMa JUeU De BarceLona
5 i 19 juliol: Girona, Centre Bonastruc ça Porta. Projeccions de dos fi lms que formen part de la 14a edició 

del festival, primera edició gironina.

FrienDs oF tHe JeWisH MUseUM oF aUstraLia
21 maig: Girona, centre Bonastruc ça porta. Visita guiada al Museu d’Història dels Jueus i utilització 

d’aula de l’institut d’estudis nahmànides.

patronat De tUrisMe costa BraVa Girona
col·labora en activitats de promoció i atenció de grups de periodistes, agents de viatges o altres col·lectius 

especialitzats d’interès específi c per al Patronat.

centro seFaraD-israeL
22 febrer: Encuentro Navarra-Sefarad. Madrid

30 abril: rio de Janeiro (Brasil). presentació de Red de Juderías de España: els calls, destins i projec-
tes al congrés confarad (comunitats jueves d’amèrica Llatina). col·laboració en el marc de la 
plataforma Erensya.

21-23 maig: Madrid, tànger i tetuan. presentació de la xarxa dins el cicle “La Vida en Haketía. para que 
no se pierda”. Col·laboració en el marc de la plataforma Erensya.

istitUto itaLiano Di cULtUra
4 i 25 d’octubre, 8 i 29 novembre: Girona, centre Bonastruc ça porta. organització conjunta del cicle de 

conferències a l’entorn de primo Levi.
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UniVersitat De Girona
el patronat col·labora regularment amb diferents departaments de la UdG: en l’organització del cicle de con-
ferències amb la càtedra Ferrater Mora de pensament contemporani; en l’atenció de grups acadèmics de 
diferents departaments i facultats, i en la formació amb la càtedra Unesco, entre d’altres. aquest any a més, 
s’ha organitzat conjuntament el cicle de conferències a l’entorn de primo Levi.

4.3.2 COnVenIS I COL·LABORACIOnS

el patronat call de Girona manté una sèrie de col·laboracions amb altres institucions. en alguns casos 
aquestes cooperacions porten assignades contraprestacions econòmiques i en d’altres són uns capítols de 
cooperació mútua.

a més dels patrons que són ajuntament de Girona, Diputació de Girona i Generalitat de catalunya el patro-
nat col·labora estretament amb l’arxiu Històric de Girona en el projecte “Manuscrits Hebreus Medievals de 
l’Arxiu Històric de Girona” i manté també una cooperació regular amb el Centro Sefarad Israel de Madrid.

Girona és soci fundador de les associacions Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad i de l’asso-
ciació per a la salvaguarda del patrimoni Jueu a europa (aepJ), i també és seu de la secretaria general 
d’ambdues organitzacions.

4.3.3 ReReSenTACIÓ InSTITUCIOnAL I PARTICIPACIÓ en CURSOS, JORnAdeS I COnGReSSOS

ÀMBit nacionaL
18 gener: a. Hosta. Madrid. participació a l’entrega de premis samuel Hadas, convocada per l’ambai-

xada d’israel a espanya.

18 gener: La regidora sra. coralí cunyat i assumpció Hosta Madrid, participen a la presentació dels 
nous projectes de Red de Juderías per l’any 2013 i signatura de convenis de la xarxa amb 
Meetings in Sefarad, la cámara de comercio Hispano-israelí i amb productos campos pel 
dulce sefardí.

26 gener: Participació a l’acte de record amb motiu del Dia Ofi cial de la Memòria de l’Holocaust al Senat.

27 gener: sra. corali cunyat i sra.Hosta. Girona. recepció al tinent d’alcalde de palma de Mallorca, 
Fernando Gilet.

22 febrer: Madrid. participació en la trobada Encuentro Navarra-Sefarad al centre sefarad-israel.

26-27 febrer: participació al Fòrum Gastronòmic de santiago de compostela.

4 març: Besalú. participació en la inauguració de Besalú ciutat Jueva.

16 abril: Madrid. reunió amb el nou director del centro sefarad-israel, Florentino portero. reunió de 
la presidència i la secretaria de Red de Juderías.

10 maig: Madrid. reunió de la Mesa de la presidència de Red de Juderías.

