ACTIVITATS PER A AGÈNCIES

Plaça de l'Abat Oliba
17500

· RIPOLL

Tel. 972 703 144
www.museuderipoll.org
museuetnografic@ajripoll.cat

El Museu Etnogràfic de Ripoll inicia un recorregut visual i
didàctic, a través de les seves sales, cap al passat recent de
la nostra societat.

Els objectes, les cançons, les frases fetes, les llegendes, etc.
són les pistes que s’han d’anar descobrint per saber com
vivien els nostres avis i fins i tot, com van viure la seva
infantesa els nostres pares; quin llegat material ens han
deixat en el present i com ens pot servir en el futur.

MUSEU ETNOGRÀFIC

.

L'EQUIPAMENT I ACTIVITAT PROPOSADA
L'any 1929 es fundava l'Arxiu Museu Folklòric de

·

Ripoll, que s'instal là a les golfes de l'antiga església
de Sant Pere i fou el primer de Catalunya dedicat a
l'etnografia. Al llarg de setanta anys i de forma
ininterrompuda va recollir, conservar, estudiar i
difondre el patrimoni de les nostres contrades.
El resultat va ser el Museu Etnogràfic de Ripoll, que
el març del 2011 inaugurà la nova seu, on s’inicia un
recorregut visual a través de les seves sales, i ens
ajuda a entendre una societat a partir d'un
patrimoni material i immaterial, del qual destaquen

·

les col leccions relacionades amb els pastors, la
pagesia, els oficis, la religiositat popular, la farga
catalana i el ferro forjat i les armes de foc portàtils
ripolleses.

Es tracta d’un recorregut –interessant per a grans i
petits–, que permet descobrir el passat recent i la
identitat d'un territori i també reconèixer una
manera de viure i de sentir.

ALTRES DADES D'INTERÈS
Destinataris: Grups (mínim 25 persones)
Lloc inici visita: Museu Etnogràfic de Ripoll.
Pl. Abat Oliba, s/n
Preu: 2,5€ per persona + 20€ per grup
(guiatge)

SCRIPTORIUM DE RIPOLL
L'EQUIPAMENT I ACTIVITAT PROPOSADA
L'escriptori de Santa Maria de Ripoll , va deixar un
vell llegat de manuscrits dels segles X, XI i XII, dels
més rellevants d'Europa a nivell paleogràfic, textual i
artístic.

L’Scriptorium de Ripoll és una exposició permanent,
que de manera interactiva i didàctica, ofereix la
possibilitat de conèixer el passat cultural de la
població i la importància que el Monestir de Santa
Maria de Ripoll, va tenir al llarg dels segles X-XII, en
la producció i còpia de manuscrits, que van esdevenir
dels més importants d'Europa. El visitant, ja sigui gran
o petit, aprendrà com es fabrica un pergamí, com
s'aconsegueix que una ploma d'oca escrigui, com es
relligava un còdex medieval, i el més important de tot,
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és que un cop acabada la visita, podrà fer ell mateix
de monjo copista, posant en pràctica el què ha après
a l'exposició.

ALTRES DADES D'INTERÈS
DESTINATARIS: Grups (mínim 25
persones)
LLOC INICI VISITA: Exposició
Scriptorium de Ripoll. Raval de
l’Hospital, s/n
PREU: 42 € /grup

FARGA PALAU
L'EQUIPAMENT I ACTIVITAT PROPOSADA
La Farga Palau és un taller autèntic d’una farga que va
ser fundada com a tal al segle XVII i va tancar les
portes de manera definitiva l’any 1978. La visita permet
observar dos martinets, les trompes (que caracteritzen
la farga catalana), la roda hidràulica,... i conèixer el
procés mitjançant el qual la mena es converteix en
ferro apte per a ser treballat posteriorment.
Es troba dins d'un edifici de pisos que servien i
serveixen d'habitatges. La planta baixa l'ocupa la
farga, amb les trompes d'aigua, els martinets, la
carbonera, el forn i la fornal. Separat de l'obrador
trobem la roda hidràulica, la sèquia i la bassa que
servia per emmagatzemar l'aigua del riu Freser, fer
moure la roda i generar el vent que, impulsat de
manera contínua, dóna nom al mètode de la farga
catalana. A més de ser l'única farga de Catalunya i
potser d'Espanya que encara elaborava peces d'aram

ALTRES DADES D'INTERÈS
DESTINATARIS

:

Grups (mínim 25

fins a la segona meitat del segle XX, la característica

persones)

més singular de la Farga Palau són els dos martinets

LLOC INICI VISITA: Farga Palau.

·
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instal lats, amb coixinets metàl lics, mànec d'om i mall
d'acer.

Passeig de la Farga Catalana, Ripoll
PREU: 42

€

/grup

Memòria i vida al
Pirineu de Girona

WWW.MUSEUDERIPOLL.ORG

