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MUSEU DʼHISTÒRIA DE GIRONA

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:

LA GIRONA
DE

L’AIGUA

Del 29 d’octubre de 2016 al 2 d’abril de 2017
De dimarts a dissabte de 10.30 a 17.30 h
Diumenges i festius de 10.30 a 13.30h
Tancat els dilluns no festius
i els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener
MUSEU D’HISTÒRIA DE GIRONA, SALA D’EXPOSICIONS,
Placeta de l’Institut Vell, 1

Cicle d’itineraris per la Girona de l’aigua
Dissabte 4 de febrer, a les 11 h

Els Banys Àrabs

A càrrec de Jordi Sagrera
Dissabte 18 de febrer, a les 11h

La Mina del Calvari

Itineraris i visites guiades

A càrrec de Manel Serra
Exclusiu:

Dissabte 5 de novembre de 2016, a les 12 h
Dissabte 14 de gener de 2017, a les 12 h
Visita guiada a càrrec de la comissària Anna Ribas

i tast d’aigües de la província de Girona

a càrrec de Ferran Vila, sommelier del restaurant la Banyeta de Palol de Revardit
Realització: a la sala d’exposicions del MHG
Aforament limitat és imprescindible la inscripció prèvia a:
www.girona.cat/museuhistoria
Activitat gratuïta
Col·labora: Associació Catalana de Sommeliers
Divendres 18 de novembre, a les 18 h
Divendres 2 de desembre, a les 18 h
Divendres 31 de març , a les 18 h

Itinerari temàtic
Espais d’aigua: visita guiada als indrets
d’aigua del Barri Vell de Girona
a càrrec d’Albert Reixach i Gabriel Rebollo,
CEO Aqva Gerunda
Recorregut guiat a través de diferents espais emblemàtics que han contingut aigua al llarg de la història
(la cisterna del Museu d’Història de Girona, el micvé del
Museu d’Història dels Jueus, els Banys Àrabs, Sant Pere
de Galligants). La visita acabarà a l’espai termes Aqva
Gerunda, amb un te d’acollida per a totes les persones
participants.
En acabar, qui ho desitgi podrà gaudir de l’experiència
del circuit termal amb un descompte especial
Preu: 4 euros / 2 euros

(es recomana reserva anticipada per disponibilitat de places)

En col·laboració amb:

Dissabte 11de març, a les 11 h

Les cisternes del Museu d’Història
A càrrec de Xesca Jiménez

Dissabte 1 d’abril, a les 11 h

La Central del Molí

A càrrec de Jordi Ibáñez
Punt d’inici: sala d’exposicions. Placeta de l’Institut Vell, 1
Aforament limitat
És imprescindible la inscripció prèvia
Preu: 2 euros / gratuïta
En col·laboració amb l’Institut d’Estudis Gironins

Música
Concerts Les veus de l’aigua

El cicle “Les veus de l’aigua”, es composa de tres concerts
de petit format per a un públic reduït, que permetran
degustar propostes extraordinàries en un espai privilegiat
i en un entorn de màxima proximitat.
Dijous 1 de desembre, a les 20 h

Glaucs duo
Divendres 27 de gener, a les 20 h

XY
Divendres 10 de març, a les 20 h

Clara Peya
Lloc: Cisterna del Museu d’Història de Girona
Punt de trobada sala d’exposicions. Placeta de l’Institut Vell, 1.
Aforament limitat
Preu: 7 euros a taquilla
5 euros a taquilla amb reserva prèvia al web:
www.girona.cat/museuhistoria
En col·laboració:
Més informació a: www.latornada.cat

Infantil i familiar
Dimarts 3 de gener, a les 10.30 h

La llegenda de la Cocollona

A càrrec de l’Associació Baba Babarota
Lloc: Sala d’exposicions. Placeta de l’Institut Vell, 1.
Preu: 4 euros/ 2 euros
Els pares tenen entrada gratuïta
Relat d’una llegenda que toca de ple el misteri de l’aigua a
Girona i realització d’un taller sobre aquest ésser fantàstic.

Lectura, ciència i humanitats
Març 2017

Cicle de conferències
Els usos socials i rituals de l’aigua a la Girona medieval
En relació amb les exposicions “La Girona de l’aigua”, al
MHG i “Aigües rituals, una història dels banys jueus de
Girona“ al MHJ, proposem tres conferències que tracten diferents maneres de relacionar-se amb l’aigua que
tenien les diferents cultures que formaren part de la història de Girona en època medieval.
Més informació als webs:
www.girona.cat/museuhistoria i www.girona.cat/call
Assistència lliure i gratuïta - Es recomana la inscripció prèvia
Ho organitzen: Museu d’Història de Girona i Institut
d’Estudis Nahmànides

Dansa
Diumenge 2 d’abril, a les 12 h

Les dones de l’aigua

A càrrec de la Companyia Impàs Dansa
Espectacle de dansa per a tots els públics en què clourà
l’exposició “La Girona de l’aigua”, amb una proposta de
dansa al voltant de les dones d’aigua
Lloc: Cisterna del Museu d’Història de Girona
Aforament limitat
És imprescindible la inscripció prèvia
Preu: 4 euros/ 2 euros