2 juny: sra. Marta Madrenas i assumpció Hosta participen a l’assemblea General de la Red de Jude-
rías a tortosa.
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21 setembre: L’alcalde sr. carles puigdemont, la regidora sra. Mar-
ta Madrenas i assumpció Hosta es reuneixen amb l’al-
calde de tudela i president de Red de Juderías.

1 desembre: sra. Marta Madrenas i assumpció Hosta participen a 
l’assemblea General de Red de Juderías a tudela.

ÀMBit internacionaL
31 gener: a. Hosta. Girona, centre cultural La Mercè. seminari 

de formació: Gestió cultural en temps de crisis: el con-
text i el treball internacional, impartit pel director de la 
càtedra, alfons Martinell. organitza: càtedra Unes-
co de polítiques culturals i cooperació. Universitat 
de Girona.

15 març: a. Hosta. tel aviv (israel). presentació de Red de Ju-
derías de España: els calls, destins i projectes de la 
xarxa a turoperadors, agències de viatge i premsa es-
pecialitzada. Workshop organitzat amb la col·laboració 
de Turespaña (Ofi cina de Roma). Assistents: 120 per-
sones.

12-18 març: La regidora sra. Madrenas i la sra. Hosta varen par-
ticipar a la missió a israel, amb una atapeïda agenda 
on Girona es va presentar als tour operadors turístics 
israelians en un workshop especialitzat a tel aviv.

30 abril: a. Hosta. rio de Janeiro (Brasil). presentació de Red 
de Juderías de España: els calls, destins i projectes 
al congrés confarad (comunitats jueves d’amèrica 
Llatina). en el marc de la plataforma Erensya i en col-
laboració amb el centro sefarad-israel.

21-23 maig: a. Hosta. Madrid, tànger i tetuan. presentació de la 
xarxa dins el cicle “La Vida en Haketía. para que no 
se pierda”. En el marc de la plataforma Erensya i en 
col·laboració amb el centro sefarad-israel.

11 juny: a. Hosta. Los angeles, estats Units. sephardic tem-
ple. presentació de Red de Juderías de España: els 

calls, destins i projectes de la xarxa a turoperadors, agències de viatge i premsa especia-
litzada. Workshop organitzat amb la col·laboració de Turespaña (Ofi cina de Los Angeles). 
assistents: 110 persones.

13 juny: a. Hosta. Miami, estats Units. Museu coral Gables. presentació de Red de Juderías de Es-
paña: els calls, destins i projectes de la xarxa a turoperadors, agències de viatge i premsa 
especialitzada. Workshop organitzat amb la col·laboració de Turespaña (Ofi cina de Miami). 
assistents: 107 persones.
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14 juny: a. Hosta. nova York, estats Units. sinagoga Hispano portuguesa. presentació de Red de Ju-
derías de España: els calls, destins i projectes de la xarxa a turoperadors, agències de viatge 
i premsa especialitzada. Workshop organitzat amb la col·laboració de Turespaña (Ofi cina de 
nova York). assistents: 135 persones.

29 juny: a. Hosta. Girona. xerrada a grup estudiants estrangers de la UpF amb la professora Lucía 
conte (Director study abroad programs international relations service). escola d’estiu inter-
nacional en col·laboració amb la Universitat de califòrnia-Los angeles. 55 estudiants.

18 octubre: a. Hosta. Girona. recepció i xerrada a un grup de prescriptors de Guild advisors travel. en 
col·laboració amb l’agència catalana de turisme.

25 octubre: a. Hosta. Girona. atenció a un grup de 8 periodistes del Benelux. organitzat pel patronat de 
turisme cBG i l’agència catalana de turisme.

24 i 25 novembre, al Call de Girona, seminari “Jornada Europea de la Cultura Jueva: present i futur” orga-
nitzat per l’aepJ, amb la col·laboració del patronat call de Girona, l’ajuntament de Girona i 
el patronat de turisme costa Brava-Girona. s’hi van reunir participants d’espanya, França, 
itàlia, eslovènia, portugal i república txeca. el taller va tractar el tema de la cooperació i 
coordinació paneuropees. La sessió fou inaugurada pel president de l’aepJ, el sr. François 
Moyse, i, en nom de l’alcalde de Girona, la segona tinent d’alcalde, sra. Marta Madrenas. els 
resultats d’aquest seminari foren altament positius i van posar les bases per a una futura co-
operació entre comunitats jueves i institucions governamentals arreu d’europa. La jornada de 
treball fou complementada amb una visita guiada pels calls de castelló d’empúries, Besalú i 
Girona i una visita al Museu d’Història dels Jueus.

