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Sábado

Noite do Patrimonio

É unha actividade conxunta de todas
as cidades españolas que obtiveron
o distintivo de Patrimonio Mundial da
UNESCO. Actualmente 15 núcleos históricos forman parte desta rede que durante
o ano 2018 celebra o seu 25 aniversario
de creación.
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19.30 h
CONVERSAS NO CLAUSTRO
Claustro procesional de San Martiño Pinario
Presenta Branca Novoneyra
Relator Daniel Abreu
Baixo a atenta mirada do claustro procesional máis importante da cidade, deseñamos
un diálogo co creador e intérprete Daniel
Abreu, Premio Nacional de Danza na
categoría de creación no ano 2014. Nel
o artista relatará as claves da súa experiencia en relación á danza en espazos patrimoniais nun formato restrinxido e informal.
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VISITAS GUIADAS
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21 h
San Martiño Pinario
(Duración da visita: 90 minutos).
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21 h
Parador – Hostal dos Reis Católicos
(Duración da visita: 60 minutos).
22.30 h
San Martiño Pinario
(Duración da visita: 90 minutos).
PROGRAMA NA PRAZA DA QUINTANA
20.45 h
Proxección “Laberintos Líricos”, un proxecto
de Boamistura para Cidades Patrimonio.
21 h
Cía de Danza Daniel Abreu presenta
“Más o menos inquietos”.

Compostela garda nas súas
rúas, prazas e edificios un
legado histórico e artístico
como poucas cidades no
mundo poden presumir.
Porén non toda esta herdanza
monumental de séculos pode
ser visitada durante o ano.

A Semana do Patrimonio
Invisible é un ciclo
programado pola Área de
Cultura do Concello
de Compostela que abre
as portas de tesouros,
habitualmente fechadas,
e deseña unhas visitas
guiadas de pequenos
grupos para que os seus
usuarios garden na
memoria unha experiencia
cultural única.
Reserva a túa praza!
As visitas guiadas que realizamos na
Semana do Patrimonio Invisible baséanse
en dúas premisas: A calidade do discurso
narrativo e a protección dos bens culturais
que visitamos. Por este motivo as prazas
para cada quenda de visitas son limitadas,
e o proceso de reserva precisa da
confirmación mediante correo electrónico
por parte da organización a cada visitante.
Máis información e reserva de visitas:
spicompostela@gmail.com
Facebook

Do 13 ao 18 de setembro

Xornada inaugural
Paraninfo da Facultade
de Xeografía e Historia
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Cemiterio Municipal de Boisaca

Pazo de San Lourenzo

Cemiterio de Boisaca

Robleda de San Lourenzo

Hostal RRCC
Pazo de Raxoi

Xoves 13, de 10 a 14 h.

San Martín Pinario
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Pazo de San Lourenzo

En orixe Monasterio de San Lourenzo de
Trasouto, complexo de edificios monásticos
que sufrindo varias modificacións transformouse en inmoble de uso privado, Pazo de
San Lourenzo, a partir da desamortización
de Mendizábal. Monumento nacional desde
1979 agocha salóns, tapices e impresionantes
xardíns.
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Escoitaremos o punto de vista
e as achegas dxs expertxs
sobre o patrimonio invisible
de Santiago de Compostela
e debatiremos sobre
experiencias, boas prácticas,
estratexias, financiamento,
rehabilitación e futuro da
faciana urbana da cidade.

Colexio dos Irlandeses

Psiquiátrico de Conxo

San Agustín

Paraninfo de Xeografía e Historia

Praza de Martín Herrera 2
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Inscricións: entrada libre
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10-14 h Xornada Paraninfo
Xeografía e Historia
18 h Cemiterio de Boisaca
20 h Pazo de San Lourenzo

Domingo

12 h Cemiterio de Boisaca
19 h Psiquiátrico de Conxo

Complexo Psiquiátrico de Conxo

Abrimos un espazo singular, histórico e
artístico cheo de elementos narrativos de
grande poder e beleza. Unha finca enorme, un
claustro románico abraiante, unha escaleira de
mármore descoñecida e un cemiterio no que
se afunden historias esquencidas.

Pazo de Ramirás - Colexio dos Irlandeses

13
Xoves

Propoñemos unha visita na que imos deixar
que sexa o propio espazo o que se descubra
aos nosos sentidos, contrastando as nosas
percepcións e tratando de ir alén do perceptible en primeira instancia, reflexionando sobre
a complexa relación entre a materialidade,
a historia, a memoria e a vida social nos
espazos públicos.

Venres

12 h Psiquiátrico de Conxo
18 h Cemiterio de Boisaca
20 h Pazo de Ramirás-Colexio
dos Irlandeses

Luns

12 h Psiquiátrico de Conxo
18 h Pazo de Ramirás-Colexio
dos Irlandeses
20 h Pazo de Raxoi

15
Sábado

11 h Hostal RRCC

12.30 h Pazo de Ramirás-Colexio
dos Irlandeses
17 h Hostal RRCC
20 h San Agustín

18
Martes

12 h Pazo de San Lourenzo

12.30 h Hostal RRCC
18 h San Agustín

20 h Pazo de Raxoi

Última oportunidade para visitar un lugar que
garda decenas de usos e no que a Historia
cobra o seu verdadeiro nome: Escaleira
pétrea, xardín interior, salas ocultas e
testemuña da memoria dos irlandeses na
cidade.

Hostal dos RRCC

Visitaremos o Hospital Real creado para
albergar camiñantes que se dirixían en
peregrinación a Compostela, convertido en
hotel de luxo con cinco séculos de antigüidade, onde coñeceremos os seus fermosos
claustros, capela renacentista e outras
sorpresas agochadas entre os seus muros.

Colexio Maior e Igrexa de San Agustín

Entre o bule bule da Praza de Abastos
descubrimos este complexo inmoble cunha
igrexa de ampla historia, un claustro barroco
oculto e unha sorpresa final agochada na súa
biblioteca que poucos usuarios coñecerán.

Pazo de Raxoi

Na nosa visita descubriremos salóns,
escaleiras e estancias que atesouran parte
importante da historia da cidade, máis alá do
uso administrativo que hoxe en día se lle
outorga como Concello, Consello da Cultura
Galega e Goberno da Xunta de Galicia.

