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Més de 1.553.000 impressions i
14.000 clics al web de la campanya
«nadalalmuseu.com», la pàgina
conjunta que han creat els 27 mu-
seus integrats a la Xarxa de Museus
de les comarques de Girona per
aquestes festes nadalenques. 

Aquestes són només algunes
de les grans xifres d'aquesta ini-
ciativa cultural que va arrencar
per primer cop el passat mes de
desembre i s'ha mantingut fins al
passat diumenge, 10 de gener. 

El projecte tenia com objectiu
motivar i incentivar que petits i
grans coneguessin els museus gi-
ronins i el patrimoni local i histò-
ric que contenen, com també l'àm-
plia oferta d'activitats i tallers que
s'havien programat per aquests
dies de Nadal. Només al Museu
d'Arqueologia de Catalunya (MAC)
de Girona han registrat un aug-
ment del 13% en comparació amb
les mateixes dates de l'any passat.

Iniciativa inèdita
La campanya va arrencar el passat
15 de desembre i s'ha allargat fins
aquest cap de setmana passat. Es
tracta d'una iniciativa inèdita que
s'ha fet per primer cop a les co-
marques gironines. 

En total, 27 museus –integrats a
la Xarxa de Museus de les comar-
ques de Girona– s'hi han sumat
amb l'objectiu de motivar les visi-
tes del públic familiar aprofitant les
vacances escolars per les festes
de Nadal.

«Aquest Nadal, la teva aventu-
ra comença al museu» és el nom
que es va escollir per visualitzar
aquesta campanya que volia apro-
par l'ampli patrimoni local, gironí
i cultural a la població en general. 

Al mateix temps, volia visualit-

zar l'oferta d'activitats familiars
que es van programar amb motiu
de les vacances de Nadal tals com
tallers infantils, casals, pessebres vi-
vents, audicions de música o es-
pectacles. 

Per incentivar la participació i
atreure més gent, es va crear un
sorteig de tres obsequis: una pa-
nera amb objectes dels 27 museus
participants, un Ipad amb l'apli-
cació «Visitmuseum» i un cap de
setmana gratuït a Vall de Núria,
amb una nit d'hotel a pensió com-
pleta per a quatre persones (dos
adults i dos infants), els tiquets per
agafar el tren cremallera per a tota

la família i una visita al Museu Et-
nogràfic de Ripoll.

Per participar-hi només calia
accedir a algun dels museus inte-
grants de la campanya del 15 de
desembre fins al 10 de gener i in-
serir el codi que obtingués del
centre a la web «www.nadalal-
museu.com». D'aquí a cinc dies, el
proper 15 de gener, es donaran a
conèixer els afortunats en aques-
ta mateixa pàgina web.

A grans trets, s'han registrat més
de 1,5 milions d'impactes o im-
pressions a la web de la campanya
i, entre Google i Facebook, s'ha ar-
ribat a superar els 14.000 clics a la

pàgina web d'aquesta iniciativa. Els
anuncis s'han mostrat a 91.177
persones i fins al passat dijous, 7 de
gener, 221 persones havien parti-
cipat en el concurs per adquirir al-
gun dels objectes que es sorteja-
ven.

Més públic familiar
Paral·lelament, des de l'organit-
zació, assenyalen que la campanya
«ha estat molt bona», ja que ha fet
que els museus hagin rebut més vi-
sites de públic familiar. A més, ha
servit per visibilitzar museus no tan
turístics amb continguts diversos
i, sobretot, les seves col·leccions

permanents. 
En el cas del Museu d'Arqueo-

logia de Girona (MAC-Girona), al
barri vell de la ciutat, han registrat
un 13% més de visitants en com-
paració amb el mateix període de
l'any passat. «Els tallers han anat
molt bé, 49 nens hi han participat
amb les seves respectives famílies»,
va detallar la guia d'informació i
membre de la secció d'atenció al
públic del MAC-Girona, Maria
Àngels Huerga.

Segons va comentar Huerga,
enguany han notat un augment i
una diversificació del públic que ha
visitat el museu. «Ha vingut mol-
ta gent procedent de França, sud-
americans i la resta d'arreu de Ca-
talunya, principalment de la de-
marcació de Tarragona i del Bar-
celonès, i de l'Estat», va explicar. Se-
gons la treballadora, gran part dels
visitants havien conegut la cam-
panya a través d'internet o de les
xarxes socials i van reservar un lloc
en els tallers amb antelació.

En la campanya hi han partici-
pat 27 museus tals com l'Etnològic
del Montseny, La Gabella d'Arbú-
cies, el Museu Arqueològic Co-
marcal de Banyoles, el Museu Dar-
der, el Museu Municipal Josep
Aragay de Breda, el Museu de l'An-
xova i la Sal de l'Escala, el Museu
Municipal de Llívia, el dels Sants
d'Olot, el Museu del Suro de Pala-
frugell, el de la Mediterrània de
Torroella de Montgrí o el Museu
d'Arqueologia de Catalunya d'U-
llastret, entre molts d'altres. 
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Tanca amb èxit de públic la campanya
de Nadal conjunta dels museus gironins

La web de la campanya ha rebut més d’1,5 milions d’impactes i s’ha notat un augment de visites de públic familiar

Imatge promocional de la campanya que han dut a terme 27 museus de les comarques gironines.
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La campanya ha servit per
visualitzar museus no tan
turístics amb continguts
diversos

L’Espai Art L’Abadia inaugura el
proper dissabte, 16 de gener, a les
18 hores, l’exposició «Retrats de
Guerra» d’Agustí Centelles, que
aquest any enceta un periple a tra-
vés del territori de la mà del pro-

jecte Itiner'ART, organitzat per la
Fundació Vila Casas. 

«Retrats de Guerra», sota el co-
missariat de Daniel Giralt-Miracle,
exhibeix una col·lecció de còpies
d’autor que la Fundació Vila Casas
adquirí als descendents del primer

fotoperiodista català, Agustí Cen-
telles (el Grau de València, 1909-
Barcelona, 1985), l’any 2010. L’ex-
posició, que restarà oberta al pú-
blic fins al 21 de febrer, relata els
primers anys de la Guerra Civil es-
panyola i capta els rostres dels
seus protagonistes; de dirigents re-
volucionaris com Durruti, l'es-
criptora Teresa Pàmies i el mateix
Lluís Companys, fins a milicians,
periodistes i ciutadans. 

La inauguració de la mostra
comptarà amb la conferència
«Agustí Centelles, vida d'un fotò-
graf (1909-1985)», a cura de la pe-
riodista Teresa Ferré Panisello. 
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L'Abadia acull una
exposició dedicada a
Agustí Centelles

Teresa Pàmies a la Jornada Internacional de la Dona Antifeixista (1937).
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