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La divulgació del patrimoni ha estat un dels grans reptes de la cultura contemporània. Per fer-lo entenedor i 
comprensible s’han utilitzat, i encara ara amb major intensitat, diferents sistemes i mètodes en formats 
interactius i digitals innovadors. No obstant això, la il·lustració històrica continua sent una font i una 
metodologia incomparable per facilitar aquesta comprensió i immersió social en el coneixement de les diferents 
formes del patrimoni. En el cas del treball pioner realitzat pel Jordi Ballonga, la incorporació de la il·lustració 
històrica al relat de divulgació patrimonial, i en especial de la realitat social, tecnològica i científica de la 
industrialització catalana, va donar peu a la valorada i reconeguda col·lecció del Sistema Territorial del 
mNACTEC “Quaderns de Didàctica i Difusió”, i a partir de la mateixa, a un ampli ventall de possibilitats 
didàctiques i divulgatives.

Aquesta jornada, adreçada a docents, museòlegs, divulgadors, il·lustradors, 
dissenyadors i persones interessades en el coneixement, la recerca i la difusió 
del nostre patrimoni cultural i natural, servirà per fer una posada al dia de les 
possibilitats que dóna el recurs de la il·lustració per assolir aquests objectius, 
per presentar el recull de treballs il·lustrats sobre els museus i centres 
patrimonials del Sistema Territorial del mNACTEC publicats a la 
revista Descobrir i per posar en valor la important tasca professional 
realitzada per en Jordi Ballonga.

17.00 h. Benvinguda i presentació de la publicació 
Temps Moderns. Patrimoni de la societat 
industrial de Catalunya, amb il·lustracions 
de Jordi Ballonga.

 - Joan Pluma i Vilanova, director general 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya.

 - Joan Morales i Morera, director de la 
revista Descobrir Catalunya.

 - Jaume Perarnau i Llorens, director del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya (mNACTEC).

17.45 h. La comprensió del patrimoni a través 
del dibuix i la il·lustració

 - Francesc Xavier Hernández i Cardona, 
catedràtic i director del Departament de 
Didàctica de les Ciències Socials a la 
Universitat de Barcelona.

18.00 h. La il·lustració com a contingut. Una 
nova metodologia de treball. Els 
“Quaderns de Didàctica i Difusió del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya”

 - Magda Fernández i Cervantes, professora 
emèrita en Didàctica de les Ciències 
Socials a la Universitat de Barcelona.

 - Rosa Serra i Rotés, coordinadora de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local de la Diputació de Barcelona.

 - Florenci Romeu i Costa, responsable de 
l’Oficina Municipal de Turisme de l’Espluga 
de Francolí.

18.30 h. Els “Quaderns”, un model exportable. 
 Els Quaderns de l’Arxiu de Les Corts

 - Mercè Tatjer i Mir, catedràtica emèrita de 
Didàctica de les Ciències Socials a la 
Universitat de Barcelona.

 - Antoni Vilanova i Omedas, arquitecte i 
president de l’Agrupació d'Arquitectes per la 
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni 
Arquitectònic (AADIPA).

18.50 h. Descans

19.00 h. El dibuix tecnològic i els llibres de text
 - Eduard Martorell i Sabaté, coordinador 

editorial del grup Enciclopèdia Catalana i 
Joan Grau i Mauri, professor jubilat i autor de 
llibres de Tecnologia de Text-La Galera.

  
19.15 h.  El paisatge i el patrimoni humà. Guies i 

dibuixos dels Parcs Naturals
 - Josep Melero i Bellmunt, cap de la Unitat 

de Programació Pedagògica del Servei de 
Parcs de la Diputació de Barcelona.

19.30 h. La recerca i la difusió científica i 
tecnològica en el treball de Jordi Ballonga

 - Jaume Perarnau i Llorens, director del 
mNACTEC.

20.00 h.  Cloenda
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INSCRIPCIONS:
Cal fer inscripció gratuïta prèvia a la jornada. Podeu 
deixar el vostre nom i cognoms, telèfon i adreça 
electrònica a: info.mnactec@gencat.cat
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