
Museus i exposicions 
temporals 27 i 28 de setembre de 2018  

Esterri d’Àneu / Salàs de Pallars

 Jornades formatives 
El 26 d’octubre de 2017 va tenir lloc al museu de la Me-
diterrània de Torroella de Montgrí una primera jornada 
formativa sobre Museus i exposicions temporals. Aquella 
Jornada tècnica va ser el resultat d’una primera col·la-
boració entre la Xarxa de Museus Marítims de la Costa 
Catalana i la Xarxa de Museus i Equipaments patrimoni-
als de l’Alt Pirineu i Aran, amb el compromís que el 2018 
tindria lloc una segona part en el marc de l’Alt Pirineu.
Aquestes segones jornades segueixen els mateixos objec-
tius que l’anterior edició i pretén ser una oportunitat per 
a l’intercanvi de coneixements i el debat a l’entorn de les 
exposicions temporals i el patrimoni cultural.
En aquesta segona trobada us proposem una reflexió 
compartida sobre les dinàmiques, evolució i nous formats 
que actualment prenen aquests productes comunicatius 
a Europa, entrar en el debat sobre quin pot ser el paper 
de les exposicions temporals en el treball en xarxa i us 
proposem, per acabar, una mirada més especialitzada des 
de l’àmbit del cinema i l’escenografia.

Aquesta jornada de treball ens servirà també per comen-
çar a establir noves línies de cooperació entre les Xarxes 
de museus del nostre país i, sobretot entre el Pirineu i la 
Mediterrània, dos territoris que tot i estar allunyats geo-
gràficament, tenen molts relats a compartir.

PATRIM 
LOGOfalta

Ho organitzen:

Hi col·laboren:

BOTIGUES 
LOGOfalta



27 de setembre. Esterri d’Àneu 
Ecomuseu de les valls d’Àneu

9.30 h Benvinguda i presentació

10.00 h Conferencia inaugural Hem de fer encara exposicions tem-
porals? a càrrec de Xavier Roigé. Antropòleg i professor de la 
Universitat de Barcelona.

11.00 h Pausa-cafè

11.30 h Museus i Exposicions temporals a Andorra 
a càrrec de Marta Planas, cap de Museus del govern d’Andorra.

12.30 h Taula rodona Les exposicions temporals com a producte del 
treball en xarxa. Encerts i errors.
-  Teresa Reyes, cap de Secció Tècnica de l’Oficina de Patrimoni 

Cultural de la Diputació de Barcelona
-  Gerard Cruset, director del Museu de la Mediterrània. Torroella 

de Montgrí. Xarxa de Museus de la Costa Catalana.
-  Roser Vilardell, directora del Museu etnogràfic de Ripoll. Xarxa 

de Museus d’Etnologia de Catalunya.
-  Jaume Perarnau, director del Museu de la Ciència i la Tècnica 

de Catalunya. Sistema Territorial del Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya.

-  Carme Bergés, directora del Museu Comarcal de Cervera. 
Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran.

-  Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Torre de 
Cabdella. Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt 
Pirineu i Aran.

  Modera: Sonia Blasco, cap de la Secció de Coordinació 
Museística. Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles. 
Generalitat de Catalunya.

14.30 h Dinar

16.00 h  Reunió de treball entre la Xarxa de Museus Marítims de la Costa 
Catalana, la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt 
Pirineu i Aran i PATRIM. Plantejament d’accions estratègiques 
de futur.

17.00 h  Visita a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu

28 de setembre. Salàs de Pallars 
Centre de recepció de les botigues-museu

9.30 h Presentació de les Jornades

9.40 h Les exposicions temporals. Una visió des del món del cinema.
La direccio artística, Josep Rosell, director d’art
L’escenografia i l’atrezzo, Josep Castells, escenògraf
La il·luminació i la fotografia, per concretar, director d’il·luminació

11.30 h  Pausa-cafè

12.00 h Exposicions temporals a l’Alt Pirineu. Taula d’experiències
-  El Pallars il·lumina Catalunya. Una exposició temporal sobre els orígens 

de l’activitat hidroelèctrica que s’esdevé permanent. Silvia Romero, regidora 
de l’Ajuntament de Tremp

-  Les botigues-museu de Salàs de Pallars, una dècada d’exposicions 
temporals. Francesc Farràs, director de les botigues-museu de Salàs.

-  Exposicions temporals: pirineisme i estereoscopia 3D. L’expressió 
d’un patrimoni a preservar. Manel Rocher, director del Refugi Rosta - 
PyrenMuseu. Salardú.

-  La cooperació des de l’IDAPA en l’organització d’exposicions temporals 
a l’Alt Pirineu i Aran. Arcadi Castilló, tècnic de l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran. Generalitat de 
Catalunya.

-  Les exposicions temporals en l’àmbit del patrimoni natural, eina bàsica 
per a la sensibilització ambiental. Per concretar, Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural. Generalitat de Catalunya.

-  Les exposicions temporals en l’àmbit del patrimoni natural. La visió 
dels proveïdors de serveis. Xavier Gasol, director de Simbòlic. Estratègia, 
identitat i comunicació.

13.30 h  Debat

14.00 h   Dinar

16.00 h Visita a les botigues-museu de Salàs de Pallars

Les jornades són gratuïtes. Per participar-hi cal enviar un correu electrònic 
amb el vostre nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic i entitat a 
la qual pertanyeu a jtugues@ecomuseu.com o trucar al 973 626 436. Hi ha 
places limitades.

Informació i inscripcions
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