19 desembre: A. Hosta. Centre Sefarad-Israel, Presentació del projecte “Camins de Sefarad”, col·laboració 
de Red de Juderías de España amb Google.

Una plataforma on les persones usuàries poden trobar en línia tota la informació històrica i 
patrimonial dels barris jueus. els continguts es disposen en l’espai a través de mapes i en el 
temps a través d’una extensa i acurada cronologia i es permeten fi ltres temàtics molt variats, 
que faciliten la comprensió i la consulta.

el projecte en el seu conjunt dóna informació sobre 530 llocs amb 980 entrades cronològi-
ques, amb 1.664 imatges i 67 textos complementaris sobre els barris jueus de les 24 ciutats.

Girona ha enfortit aquest projecte amb la incorporació de la visita virtual a l’interior del Museu 
d’Història dels Jueus, per iniciativa de l’ajuntament de Girona. també el barri jueu de la ciutat 
quedarà, a partir d’ara, a disposició de l’ajuntament per completar els recorreguts i itineraris 
virtuals de la pàgina corporativa.

6 desembre: n. casellas. seminari de Formació a Vilnius (Lituania). “european cultural routes: experi-
ences and Opportunities” organitzat pel Ministeri de Cultura de Lituània i l’Institut Europeu 
d’itineraris culturals. presentació de la Red de Juderías de España i en concret el producte 
turístic rasGo, en una sessió que duia per títol Creating tourist products and marketing the 
Cultural Routes of the Council of Europe.

31 desembre: alcalde de Girona sr. carles puigdemont i a. Hosta. Girona al teatre municipal. recepció i 
xerrada al grup de 300 joves del centre internacional d’estudiants jueus. Visita al museu i al 
call.
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4.3.4 COMUnICACIÓ

DiFUsió en sUports iMpresos
el tríptic del call de Girona

enguany hem actualitzat el tríptic informatiu i s’ha traduït al 
rus i a l’hebreu. L’oferta d’idiomes inclou sis llengües: català, 
castellà, francès, anglès, hebreu i rus. el tríptic recull una pre-
sentació del centre, la col·lecció del Museu d’Història dels 
Jueus i l’institut d’estudis nahmànides, un plànol de situació i 
la informació pràctica: els horaris, dades de contacte, un codi 
Qr que dirigeix les persones interessades al web del patro-
nat amb tota l’agenda d’activitats, i un codi Qr que porta als 
establiments de Girona adherits a rasGo amb la oferta tu-
rística complementària de restauració, allotjaments i servei 
de guies ofi cials.

el fulletó del Museu d’Història dels Jueus

el museu disposa d’un llibret 
de 24 pàgines que mostra 
amb text i imatges el contingut 

de les sales del Museu, disponible en català, castellà, anglès, francès i també 
en hebreu des del febrer d’aquest anys.

La guia de l’ajuntament, Guia’t, recull les activitats que s’ofereixen a Girona 
mensualment. accessible en format paper i digital.

Cartelleria diversa per a cada activitat i en diferents suports pòsters, postals 
cartells, tot de producció pròpia.
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DiFUsió per MitJans DiGitaLs
Web. La pàgina web del patronat del call, de gestió directa, es pot consultar en català, castellà, anglès i 
francès.

com a novetat, aquest any ja es pot descarregar el material didàctic del Museu en format pDF, material 
que comprèn una cronologia, un glossari i un mapa del call als segles xii-xV per a conèixer més de prop 
la història jueva de Girona. igualment, són accessibles els fulls de sala del museu, que esperem que siguin 
útils com a informació complementària per al coneixement de la història i la cultura de les comunitats jueves 
catalanes. a més, hem posat a la disposició dels nostres usuaris els tríptics del call de Girona en pDF, en 
català, castellà, anglès, francès, hebreu i rus.

