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TARDOR AL BA IX TER

Reprenem l'edició del Butlletí Informatiu MST
Baix Ter amb la intenció de fer-vos arribar
totes aquelles informacions que poden ser del
vostre interès, i donar-vos a conèixer els
projectes que anem desplegant al territori.

Encarem l'últim trimestre d'aquest any tan
atípic amb moltes idees i projectes per a
realitzar conjuntament amb vosaltres. Accions
pensades i coorganitzades a partir de les
vostres propostes i necessitats detectades
amb la diagnosi del projecte de MST.

Actuacions per viure i conèixer el territori més
proper, per gaudir de la cultura i natura de
l'entorn del Baix Ter, recuperant el contacte
amb el paisatge i la història que s'hi respira. 

El Museu de Suport Territorial ha de ser una
eina útil en el desenvolupament del vostre dia
a dia, en tot allò que afecti la cultura i el
patrimoni del vostre poble. I pas a pas, ho
anem construint.
  
Gràcies, de nou, per la vostra confiança!

#MSTBaixTer                 #MuseuSuportTerritorial                mstbaixter@torroella-estartit.cat
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U S  H E M  V I S I T A T

Les darreres setmanes hem portat a terme totes aquelles reunions que van
quedar anul·lades a el mes de març arran de la declaració de la pandèmia i
que són espais necessaris per mantenir el contacte amb tots vosaltres. Hem
recuperat, doncs, el fil que vincula cadascun dels municipis amb el Museu de
la Mediterrània a través del projecte de Museu de Suport Territorial del Baix
Ter.
Estem agraïts de la vostra rebuda i motivats del nivell de col·laboració mostrat
i les propostes consensuades amb cadascun de vosaltres.

Hem portat a terme l'acció de recollida de la Memòria del confinament que, arran de l'abast que està
assolint la situació s'ha convertit en una recollida de la Memòria de la pandèmia. Aquesta proposta,
inicialment pensada per recollir els materials de manera telemàtica, us hem proposat de portar-la
presencialment als pobles que hi estigueu interessats.
Hem treballat des del Centre de Documentació, amb el projecte Bibliogràfic del Baix Ter, una proposta
per aplegar les referències bibliogràfiques i documentals de cadascun dels municipis participants al MST.
Hem potenciat, des de l'espai de recepció del Museu, la difusió del patrimoni dels vostres pobles per tal
d'oferir als nostres visitants alternatives turístiques al territori.
Hem assessorat els municipis d'Ullà i Gualta en l'elaboració de continguts dels plafons patrimonials per
instal·lar als respectius pobles.

En aquestes reunions us hem explicat allò que hem anat fent al llarg de l'any. Tot i que algunes d'elles les
ampliem més endavant en aquest butlletí, aquí us deixem un llistat de les accions que ha desplegat el projecte
i de les que tenim previst d'executar abans de finals del 2020:

Actualment estem programant un Cicle de Sortides al Baix Ter (visites guiades i activitats familiars per
descobrir el territori), formació per als càrrecs electes i tècnics enfocada a la protecció del patrimoni, hem
produït l'espectacle "Palmira al Baix Ter" per poder-lo programar als municipis presents en l'espectacle (Pals,
Verges i La Tallada d'Empordà), i ultimem la preparació d'un programa formatiu en patrimoni local que es
portarà a terme a Bellcaire d'Empordà com a municipi pilot de la proposta.

Finalment estem preparant també per la primera quinzena de desembre un acte de presentació del MST Baix
Ter amb la Direcció General del Servei de Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Seguim creant territori! 



Taller de 3D - Desperta el patrimoni : és
un proposta didàctica per conèixer i
compartir el patrimoni de la manera més
capdavantera, fent models tridimensionals
amb fàcils aplicacions des del mòbil.

Memòria fotogràfica : projecte per a
documentar les fotografies antigues de
cada municipi amb un format obert i
participatiu.

