E l Viv er s ’ ob re a la ci u ta da nia

#elviverdargentona

Roda de premsa: Dimecres 6 d’abril de 2016

Barcelona, 16 de març de 2016 - La finca d’El Viver d’Argentona engega un projecte cultural, educatiu i
social per obrir-se a la ciutadania. Les activitats arrancaran aquesta primavera i s’articulen en tres grups:
visites guiades per a particulars, activitats per a escoles i activitats per a entitats socials.
El proper dimecres 6 d'abril a les 12h es presentarà la iniciativa en roda de premsa, al mateix Viver
d'Argentona. Després convidem als assistents a visitar els jardins, el Centre d'Interpretació i oferirem un
vernissatge.
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El Viver: Edifici Catalogat
L’any 2013 Dario Olaortua i Rumeu, president de la Fundació Setba, va decidir posar en marxa un projecte per
obrir de la finca d’El Viver d’Argentona a la ciutadania. El mes d’abril, aquesta proposta veurà la llum amb
un projecte cultural, educatiu i social coordinat des de la mateixa Fundació Setba.
El Viver té una extensió aproximada de 18 hectàrees farcides de racons romàntics i edificacions del tot
singulars, d’entre les quals cal destacar l’Ermita de la Mare de Déu d’El Viver, del segle XII. L’origen de la
finca està documentat al segle XI quan era d’ús agrícola, però al llarg de diferents generacions s’encarregà
l’enjardinament dels camps a paisatgistes catalans tan importants com Josep Fontserè, Nicolau Rubió i
Tudurí o Joan Pañella.

Visites culturals guiades
Cada any al setembre, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu d’El Viver, se celebra una jornada de
portes obertes que compta amb més d’un miler i mig de visites. Però a partir d’ara El Viver obrirà les portes
un diumenge de cada mes, per oferir visites guiades amb Meritxell Jubany, historiadora especialista en
patrimoni cultural. També es podran sol·licitar visites per a grups, amb dates a convenir.

Projecte educatiu i social
A finals de 2015 es va inaugurar el Centre d’Interpretació d’El Viver, un espai museístic al voltant de
l’agricultura i la pagesia de la zona. Des de la Fundació Setba es coordinaran les visites al centre i els tallers,
adreçats a grups escolars i a entitats socials
De fet aquest últim és l'àmbit d'actuació de la pròpia Fundació Setba, l'ajuda a persones en risc d'exclusió
social a través de l'art i la cultura, així que amb aquest projecte fem un pas més cap a la consolidació del
nostre paper i missió (per a aquest segon col·lectiu, les activitats seran gratuïtes).

Podeu descarregar imatges del Centre d’Interpretació aquí
o veure la finca des de Google Street View
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Dario Olaortua, president Fundació Setba; Cristina Sampere, directora

Fundació Setba; Meritxell Jubany, fundadora Espais amb història.
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