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Els participants del palau Reial de Caserta expliquen les seves històries! 

Transmissió en directe el 9 de març pel projecte MEMEX! 

 

Les històries del Palau Reial de Caserta explicades pels seus visitants més fidels. El 9 de març, en una 

transmissió en directe a les xarxes socials del Palau Reial, els abonats del recinte Vanviteliano 

presentaran les seves històries digitals creades en el marc del projecte MEMEX. 

Al desembre, els abonats de la ReggiaCard 2021 que van acceptar la invitació del Museu van participar 

en cinc reunions-tallers per explicar les seves experiències i records i elaborar històries digitals personals 

i atractives. L'objectiu va ser elaborar narracions compostes per records personals, fotos, vídeos i 

elements del patrimoni cultural per tal de ser compartits amb la comunitat. Algunes de les històries 

creades s'afegiran a l'app MEMEX, sumant-se a altres històries creades a diferents ciutats europees 

(Lisboa, Barcelona i París). Aquesta valuosa experiència forma part del procés participatiu iniciat amb la 

modificació del Pla UNESCO de Gestió del Palau Reial. 

El 9 de març, a les 17.00 hores, als canals de Facebook i YouTube del Palau Reial de Caserta, els 

protagonistes d'aquestes apassionants històries les "explicaran" en directe per primera vegada, i es 

desvetllaran detalls i curiositats entre bastidors. Una oportunitat per participar a la història del Complex 

Vanviteliano, Patrimoni de la Humanitat, un museu viu al servei de la societat i del seu 

desenvolupament. 

El projecte MEMEX és coordinat per l'Institut Italià de Tecnologia (Itàlia). El consorci està compost per: 
Universitat Ca' Foscari de Venècia (Itàlia), EY (Itàlia), ECCOM (Itàlia), CNRS - Centre Nacional de 
Recherche Scientifique (França), Interactive Technologies Institute - LARSyS (Portugal), Michael Culture 
Association ( Bèlgica), Dédale (França), Interarts (Espanya), Noho (Irlanda), Mapa das Ideias (Portugal). 

 

 

 

 

Enll

https://www.facebook.com/reggiaufficiale/
https://www.youtube.com/user/reggiadicaserta
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aços d'interès: 

● Vídeo presentació del projecte MEMEX  

● Video playlist projectes PIlots MEMEX 

● Video playlist de les primeres històries creades a l'APP MEMEX  

● Recomanacions de polítiques MEMEX 

● Web  

MEMEX en xarxes socials:  

@MemexProject 

Contacte: contact@memexproject.eu 

 

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 

de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció núm. 870743. Els punts de vista i 

les opinions expressades en aquest document són responsabilitat exclusiva de l'autor i 

no reflecteixen necessàriament les opinions de la Comissió Europea 

 

https://youtu.be/megLcsf6BNg
https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB9i0COzqdGWIUzwUIfOXE1S
https://youtube.com/playlist?list=PLasZTPJh8lB-3glF6ETUlYi1xZZ2G3F8n
https://memexproject.eu/en/resources/policy-briefs
https://memexproject.eu/en/
mailto:contact@memexproject.eu