Mostra de Cinema Etnogràfic : proposta
de visualització de documentals durant el
mes de juliol que s'ha realitzat en deu
edicions al pati del museu, i obre les portes
a oferir diverses seus on es dugui a terme
aquesta activitat.

Des del Museu de la Mediterrània comptem
amb l'experiència d'algunes activitats d'èxit que
hem anat organitzant. Pensem que també
poden ser d'interès per a realitzar-les als
municipis de MST. Si voleu que programem
alguna de les següents activitats al vostre
municipi, ens ho feu saber i hi treballarem per
fer-ho possible.
Algunes de les activitats que us podrien
interessar són:

 

ACTIVITATS PER PORTAR AL TERRITORI

I N F O R M A C I O N S  D ' I N T E R È S

Actualment les xarxes socials s'han convertit
en una eina bàsica de comunicació i
transmissió d'informacions i suports. 
Per això des de les xarxes del museu, que
compten amb  milers de seguidors, reforcem
totes aquelles accions o activitats que aneu
generant, que fomentin la cultura a través del
patrimoni històric, cultural, natural o
immaterial. I ho publiquem a les xarxes
mitjançant els hastags #MSTBaixTer i
#MuseuSuportTerritorial.

AMPLIFIQUEM LA VOSTRA VEU A LES XXSS

També som proactius en la seva difusió dels
vostres municipis a través de la recepció del
Museu de la Mediterrània.



En aquests temps tant especials, creiem necessari recollir el present històric que estem vivint. Per això,
des del Museu de la Mediterrània, com a museu d'abast territorial, es porta a terme un projecte de
recollida de la memòria col·lectiva, de documents i d'objectes materials que testimoniïn el pas de la
COVID19 pels municipis del Baix Ter. El material donat esdevindrà el patrimoni cultural que les
properes generacions podran vincular amb aquesta crisi.

En el pla documental els suports poden ser: fotografies, vídeos, missatges de veu, etc. Però també
estem parlant d'altre material divers com EPI's (guants, màscares, bates i altre material sanitari...),
cartells, dibuixos o altres materials elaborats individualment o col·lectiva per fer front a la pandèmia,
objectes domèstics que reflecteixen la vida sota mesures de quarantena i distanciament social, nous
productes creats per empreses i indústria, obres d'art a l’espai públic i ítems que representen projectes i
iniciatives comunitàries.

RECOLLIDA DE MEMÒRIA DE LA PANDÈMIA

Des del Centre de Documentació del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, espai bibliogràfic i documental
de referència del territori, es participa del projecte de Museu de Suport Territorial a través de la recollida
de publicacions dels 8 pobles que integren el projecte.

ARXIU DE PUBLICACIONS

P R O J E C T E S

Per tal de facilitar l'entrega o cessió d'aquests materials a tota la
gent que ho vulgui estem programant espais de recepció
presencials a diversos municipis que formeu part del MST.
Concretem dia i hora i vindrem!

Es tracta de la creació d'espais telemàtics, a través de la
pàgina web, on es vincula tota la bibliografia, i
referències documentals (llibres monogràfics, revista
municipal, fons fotogràfic, articles, recerques...) sobre
cada municipi, amb l'objectiu de ser punt de referència
per tots els usuaris que plantegin recerques o
investigacions sobre el territori. O bé, tan sols per
conèixer o tenir a un sol clic tot el lligam documental que
hagi estat publicat de cada poble. Fent així una base de
dades bibliogràfiques de referència que faciliti el
coneixement i les recerques.   

Centre de Documentació del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter,
situat a la segona planta de l'edifici del Museu de la Mediterrània.  

Una iniciativa amb la que la volem posar a l'abast de totes aquelles
persones amb menys recursos informàtics o telemàtics,
l'oportunitat d'entregar materials per fer créixer el fons documental
de la pandèmia al territori del Baix Ter.



