
PROGRAMACIÓ 

     GUIA PER UN DIA

11 h 
Drets per a un món millor: les persones amb discapacitat 
reivindiquem els nostres drets
Marta Ayats, Tània Coll, Marc Crespo (Consell Assessor); 
Judit Fullana i Paulina Mejía (Grup de Recerca en Diversitat, 
UdG)

12 h 
Visita Itinerari d’una fugida i lectura del conte «Akim, corre» 
Plataforma Girona Acull

17 h 
Com et busques la vida 
Jordi Esteba Gallego, ex resident del centre la Sopa

18 h 
Lectures per a una col·lecció
Club de lectura del md’A

19 h Drets per a un món millor: les persones amb 
discapacitat reivindiquem els nostres drets 
Marta Figueras, Manel Espinosa i Cristina González (Consell 
Assessor); Judit Fullana i Paulina Mejia (Grup de Recerca 
en Diversitat, UdG)

     PRIMERES NOCIONS

De 10 a 20 h (sala 8, sales del Museu) 
Fixa’t bé: dibuixa el que tens al davant
Taller a càrrec de Javier Garcés i Núria Gich, artistes

De 10 a 20 h (espai educatiu) 
Fixa’t bé: amb fang, modela el que tens al davant 
Taller a càrrec de Javier Garcés i Núria Gich, artistes

D’11.30 a 12.30 h (inici: sala 3, sales del Museu) 
Del cant gregorià al bel canto. 
Conferència-taller conduïda per Néstor Pindado, músic

     INSPIRACIÓ I MOVIMENT

D’11 a 13 h (sales del Museu) 
Aire 
Alumnat de l’escola de dansa M. Mercedes Ribera. Amb la 
col·laboració dels Amics del Museu d’Art de Girona

De 20 a 20.25 h (sala 8) 
De l’asfalt al Museu
Sessió de Break Dance a càrrec de Bomboclapz Crew 
(3RMusic & STAY POS)

     SILENCI I CONSCIÈNCIA

De 10 a 24 h (la presó) 
Silenciosa-ment

De 17.30 a 18.30 h (la presó) 
Taller de Mindfulness 
Eugènia Quereda del Banc del Temps Pont del Dimoni

     BARRA SOLIDÀRIA

D’11 a 24 h (jardins del Museu) 
Nousol, associació socioeducativa

     ESSENCIALS

De 10 a 24 h (sala descans) 
Projecció de la campanya Menys Cotxes Més Salut 
Plataforma per la Qualitat de l’Aire

De 10 a 24 h (pati) 
Estació Trimou-te: “A frec amb l’aire i lliure de fums”
Mou-te en bici

De 10.30 a 13 h (sales del Museu, espai educatiu) 
Art i educació van junts 
Moviment de Renovació Pedagògica de Girona

De 10.30 a 15 h (jardins del Museu) 
Mostra de la campanya SOSpeix 
Associació de Naturalistes de Girona

D’11 a 13 h / De 16 a 18 h (sala 8) 
El Banc del Temps, un espai per compartir 
Banc del Temps Pont del Dimoni

De 12 a 13 h (jardins del Museu) 
La manduca no caduca 
Associació de Naturalistes de Girona

De 17.30 a 19 h (sala 17) 
Balanç d’activitats i presentació de la pedalada nocturna 
Girona- Sant Feliu de Guíxols del 7 de juliol 
Mou-te en bici

De 18 a 20 h (sala 12) 
Assemblea d’Assessorament Col·lectiu
PAH Gironès

De 18.30 a 19.30 h (jardins del Museu, àmbit 2) 
Aigua de totes
Plataforma Aigua és Vida

De 19.30 h a 20.30 h (àmbit 1)
Green Drinks: La transició energètica
Associació de Naturalistes de Girona

De 20.30 a 22 h (àmbit 3.5) 
El poder de la paraula - Rap al Museu 
NEVE, EMA NOTELOCREAS, DJ INYECTOR, DEEJAY JUAMPI

Festivals Hiphop a la província. Taula rodona: STAY POS 
(Salt), 3RMusic (Girona) - “GIRONA XL”, Associació TEDECÉ 
(Sant Feliu de Guixols) - “SANTFEFUNK”, Sergio Magdaleno 
(Platja D’aro) - “MAS MARCÓ”, Sebas Enclave (Palamós) - 
“ROUTE HIPHOP FEST”

     DOLÇ DE SOLSTICI

De 18 a 19.30 h (jardins del Museu)
Alimentació conscient
Taller a càrrec de Crudivegània, escola d’alimentació viva

     EL JOC DE LES ESSÈNCIES

De 10 a 24 h (sales del Museu) 
Busca i localitza els recipients que acullen essències en els 
quadres i objectes del museu

     ACORDS EN CONCERT
     (jardins del Museu)

12.30 h
Xiula. “Donem-li una volta al món”. 
Espectacle d’animació musical

22 h 
Lluís Gavaldà i Trau juguen amb els clàssics

     ELS TEUS ESSENCIALS

Quina obra és essencial per a tu? 
Una pintura, una escultura, un llibre, una pel·lícula, una cançó...

Et convidem a compartir-ho a les xarxes amb el hashtag #elmeuessencial

#elmeuessencial

Dia del Visitant
9/7/16

Dia del Visitant
1/7/178a edició. De 10 a 24 h

Entrada gratuïta
www.museuart.com

Museu d’Art
de Girona

DIA DEL VISITANT  
#diadelvisitant

Museu d’Art de Girona
8a edició
Museus i essencialitat
 
Els museus estem més acostumats a explicar 
que a escoltar. Cada any, al Museu d’Art de 
Girona, donem veu als nostres visitants, que 
inspirant-se en les obres i objectes en exposició 
ens expliquen i comparteixen les seves visions, 
inquietuds i il·lusions.

En aquesta vuitena edició del Dia del Visitant, 
assistents i participants ens parlaran d’allò que 
és essencial per al desenvolupament integral de 
la persona, per la cerca del bé comú i per una 
relació respectuosa amb la natura. 

Al llarg de tota la jornada es faran diverses 
activitats (visites guiades, activitats artístiques, 
jocs infantils, concerts i d’altres), en les quals 
els protagonistes sereu vosaltres, els nostres 
visitants.

Aquí tens el meu secret. 
És molt senzill: 
només s’hi veu bé amb el cor. 
L’essencial és invisible als ulls

(A. de Saint-Exupéry, El petit príncep)