Des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2012, la pàgina ha rebut un total de 29.038 visites i 19.049 perso-
nes usuàries, que han vist una mitjana de 3,27 pàgines durant una visita de 2 minuts i 09 segons. L’accés a 
la pàgina es fa principalment a través de buscadors (65,48%, sobretot des de Google) utilitzant les paraules 
clau “girona”, “call de girona” o “call jueu Girona”, principalment. En segon lloc quedaria l’accés a través de 
llocs web de referència com ara la web de l’ajuntament de Girona (17,15%), Girona tourist Guide, Facebook 
o la Viquipèdia.

pel que fa a les pàgines vistes, la més destacada és la pàgina inicial en català (18.908 visites), en segon lloc 
quedaria la pàgina en català amb la informació sobre la col·lecció permanent (3.260 visites), seguides per la 
pàgina principal del museu (3.029 visites). Aquestes dades queden confi rmades per les xifres de procedèn-
cia, que demostren que un 72% dels visitants es connecten des d’espanya, seguits per França i els estats 
Units (5%). per últim, l’agost és el mes amb més visites al web (3.065 visites), seguit pel maig (2.936 visites), 
encara que el fl ux de visites es manté força estable durant tot l’any.

respecte el mateix període de l’any 2011, podem dir que hem augmentat un 13% el nombre de visites i que 
aquestes provenen en major mesura de nous visitants. això no obstant, tant la durada mitjana de la visita 
com el nombre de pàgines per visita han disminuït lleugerament.

Facebook. s’utilitza com una eina molt interactiva per debatre opinions sobre les activitats del museu i qües-
tions generals relacionades amb la cultura jueva.

Un cop d’ull a les dades estadístiques ens mostra que actualment hi ha un total de 711 persones o entitats 
interessades en el patronat del call (és a dir, fans de la pàgina). Un 55% són dones, davant d’un 42% d’ho-
mes, principalment amb edats compreses entre 25 i 44 anys. pel que fa als països de procedència, els fans 
són principalment d’espanya, seguit d’estats Units, França i israel.

aquest any s’ha obert una nova pàgina de Facebook per a Gironamuseus, perfi l ofi cial dels museus de 
la ciutat de Girona: casa Masó, Museu d’arqueologia de catalunya-Girona, Museu d’art de Girona, Museu 
d’Història de la ciutat, Museu d’Història dels Jueus i Museu del cinema. La pàgina es va estrenar el juliol i 
actualment compta amb 75 fans. es gestiona des de cadascun dels museus integrants.

Twitter. A part de la nova pàgina de Facebook, Gironamuseus ha obert un perfi l de Twitter, on també parti-
cipem els sis museus de Girona penjant les nostres activitats i notícies. actualment disposem de 247 segui-
dors.

e-mailing específi c a les persones usuàries que s’han registrat a la nostra base de dades per tal de rebre 
informació de les activitats organitzades pel patronat call de Girona. s’utilitza només per activ itats concretes 
i puntuals i està coordinat amb el mailing central de l’ajuntament.
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Butlletí electrònic. novetat des de juliol 2012, que se suma als butlletins oberts dels organismes autònoms 
municipals, és una publicació electrònica quinzenal de difusió de les accions i les activitats impulsades des 
del patronat. s’envia a les persones usuàries que s’han registrat a la base de dades del patronat call de 
Girona.

Girona in. aplicació per a mòbils gestionada per l’ajuntament de Girona, en la qual els ciutadans i visitants 
poden trobar informació dels serveis que ofereix la ciutat, entre ells el Museu d’Història dels Jueus.

City Plan. aplicació gratuïta per a mòbils. ofereix informació de les diferents activitats de la ciutat. ens per-
met publicar gratuïtament totes les activitats del centre. els continguts són actualitzats periòdicament des 
del centre.

PReSÈnCIA ALS MITJAnS de COMUnICACIÓ

Promoció adreçada a professionals
a través tant de l’àrea de promoció econòmica de la ciutat, del 
patronat de turisme costa Brava-Girona i l’agència catalana de 
turisme, al llarg de l’any hem atès 14 press trips i Fam trips 
especialitzats, que treballen per a diferents mitjans internacio-
nals, amb l’objectiu de conèixer la ciutat i el museu i/o fer un re-
portatge sobre el call de Girona i el Museu.

