
REVIURE EL PATRIMONI

ORGANITZA

COL·LABORA

LA CASA DE LA FESTA

DISSABTE 3 DE MARÇ DE 2018
CERVERA
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A les 10 h 
Presentació de la jornada, a càrrec de 
Ramon Royes, paer en cap de la Paeria 
de Cervera i Carme Bergés, directora 
del Museu de Cervera

De 10.30 a 11.30 h 
Cases de la Festa: necessitats i 
oportunitats, a càrrec d’Oriol Cendra. 

D’11.30 a 12 h   
Pausa - cafè

De 12 a 14 h  
Taula d’experiències i debat 
moderat per Carme Bergés
- La Casa de la Festa de Granollers, a 
càrrec de Arnau Torrillas, en representa-
ció de la Troca i de l’Associació Cultural 
de l’Olla dels Pobres.
- La Casa de la Festa de Tarragona, a 
càrrec d’Ester Roca, Tècnica de 
Cultura de l’Ajuntament de Tarragona.
- La Casa de la Festa de Vilafranca 
del Penedès, a càrrec d’Àngel Hom, 
cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès.
- La futura Casa de la Festa de Cervera, 
a càrrec de Lluís Bellas, membre 
de l’agrupació Seny Major.

3 DISSABTE
de març de 2018

LA CASA DE LA FESTA

Lloc de les jornades:

Auditori de Cervera
c. Major 59, Cervera

973 533 917
www.museudecervera.cat

Informació:
973 533 917 / 696028381

museu@museudecervera.cat

El Museu de Cervera va celebrar el 2017, els 
40 anys d’Aquelarre amb una exposició “en 
construcció” que es plantejava com un repàs de 
la festa al llarg del temps però, sobretot, com 
una crida a la participació. Els àmbits no eren 
mòduls tancats sinó que es van concebre com 
portes obertes a la recollida d’informació i a la 
posada en comú d’opinions, mirades i reflexions 
entorn els temes proposats. L’exposició no era, 
doncs, un punt final de síntesi sinó, ben al con-
trari, era el punt d’inici d’un projecte més am-
biciós que pretén activar la participació activa 
de tots els agents que tenen vinculació amb la 
festa al carrer, la recollida del màxim de ma-
terial possible vinculat amb la festa i que, en 
aquests moments, està dispers, i el debat entre 
tots els interpel·lats per tal d’arribar a consen-
suar un relat que expliqui la festa de l’Aquelarre 
des dels seus orígens al moment present. De 
l’anàlisi concret de la festa volem anar més enllà 
i obrir un relat de futur que creiem que entronca 
amb la necessitat reivindicada d’una Casa de 
la Festa.

L’edició d’enguany de la Jornada de Reviure el 
Patrimoni és doble i es desenvoluparà en 2 ses-
sions diferents el darrer dissabte de gener i el 
primer de març.

Inscripció gratuïta.
Cal formalitzar la inscripció 
omplint el formulari al lloc web següent:
www.museudecervera.cat/reviurelpatrimoni

Es lliurarà certificat d’assistència
a qui ho demani.


