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Nota de premsa 
Girona, 17 de maig de 2018 
 
El Museu d’Art de Girona s’incorpora a la plataforma 
digital Google Arts & Culture 

 
▪ Coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, que té lloc 

cada 18 de maig, el Museu d’Art de Girona presenta la seva incorporació a 
Google Arts & Culture, la plataforma en línia gratuïta de Google que permet 
explorar l’art de manera inmersiva 
 

▪ El Museu d’Art se suma a la plataforma amb la publicació de 126 imatges 
d’obres destacades de la col·lecció permanent, 5 exposicions virtuals, i 46 
imatges en qualitat gigapixel i amb un nivell de detall abans imperceptible a 
l’ull humà 

 
▪ Amb el Museu d’Art de Girona, ja són 16 els museus catalans que a hores 

d’ara són presents a Google Arts & Culture, com a resultat d’una iniciativa 
del Departament de Cultura per a la promoció internacional del patrimoni 
conservat als museus catalans i la seva posada en valor 

 
 
Fa un parell de mesos, el Museu d’Art de Girona (md’A) s’incorporava a Google Street 
View, l’eina que permet fer un recorregut virtual per l’interior dels principals museus del 
món sense moure’s de casa: visita virtual al Museu d’Art de Girona. 
 
A partir del 18 de maig, coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, el 
Museu d’Art de Girona serà present també a la plataforma Google Arts & Culture: 
https://artsandculture.google.com/partner/museu-d-art-girona?hl=en  
 
Es tracta d’un projecte de col·laboració entre museus i institucions culturals d’arreu del 
món i Google per donar a conèixer als usuaris les obres d’art més representatives de les 
seves col·leccions, amb l’objectiu de facilitar imatges i continguts d’alta qualitat i oferir així 
un millor accés a l’art a través d’internet.  
 
La tecnologia amb què s’han escanejat les imatges permet apropar-se a les obres més 
destacades de la col·lecció i veure’n detalls que a simple vista són inapreciables. 
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Per al Museu d’Art de Girona, suposa, a més, posar en valor els fons de les col·leccions, 
augmentant la seva presència en l’àmbit digital i, per tant, la seva visibilitat i 
internacionalització. En total s’hi sumaran, en aquesta primera fase, una selecció de les 
126 millors obres del museu amb imatges d’alta qualitat i textos en català, castellà i 
anglès. Aquesta selecció permet la visita detallada a obres de la col·lecció permanent del 
md’A que abasten des del romànic fins a inicis del segle XX. 
 
Alhora s’hi podran consultar 46 imatges de qualitat gigapixel, capturades per Google amb 
la denominada Art Camera, amb una alta resolució, que permet visualitzar les obres amb 
una gran qualitat de detall.  
 
D’altra banda, el Museu ha preparat 5 exposicions virtuals: dues dedicades 
específicament al comentari d’obra – Muralles de Girona, de Modest Urgell (1880) i Nit de 
lluna a Girona, de Prudenci Bertrana (1917); i tres de caràcter temàtic: Vitralls. L’art i la 
tècnica de la llum a la Catedral de Girona, dedicada a una selecció de vitralls del segle XIV, 
autèntiques joies de la vidrieria medieval que van omplir de llum polícroma la Catedral al 
llarg dels segles; L’època del Barroc al Museu d’Art que permet una visita a les sales del 
Barroc, recentment remodelades; i El Prado dispers. Dipòsit del Museo del Prado al Museu 
d’Art de Girona. 
 
L’equip del museu seguirà treballant en la incorporació de mostres virtuals amb l’objectiu 
de difondre més i millor els fons en col·lecció del md’A.  
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Els museus catalans a Google Arts & Culture 
 
Google Arts & Culture posa més de mil museus a l'abast de la mà. És una forma 
immersiva d'explorar l'art, la història i les meravelles del món, des dels quadres 
d'habitacions de Van Gogh a la cel·la on va estar empresonat Mandela. L'app de Google 
Arts & Culture és gratuïta i es troba disponible a Internet, en les versions iOS i Android. 
 
Els esforços de Google per fer la cultura accessible a Internet van començar el 2011 i des 
d’aleshores treballa amb tecnologies que ajuden a mantenir i compartir la cultura i que 
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permeten als organitzadors crear unes exposicions atractives tant a Internet com fora 
d'ella, dins dels museus. 
 