Aparicions en premsa escrita i columnes en diaris locals

ens han visitat periodistes de revistes catalanes com Descobrir 
Catalunya i Tot Girona per a fer un reportatge del barri vell i el 
museu; i diverses revistes estrangeres com Dagens Nyeter (su-
ècia), Client magazine i Restaurant magazine (anglaterra) i Où?- 
Magazine (suïssa), amb el mateix objectiu.

el Diari de Girona va venir per fer un reportatge sobre l’exposició 
“Bíblia, els llibres del llibre”, El Punt va venir per fer un reportatge 
especial per les Fires de Girona i el periodista Marc soler de La 
Vanguàrdia va venir a documentar-se i a fer fotos per il·lustrar 

una sèrie de nou capítols dedicats a la presència i llegat dels jueus a Girona, realitzats des de l’arxiu Històric 
de Girona. Finalment, la periodista terri Judd, de Londres, es va venir a documentar per a la confecció d’un 
article pel diari The Independent.

Amb la presentació del projecte “Camins de Sefarad”, s’ha incrementat molt l’aparició de Girona en els mit-
jans internacionals, destacant l’article del new York times del passat 15 de gener, entre molts d’altres.

Mantenim la presència a les columnes d’informació municipal als diaris locals més llegits, on es destaca 
l’activitat diària i setmanal.

Aparicions en ràdio i mitjans audiovisuals

Ens han visitat empreses de continguts audiovisuals. La productora Seitofi lms va venir a fer part del rodatge 
de British airways per a un espot promocional que se’ls va encarregar des de l’ajuntament per emetre en els 
vols de llarga distància. Van captar imatges del pati de l’estrella. TV3 va venir a fi lmar un reportatge sobre 
Girona 10 i la BBC va fi lmar peces i temes del museu i del call en general per a fer un reportatge.
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La ràdio ha estat també un canal de comunicació important, molt especialment en referència als projectes 
d’abast internacional. Destaquem ràdio 4 i onda cero, la ser i catalunya ràdio entre altres ràdios de co-
marques gironines que destaquen en les seves agendes algunes de les activitats realitzades pel patronat 
del call al llarg de l’any.

pUnt D’inForMació DiGitaL
Un terminal informatiu interactiu de l’ajuntament es trobava a la recepció del Museu, ha estat retirat el dia 5 
d’octubre, substituït per l’aplicació Girona in per a dispositius mòbils, aplicació promoguda per l’ajuntament 
de Girona que permet consultar informació i accedir a diversos continguts sobre la ciutat d’una manera fàcil, 
ràpida i des de qualsevol lloc. És una eina per als ciutadans i visitants, com a font d’informació dels serveis 
que ofereix la ciutat, però també és una eina per promocionar econòmicament els comerços de la ciutat.

4.4 FORMACIÓ deL PeRSOnAL

seguint la recomanació de l’ajuntament i de la pròpia direcció del patronat, tot el personal té accés, segons 
disponibilitat, aptitud i preferències, a l’oferta formativa. Durant el 2012 el personal ha participat en els se-
güents cursos:

Assumpció Hosta

Projectes col·laboratius: “Eines 2.0 per a la organització i el treball en xarxa”. 23 i 30 d’octubre, i 6 i 13 de 
novembre

curs de patrocini i Mecenatge. 20 i 27 de novembre, i 10 de desembre.

Sílvia Planas

taller de treball, organitzat per l’associació europea de Museus Jueus (aeMJ) a Viena, “Didàctica als mu-
seus” i “Arxius i museus”. 17 a 20 de novembre.

núria Heras

“Manteniment de les instal·lacions i estalvi energètic dels equipaments”. 22 i 29 de novembre i 13 de desem-
bre.

neus Casellas

Projectes col·laboratius: “Eines 2.0 per a la organització i el treball en xarxa”. 23 i 30 d’octubre, i 6 i 13 de 
novembre.

Sandra Sánchez

taller de geolocalització i xarxes socials. 24 d’abril.

“Comunicació 2.0”. 21, 28 i 30 de maig, i 4 i 6 de juny.

Cristina Taberner

taller d’analítica web i monitorització. 27 de març
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5. enTITATS AFInS
existeixen altres entitats afi ns al Patronat Call de Girona que comparteixen el mateix objectiu: treballar per 
al desenvolupament del patrimoni jueu, però s’estenen en una part més àmplia de territori, nacional i inter-
nacional.

actualment en destaquem tres:
• red de Juderías de españa-caminos de sefarad
• association européenne pour la sauvegarde du patrimoine Juif (aepJ)
• Friends of Girona Museum and institute

el centre Bonastruc ça porta acull les dependencies administratives de les tres entitats.

