
 
 

                  

  

 

 

 

E l  V i v e r  s ’ ob r e  a  l a  c i u ta da n i a                                     #elviverdargentona

Roda de  premsa :  D imecres 6 d ’ abr i l  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. 

 

PREGUEM CONFIRMAR ASSISTÈNCIA A:   Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934120336 
 

 

 

 

 

http://www.fundaciosetba.org/
https://twitter.com/hashtag/elviverdargentona?src=hash
file:///D:/01_ÄRT%20COMUNICACIÓ/01_FUNDACIO%20SETBA/ACTIVITATS%20-%20EXPOS/VIVER/_CENTRE%20INTERPRETACIÓ/rosor@fundaciosetba.org
http://www.fundaciosetba.org/%EF%BB%BF%EF%BB%BFel-viver-ci/
http://www.gesviver.cat/


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 

 

 
PREGUEM CONFIRMAR ASSISTÈNCIA A:   Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934120336 

 
 

RODA DE PREMSA 
PRESENTACIÓ PROJECTE CULTURAL, EDUCATIU I SOCIAL    D’EL 

VIVER D’ARGENTONA + VERNISSATGE 

DATA Dimecres 6 d’abril de 2016 a les 12h 

ASSISTENTS 
Dario Olaortua, president Fundació Setba; Cristina Sampere, directora 

Fundació Setba; Meritxell Jubany, fundadora Espais amb història. 

LLOC El Viver d’Argentona | Carretera de Vilassar Km 5,6 (08310) Argentona      

https://drive.google.com/open?id=0B0UHb_H9O6QHakJ6VS02T18tS1k
https://www.google.com/maps/@41.547033,2.4060795,3a,75y,7.06h,96.16t/data=!3m7!1e1!3m5!1sXWBPGnxwI-IAAAQYn9Joeg!2e0!3e2!7i13312!8i6656?hl=es%22%20target=%22_blank%22%3E
file:///D:/01_ÄRT%20COMUNICACIÓ/01_FUNDACIO%20SETBA/ACTIVITATS%20-%20EXPOS/VIVER/_CENTRE%20INTERPRETACIÓ/rosor@fundaciosetba.org
https://www.google.com/maps/place/El+Viver/@41.546944,2.4050203,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4b5b92eb9ab95:0xb342d80e7442d517?hl=es%22%20target=%22_blank%22%3E