La incorporació del Museu d’Art de Girona forma part d’una iniciativa del Departament de 
Cultura per a la promoció internacional del patrimoni conservat als museus catalans i la 
seva posada en valor. El 18 de maig de 2016 és va presentar el projecte amb la 
incorporació de 12 museus catalans, que es sumaven als tres museus catalans que ja en 
formaven part - Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu Episcopal de Vic i 
la Fundació Rafael Masó – . Actualment participen del projecte els següents museus: 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú), la Fundació Municipal Joan Abelló 
(Mollet del Vallès), la Fundació Pau Casals (El Vendrell), els Museu Cau Ferrat i Maricel 
(Sitges), el Museu d’Art Jaume Morera (Lleida), el Museu d’Art Modern (Tarragona), el 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa), el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, el  Museu Romàntic (Sitges) i el Nat-Museu de Ciències 
Naturals (Barcelona), als quals s’hi suma ara el Museu d’Art de Girona..   
 
La participació dels museus catalans a la plataforma Google Arts & Culture forma part de 
l’acord de col·laboració entre el Departament de Cultura i el Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) per a la internacionalització i posada 
en valor del patrimoni cultural de Catalunya a través de les diferents plataformes de 
Google. Aquesta col·laboració es va iniciar el 2013 amb la publicació de la visita virtual a 
Google Street View de 17 monuments i museus. 
  
 
18 de maig, Dia Internacional dels Museus 
 
El Dia Internacional dels Museus se celebra anualment el 18 de maig. És un esdeveniment 
organitzat pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des del 1977, que té com a 
objectiu conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de 
les societats. Cada cop són més els museus de tot el món que hi participen.  
 
Una de les activitats principals de la celebració del Dia Internacionals dels Museus és 
la Nit dels Museus, una iniciativa del Consell d'Europa que arriba enguany a la seva 
tretzena edició i que se celebra la nit el dissabte 19 de maig. Durant aquesta nit, diversos 
museus de Catalunya obriran les portes més enllà de la mitjanit amb diverses propostes 
lúdico-culturals.  
 
El Museu d’Art participa de la celebració i ofereix les següents activitats: 
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DIVENDRES 18 DE MAIG 
 

Jornada de Portes Obertes 
Tot el dia (de 10 a 19 h) 
 
Acte públic de presentació de les noves adquisicions d'obra del md'A 
12:30 h. Àmbit 2 
 
Visita guiada gratuïta a la col·lecció permanent 
A càrrec de Carme Clusellas, directora del md’A 
18 h. Places limitades. Es recomana reserva al 972 20 38 34 

 
DISSABTE 19 DE MAIG 
 

Taller de Pop-up floral “Benvinguda primavera!” 
Fem que l’arribada de la primavera tingui una bonica targeta de benvinguda: menuts i 
grans, animeu-vos a dissenyar el vostre pop-up únic i personalitzat 
11 h. Places limitades. Reserves: 972 20 38 34 
 
Pinzellades musicals: un itinerari sonor pel museu». Visita i vermut a càrrec de 
Néstor Pindado i Clara Creus 
Un recorregut artístic i musicat per descobrir l’evolució del cant en cada època de l’art. 
11:30 h. Places limitades. Reserves: 972 20 38 34 

 
Nit dels Museus. Espectacle teatral de petit format "On la tempesta deixà una pau 
intensa" 
Una representació teatral fora dels escenaris, a tocar del públic, que relata la vida i obra del 
poeta lleidatà Marius Torres a través dels seus punyents poemes. La nit serà amenitzada 
per una actuació musical a càrrec del grup StringJunts (orquestra de corda d’adults) de 
l’Escola Municipal de Música. 22, 22:30 i 23 h Activitat gratuïta 

 
DISSABTE 19 I DIUMENGE 20 
 

Visites guiades a l’antic Hospital de Santa Caterina 
Descobriu les joies patrimonials que amaga l'Antic Hospital de Santa Caterina: entre les 
quals una farmàcia hospitalària del s. XVIII i l'antiga capella avui Auditori Josep Irla, que 
acull l'obra "El Gran dia de Girona". Horaris: 10.30 h,11.30 h i 12.30h. Reserves al 
Reserves: 972 414 058 
 
Consulteu els detalls de les activitats a www.museuart.com/agenda 
 
___________________ 
Persona de contacte: Àngels Miralles, comunicació de Museu d’Art de Girona 
comunicaciomag@gencat.cat  