5.1 Red de JUdeRÍAS de eSPAÑA-CAMInOS de SeFARAd

Girona hi segueix exercint un paper destacat, 
amb la seu de la secretaria de la xarxa de ciu-
tats amb barris jueus. aquest any la xarxa ha 
incorporat tres ciutats noves, castelló d’empú-
ries i sevilla a principis d’any, i Lucena al juny. 
som, en total, 24 ciutats: Àvila, Barcelona, Be-
salú, càceres, calahorra, castelló d’empúri-
es, còrdova, estella-Lizarra, Girona, Hervàs, 
Jaén, Lleó, Lucena, Monforte de Lemos, ovie-
do, palma, plasencia, ribadavia, segòvia, se-
villa, tarazona, toledo, tortosa i tudela.

tal com es pot veure, catalunya és la comu-
nitat autònoma que més ciutats incorpora a 
aquesta xarxa (5), seguida d’andalusia (4), 

castella i Lleó i extremadura (3), navarra i Galícia (2) i les restants La rioja, aragó, Balears, astúries i 
castella-la Manxa (1 ciutat cadascuna).

Durant l’any 2012, tortosa ha presidit l’associació durant el primer semestre de Gener a Juny de 2012 i tu-
dela durant el segon semestre de Juliol a Desembre. a partir del mes de juny s’hi ha incorporat Barcelona.

La segona tinent d’alcalde sra. Marta Madrenas ha assistit a les dues assemblees generals de la xarxa, a 
tortosa el 2 de juny i a tudela l’1 de desembre.

presentem breument les activitats més representatives de la xarxa en aquest període i la participació de 
Girona en el conjunt:

Girona segueix treballant en la marca turística RASGO. el nostre objectiu és aconseguir una major implicació 
dels professionals. el sector hoteler hi és molt ben representat però no el de la restauració. el 2012 ha estat 
un període de presentació de les ofertes de la sefarad card i signatura dels convenis amb els professionals.

En el sector de fi res i congressos, s’ha participat en la 2a Fira Virtual de Turespaña, que té lloc online, tot 
compartint el projecte amb el convention Bureau i la cambra de comerç de Girona i el seu projecte Meetings 
in Sefarad.
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La xarxa ha participat en accions de formació sobre les oportunitats del mercat caixer, dirigides a empreses 
i professionals: una el mes de maig a toledo, organitzada pel toledo convention Bureau i Meetings in Sefa-
rad. recentment s’han obert negociacions amb l’icex per a futures col·laboracions amb la secretaria d’estat 
del Ministeri d’economia i competitivitat.

Girona ha participat molt activament en el projecte virtual de “Camins de Sefarad”, coordinant totes les ciu-
tats i incorporant de la visita virtual a l’interior del Museu d’Història dels Jueus, per iniciativa de l’ajuntament 
de Girona.

els itineraris culturals europeus a espanya han passat l’habilitació preceptiva del consell d’europa. Hem 
creat una federació de xarxes anomenada reic (Red Española de Itinerarios Culturales) per negociar direc-
tament amb l’administració de l’estat a través del Ministeri de cultura. Girona hi participa directament en la 
comissió institucional.

París ha exposat la mostra fotogràfi ca sobre Benjamin de Tudela i s’està negociant el seu trasllat durant la 
organització de les “Journées Sepharades” que se celebraran al 11ème arondissement.

Durant el darrer semestre s’han editat les noves publicacions de la xarxa que incorporen ja les tres noves 
ciutats, els calendaris 2013 i les actualitzacions en separates del Gran Libro de la Red.

tots els formats electrònics, web i publicacions han estat adaptats a la nova composició de la xarxa.

La publicació del butlletí de notícies cada tres mesos es manté. Les xarxes socials són força actives tot 
i que encara no hem aconseguit la plena participació de totes les ciutats en aquestes xarxes compartides. 
Girona i segòvia són, amb diferència, les ciutats més participatives, compartint i responent a la gran interac-
tivitat d’usuaris i usuàries.

