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Episcopus nodreix de contingut les visites a la Catedral a
través d’un conveni amb UIC Barcelona
— Un conveni d’alt nivell qualitatiu que tindrà repercussió a tots els públics de la Catedral
Barcelona, 7 de novembre de 2017.- Episcopus, del Bisbat de Vic, ha signat aquest
dimarts 7 de novembre a les 13.30h a la sagristia de la Catedral de Vic un conveni de
col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) per
aquest 2n semestre de 2017 i 1r semestre de 2018 per a la redacció d’un projecte de
visita dinamitzada a la Catedral de Vic. La direcció de l’encàrrec per part de UIC
Barcelona anirà a càrrec de les doctores Judith Urbano i Marta Crispí, del grup de
recerca Història, arquitectura i disseny.
Aquest conveni ha de permetre disposar al Bisbat de Vic dels següents recursos:
— Definició dels punts d’informació de la visita a la Catedral de Vic amb els
continguts que es donaran a cadascun d’ells. Aquests punts es detallen amb: naus i
capelles de la catedral, cripta, claustre romànic i gòtic, campanar, retaule gòtic de
Sant Pere, capelles de La Rodona i de l’esperit sant, tresor, exposició permanent de
Sert, exposició permanent de Josep Maria Sert i les pintures de la Catedral, a més
d’altres espais de la catedral que es creguin convenients.
— Definició dels espais expositius amb el detall dels continguts i recursos
museogràfics
— Redacció dels materials que poden acompanyar i complementar la visita: fulletó,
guia, monografia, etc.
— Organització d'activitats de difusió que acompanyaran el projecte: visites, cicle
conferències, jornades...
— Proposta i redacció dels continguts dels recursos digitals
Un conveni que s’executarà amb dues fases, una aquest segon semestre de 2017 i
una segona pel primer semestre de 2018 i que té un cost, per aquesta primera fase
de 10.000 euros. Es tracta d’un projecte finançat a través de la Diputació de
Barcelona dins el marc d’Episcopus.
Per al seguiment del desenvolupament d’aquest conveni, s’ha constituït una comissió
paritària mixta de seguiment, integrada per representants de cadascuna de les parts
signants.
Mn Mir, degà president del capítol de canonges de l’església catedral basílica de
Sant Pere de Vic, comenta “Es tracta d’un conveni amb grans projeccions de futur
per la catedral i la ciutat de Vic. Ens ha de permetre confeccionar el marc qualitatiu
de continguts d’aquest espai religiós que abraça tanta quantitat d’història i valors.”
El Dr. Toni Mora, Vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de UIC Barcelona,
agraeix “la confiança que el Bisbat ha posat en la universitat i en concret en el grup
de recerca Història, arquitectura i disseny. Per la universitat és tot un repte treballar
en aquest projecte tan estratègic pel bisbat”. El vicerector també ha explicat que el
grup de recerca està format per investigadors de diferents àmbits, tant de la història
de l’art i de la gestió cultural com de l’arquitectura, el que dóna “una visió transversal
a la recerca i s’ajusta a la línia estratègica de recerca de la universitat”.
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Aquest conveni és el primer que se signa, amb la projecció de seguir signant-se més
amb altres universitats del país per a configurar continguts d’alt valor qualitatiu en els
escenaris que es considerin més adients.
Més informació:
Anna Guixà (coordinadora Episcopus) a: coordinacio-episcopus@bisbatvic.com
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