Estem treballant per a difondre les característiques del territori a través d'un Cicle de sortides i
activitats de caire familiar als diferents municipis del programa. La proposta combina visites guiades a
través del patrimoni monumental dels respectius pobles pensades per a tots els públics i activitats de
descoberta de l'entorn mitjançant propostes de natura, cultura i paisatge que es poden realitzar per un
perfil de públic més aviat familiar.

Cadascuna de les activitats que es duran a terme estaran pilotades per a persones de contrastada
experiència en la matèria que conduiran les visites i sortides oferint així una proposta de qualitat i
gratuïta pels participants. Assumint així els costos de producció i execució de les diverses sortides el
propi programa de Museu de Suport Territorial al Baix Ter.

L'objectiu del projecte es basa en oferir als públics especialment locals i del territori un cicle d'activitats
per a conèixer més a fons tot allò que envolta la nostra quotidianitat des de diferents perspectives; tant la
històrica, que enriqueix el saber del present amb la revisió del passat, com la natural, que aproxima els
participants al coneixement de l'entorn paisatgístic i a la reflexió en matèria mediambiental.

El cicle es realitzarà durant els mesos de novembre i desembre en acord amb les programacions de tots
els municipis que en participen, i properament es concretaran els dies i els horaris, les modalitats
d'inscripció i els aforaments permesos.

CICLE DE SORTIDES GUIADES I ACTIVITATS FAMILIARS AL BAIX TER

P R O J E C T E S



P R O J E C T E S

P R O p o s t e s  c o m u n i c a t i v e s

Des de l'Àrea educativa del Museu de la Mediterrània
enguany s'han produït algunes activitats educatives de nova
creació pensades per poder ser realitzades als municipis de
l'àmbit territorial del MST Baix Ter.
En el context actual s'ha entès la necessitat d'estendre l'oferta
educativa als entorns propers a les escoles per tal de facilitar
la logística i la seguretat al professorat interessat en planificar
activitats pel seu alumnat. 

ACTIVITATS EDUCATIVES PER LES ESCOLES DEL TERRITORI 

ENTRE XARXES
El Museu de la Mediterrània a través del programa MST Baix Ter ofereix un servei d’assessorament en
gestió i ús de xarxes socials i/o plataformes de comunicació de què disposeu als vostres municipis.
Podeu descobrir les publicacions a les xarxes que teniu els municipis i fer-ne difusió per ampliar així el
ressó de les vostres accions. Tot seguit us llistem les vostres xarxes per poder-vos connectar si és que
no ho heu fet encara:

Així doncs aquells municipis que compteu amb centres
escolars al vostre poble teniu a la vostra disposició l'oferta
educativa per al curs 2020-2021 aquí. 

Des del MST Baix Ter estem oferint a les escoles del territori
la possibilitat de realitzar una d'aquestes activitats en el nivell
educatiu que des del centre decideixin com a acció pilot i
gratuïta.

TWITTER:
@AjGualta
@AJUNTAMENTPALS
@visitpals
@ajverges
@talladaemporda
@AjTorroella
@EMDlEstartit
@VisitEstartit
@ccbaixemporda
@baixemporda_tur
@pnmmbt

INSTAGRAM:
ajgualta
ajuntament_de_pals
visitpals
ajverges
ajuntamentlatallada
emdlestartit
visitestartit
ccbaixemporda
visitemporda
pnmmbt

FACEBOOK:
@AjuntamentdeBellcaire.demporda
@ajuntamentulla
@AjuntamentGualta
@ajuntamentdepals
@Ajuntament.Verges
@TalladaEmporda
@ajuntamentorroellademontgri
@comunicacio.delestartit
@visitestartit
@ccbaixemporda
@baixempordaturisme
@pnmmbt

Eva Colomina - TUROCAT

ATZAGAIA

https://www.museudelamediterrania.cat/ca/propostes-educatives.html