Durant l’any 2012, la web de Red de Juderías ha rebut prop de 109.903 visites per part d’uns 90.665 usu-
aris. en relació al comportament d’aquests visitants, podem comprovar que naveguen per la pàgina durant 
un promig d’uns 2 minuts, i que durant aquest temps visiten unes 2,63 pàgines. La major part provenen de 
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països de parla hispana (un 72%), que arriben a la pàgina normalment a través d’una cerca d’internet (el 
51% de les visites, principalment a Google), des de mitjans com el país (17%), les xarxes socials com Face-
book (10%) o bé des dels enllaços de les pàgines turístiques de les pròpies ciutats de la xarxa, com sevilla, 
tortosa o Girona.

La pàgina de fans a Facebook, oberta des de juny de 2010, té actualment 2.114 seguidors força actius. La 
pàgina és gestionada per la secretaria General i també per molts tècnics de les ciutats de la xarxa que pu-
bliquen continguts regularment.

El perfi l de Twitter, també obert el juny de 2010, té actualment 698 seguidors. està gestionat principalment 
per la secretaria General i és utilitzat tant per difondre les activitats organitzades per la xarxa com les orga-
nitzades per altres entitats afi ns com, com el Centro Sefarad-Israel, o altres mitjans de comunicació.

pàgina de fans a Google+. oberta recentment (10 de novembre de 2012), serveix per a complementar la 
resta de perfi ls socials i consolidar la presència de Red de Juderías a l’entorn de Google. De moment, tenim 
un total de 27 seguidors i es gestiona a través de la secretaria General.

Meses De La presiDÈncia
Gener-juny 2012
presiDent Ferran Bel accensi, alcalde de tortosa
VicepresiDent 1r  Luis casado oliver, alcalde de tudela
VicepresiDent 2n emiliano García-page sánchez, alcalde de toledo
VicepresiDent 3r Miguel Ángel García nieto, alcalde d’Àvila
Juliol-desembre 2012
presiDent Luis casado oliver, alcalde de tudela
VicepresiDent 1r Miguel Ángel García nieto, alcalde d’Àvila
VicepresiDent 2n Ferran Bel accensi, alcalde de tortosa
VicepresiDent 3r xavier trias Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona
Una Memòria completa de la xarxa està a disposició de totes les ciutats.
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5.2 AePJ, ASSOCIACIÓ eUROPeA PeR LA SALVAGUARdA deL PATRIMOnI JUeU

L’aepJ, associació nascuda a redós de la Jornada europea de la cultura Jueva, va aconseguint poc a poc 
els seu objectiu: la creació de l’itinerari europeu pel patrimoni jueu. tot i que a catalunya i a la resta de l’estat 
aquest és un objectiu acomplert parcialment, no ho és encara en l’àmbit europeu.

L’aepJ treballa en dos grans programes: la celebració de la Jornada europea de cultura europea, que con-
centra prop de 200.000 participants anualment, i l’itinerari pel patrimoni jueu a europa, en fase de creació.

Durant el segon semestre, en la línea de consolidació de l’itinerari, hem participat en seminaris de formació 
a estrasburg i a Vilnius, organitzats conjuntament pel consell d’europa i la comunitat europea.

amb aquest mateix objectiu ha tingut lloc el primer Fòrum consultiu dels itineraris culturals del consell 
d’europa, a colmar, on s’han celebrat eleccions per escollir el representant dels itineraris a les reunions de 
la comissió europea. L’escollit ha estat el sr. antonio Barone, cap de l’itinerari ruta dels Fenicis.

L’aepJ, està negociant un conveni de cooperació amb l’associació de Museus Jueus europeus (aeJM) 
amb l’objectiu d’establir la Jornada europea de cultura Jueva com a programació regular a tots els museus 
membres de l’associació.

els dies 24 i 25 de novembre se celebrà al call de Girona el seminari “Jornada europea de la cultura Jueva: 
present i futur” organitzat per l’AEPJ, amb la col·laboració del Patronat Call de Girona, l’Ajuntament de Giro-
na i el patronat de turisme costa Brava-Girona.

Una memòria completa de l’entitat està a disposició per a consulta.

5.3 FRIendS OF GIROnA MUSeUM And InSTITUTe

Aquesta organització es troba actualment en fase de refl exió i no ha desenvolupat cap activitat durant l’any 
2012.





