L’àgora

era la plaça pública
de les ciutats estat
gregues i n’era el
centre comercial,
polític i cultural.
àgora cultural Berga,
neix amb la voluntat
de posar en valor el
patrimoni de la nostra
ciutat, convertint-se
en un espai de
divulgació, reflexió i
coneixement.

L’ànima dels nostres museus

La peça del mes
Redescobreix el patrimoni històric i artístic
berguedà a través de 10 objectes que expliquen
el passat de la nostra ciutat. Contempla les
peces exposades individualment cada mes
i coneix-les al detall durant les xerrades
divulgatives realitzades per persones amb
amplis coneixements sobre la matèria. Les
sessions finalitzaran amb l’entrega d’una postal
col•leccionable sobre la peça del mes.
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Endinsa’t en el cor dels museus i descobreix la sala de reserva.
Deixa’t guiar per les persones que s’encarreguen de dotar
d’ànima els espais d’interpretació de la ciutat i accedeix a les
zones que habitualment no estan obertes al públic. Observa el
procés de preparació i conservació dels objectes abans de ser
exposats.
Casa de La Patum
Dissabte, 21 d’abril a les 19 h
Reserva del Museu Comarcal de Berga
Dissabte, 19 de maig a les 19 h
Dissabte, 13 d’octubre a les 19 h

Exposició: 1r divendres del mes
Museu Comarcal de Berga
Conferència: 2n divendres del mes
Sala de sessions de l’Ajuntament de Berga
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Petits mecenes

Conèixer el patrimoni és essencial per prendre
consciència del seu valor i per aprendre a estimar-lo.
Promoure la coresponsabilitat amb els centres
educatius és necessari per implicar els infants en la
cura i la conservació dels elements del patrimoni
material cultural, a través del seu apadrinament.

Les persones i
les pedres ens parlen

Darrera de cada pedra s’amaguen petites i grans
històries protagonitzades per gent corrent,
ciutadans anònims, personatges execrables i
personalitats il•lustres. Fets i relats quotidians,
verídics, llegendaris, obscurs, dolorosos i
transcendentals que formen part de la memòria
col•lectiva del poble berguedà. Passeja pels
carrers i places de la ciutat amb una altra mirada.

Comparteix el patrimoni
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Mostra, ensenya i difon els elements que formen
part del patrimoni cultural, històric i material del
municipi. Promou el seu coneixement, explica
el seu valor i promociona’l a través de
les xarxes socials amb l’etiqueta
#agoraculturalberga

