GUIA D’ESTIL DE L’AGENDA DE PATRIMONI.GENCAT.CAT
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI 2018

Entrar a: http://patrimoni.gencat.cat/user
Usuari: municipis3
Contrasenya: 1mcq7axtig

Per tal que la vostra activitat es publiqui correctament, cal que seguiu les
instruccions següents:
TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Títol descriptiu de l’activitat, en minúscula, no
utilitzar majúscules per a tot el títol
Exemple: Visita guiada al teatre romà de Tarragona

DATES: Cliqueu l’opció “Mostrar data de finalització” i podeu data d’inici i
data fi de l’activitat per tal que sigui fàcil de trobar. En cas que
l’activitat es faci només un dia, posar la mateixa data en les dues opcions.
RECORDEU: les dates de les JEP són els dies 12, 13 i 14 d’octubre

Exemple:
Data inici: 12 d’octubre
Data finalització: 13 d’octubre
HORARIS: Utilitzar números

Exemples: 12 h o De 12 h a 13 h
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: El text ha de tenir un màxim de 300
caràcters i ha d’estar escrit en minúscules, no utilitzar majúscules per a
tot el text. Per tal que es visualitzi correctament, copiar el text sense

format des d’un document Word. En cas que sigui necessària la reserva prèvia,
afegir telèfon o correu electrònic per fer la reserva.
Exemple: El teatre ha estat objecte d’unes obres d’adequació i museïtzació de
l’espai per posar-lo en valor i integrar-lo en el circuit de visita dels equipaments
patrimonials de la ciutat de Tàrraco. A la visita comentada coneixereu el teatre
romà i el seu entorn, i podreu recórrer la recreació de la càvea, que fa
comprensible al visitant l’envergadura del monument en època romana.
LOCALITZACIÓ: Adreça de l’equipament, sense municipi. En cas que el
punt de trobada sigui diferent a la localització de l’equipament (en el cas de
rutes i itineraris, per exemple), aclarir-ho en aquest punt.

Exemple: Teatre romà de Tarraco. C/ Sant Magí, 1
Exemple: Punt de trobada: aparcament del castell.
MUNICIPI: Triar un dels municipis que surten al llistat. No escriure un nom de
municipi que no aparegui al llistat.

Exemple: Tarragona
PROVÍNCIA: Triar una de les províncies que surten al llistat

Exemple: Tarragona
COMARCA: Triar una de les comarques que surten al llistat

Exemple: el Tarragonès
EQUIPAMENT: Seguir les instruccions. Si no sou cap equipament de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, és imprescindible que ens
indiqueu quin equipament o ajuntament sou.

TIPUS D’ACTIVITAT: Triar tipologia d’activitat del llistat
TIPUS DE PÚBLIC: Triar del llistat, pot ser més d’una opció en cas que
sigui necessari
FOTOS: Totes les fotografies han de ser horitzontals, d’una mida de
1000x500 píxels, d’un màxim de 2 MG i no incloure cap text. Utilitzar, per
exemple, una fotografia de l’equipament, de l’activitat, etc., però mai el cartell,
ja que normalment porta text. Es pot utilitzar la mateixa fotografia per a camp
Fotos i camp Foto portada.

Exemples:

Correcte

Incorrecte perquè que porta text

Incorrecte perquè és vertical

PERÍODE: Important clicar opció JEP 2018
RANG DE PREU: Totes les activitats de les JEP són gratuïtes. Les que
siguin de pagament no seran validades.

ENLLAÇ COMPRA D’ENTRADES: Totes les activitats de les JEP són
gratuïtes. Les que siguin de pagament no seran validades.
INFORMACIÓ SOBRE EL PREU: Totes les activitats de les JEP són
gratuïtes. Les que siguin de pagament no seran validades.
RESERVA PRÈVIA: Si la vostra activitat és amb reserva prèvia, ho heu
d’informar en aquest punt.
ENLLAÇ A L’ACTIVITAT: Si hi ha més informació sobre l’activitat al vostre
web, si us plau, afegiu l’enllaç.
CONTACTE PERSONA RESPONSABLE: És imprescindible que ens
indiqueu el nom, el telèfon i el correu electrònic de la persona responsable.
D’aquesta manera, en cas de ser necessària ens podrem posar en contacte
amb vosaltres.