ANNEX
ESTADÍSTIC

6. Annex eSTAdÍSTIC
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1. MUSeU d’HISTÒRIA deLS JUeUS

Horari

De setembre a juny:
De dimarts a dissabte de 10 a 18 h

Dilluns, diumenges i festius de 10 a 14 h

Juliol i agost:
De dilluns a dissabte de 10 a 20 h

Diumenges i festius de 10 a 14 h

1.1 VISITAnTS

1.1.1 nOMBRe d’USUARIS/eS

1.1.2 PROCedÈnCIA
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1.1.3 TIPOLOGIA d’USUARIS

Persones

Individuals 54.464

Grups escolars 4.925

Grups turístics 11.248

Altres grups 5.227

1.2 SeRVeIS

1.2.1 AUdIOGUIeS

Quantitat d’aparells: 9

Preu del servei (entrada i audioguia): 6,00 €

1.1.1.1.- IdIOMA

Idioma Ús

Català 114

Castellà 215

Anglès 621

Francès 195

Hebreu 178
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1.2.2 SeRVeI PedAGÒGIC

1.3 ACTIVITATS

1.3.1 JORnAdeS I CeLeBRACIOnS

Marc

Tipologia
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Dia Internacional dels Museus 498 2.170 2668

Fires 96 88 72 256

Girona 10 559 559

Girona, Temps de Flors* 15.082 17 32.258 20 47.377

Jornada Europea de la Cultura Jueva 3 33 333 44 413

Jornades Europees del Patrimoni 125 125

Nit dels Museus 682 60 742

Total 3 33 15.676 17 36.116 196 52.140

*Excepte el Dia Internacional dels Museus (18 maig).
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1.1.1.1.- PORTeS OBeRTeS

Activitat Dates Persones

Primer diumenge de mes*
5 febrer, 4 març, 1 abril, 6 maig, 3 juny, 1 juliol, 5 
agost, 2 setembre, 7 octubre, 4 novembre, 2 desem-
bre

1.469

Girona 10 14 i 15 de gener 559

Temps de Flors Del 12 al 20 de maig 32.258

Dia Internacional dels Museus 18 de maig 2.170

La Nit dels Museus 19 de maig 682

Jornada Europea de la Cultura Jueva** 1 i 2 de setembre 234

Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya 30 de setembre 125

Fires de Sant Narcís 29 d’octubre 88

Total 37.585

*El dia 1 de gener el museu està tancat.
**Excepte portes obertes de 2 de setembre (primer diumenge de mes).
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1.1.1.1.- ACTIVITATS d’eSTIU
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1.1.1.1.- VISITeS GUIAdeS TURÍSTIQUeS

1.1.- GIROnAMUSeUS

MHJ MHG MC Md’A MACG

Carnets lliurats 1.695 816 5.034 4.161 3.425

Carnets rebuts 827 640 680 582 555
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2. InSTITUT d’eSTUdIS nAHMÀnIdeS

2.1 CURSOS

2.2 CICLeS de COnFeRÈnCIeS
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2.3 COnSULTeS A L’InSTITUT

2.3.1 PROCedÈnCIA de LeS COnSULTeS A L’InSTITUT

Procedència Nombre
Girona 5

Resta comarques Girona 1

Resta Catalunya 13

Resta Espanya 12

Resta Europa 9

Altres 8

Total 48

2.4 BIBLIOTeCA

2.4.1 PROCedÈnCIA deLS USUARIS/eS

Procedència Serveis
Girona 96
Resta comarques Girona 61
Resta Catalunya 21
Resta Espanya 5
Resta Europa 14
Altres 9
Total 206
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2.4.2 InCORPORACIOnS AL FOnS BIBLIOGRÀFIC

Adquisicions Adquisicions Donacions

Biblioteca 71 107

Hemeroteca (revistes noves) 0 6

Hemeroteca (increment volums) 12 15

Total 83 128
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3. PReMSA I PROMOCIÓ

3.1 PReMSA deL PATROnAT CALL de GIROnA

Àmbit Articles d’opinió Anuncis
Local 13 11

Nacional 54 5

Internacional 3 0

Total 70 16



7. PATROnS I COL·LABORAdORS

7.1 PATROnS

7.1 COL·LABORAdORS


