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2020, L'INICI DEL NOU PROJECTE
El 2020 serà recordat per tots nosaltres. Un any atípic i complex que ens ha deixat una realitat que no
ens haguéssim imaginat mai de viure, mesos amb incerteses i pors, i adaptacions a la circumstàncies
canviants que hem hagut de fer front dia a dia.
Tot i això nosaltres també recordarem el 2020 com el primer any que ha començat a caminar el Museu
de Suport Territorial – Baix Ter. Un projecte il·lusionant pel Museu de la Mediterrània i esperem que per
tots vosaltres. Tot i les dificultats d’aquest any el projecte ha començat a caminar, i estem segurs que en
un futur pròxim tirarem endavant molts projectes que serà de gran benefici pel territori i tots els pobles.
Tenim moltes ganes d’iniciar el 2021, una nova anualitat del MST-Baix Ter, un sac de projectes i idees
ens esperen per continuar treballant pel territori, ens hi voleu acompanyar?
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VIII FÒRUM DE RECERCA DEL BAIX TER, NOUS FORMATS
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ajudar a enriquir els coneixements del territori del

als

ecosistemes

marins,

els

varen

Baix Ter.
El Fòrum de Recerca del Baix Ter és una
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gent i en aquests moments tenir-lo accessible a
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Les comunicacions d'aquest 2020 que van fer
les diverses investigadores van evidenciar,

Esperem que la IX edició ens puguem trobar

una vegada més, la riquesa de continguts que

tots, aquesta vegada sí, a La Tallada d'Empordà.

generen els treballs sobre el territori.

INFORMACIONS D'INTERÈS

BIBLIOGRAFIA PER A LA INVESTIGACIÓ I LA
RECERCA

" LLUM A L'ÀNIMA " EL PAS DE
PALMIRA JAQUETTI PEL BAIX TER

Des del passat mes de novembre teniu a

El Museu de la Mediterrània acull l'exposició

disposició a la pàgina web del Museu, dins

produïda per la Generalitat de Catalunya

l'apartat de Museu de Suport Territorial

dedicada a la poeta i folklorista Palmira

del Baix Ter, els reculls bibliogràfics dels

Jaquetti. Amb aquesta exposició es vol donar
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amb els pobles i l'àmbit territorial del Baix
Ter.

Palmira Jaquetti té un lligam especial amb el
Baix Ter ja que entre el el desembre de 1927 i

Aquest projecte esdevé una eina molt útil

el setembre de 1930 va visitar qautre vegades

per a totes aquelles persones que vulguin

les poblacions de Torroella, l'Estartit, Verges,

fer recerques o investigacions del territori, ja

Pals, La Tallada, Jafre, Tor i Canet. Aquí hi va

que facilita la consulta de publicacions que

entrevistar desenes d'àvies i avis que li van

n'existeixen. És una acció oberta que té

cantar més d'un centenar cançons tradicionals

l'objectiu d'anar-se ampliant i actualitzant

d'aquests indrets

amb el temps, i que vol esdevenir element
de referència per encetar un procés de
recerca sobre el territori en general o
qualsevol dels seus municipis en concret.

Us convidem a visitar-la, teniu temps fins el 8
de febrer del 2021, i si voleu podeu recuperar
l'acte de la seva inauguració a través del
canal YouTube del museu.

INFORMACIONS D'INTERÈS
TURISME ACCESSIBLE
El passat mes d'octubre van lliurar-se els
distintius del Pla d'Accessibilitat Turística del
Baix Empordà. Els diplomes de reconeixement
destaquen totes aquelles institucions o
empreses que promouen el turisme inclusiu, i
formen part de la publicació "Turisme per a
tothom al Baix Empordà".
Es tracta d'una distinció a la que poden optar
tant institucions públiques com espais privats i
atorga un valor afegit, diferencial i qualitatiu per
a un turisme inclusiu a les discapacitats físiques
o sensorials, persones amb mobilitat reduïda o
necessitats especials.

GIRAVOLT, LA DIGITALITZACIÓ 3D DEL
PATRIMONI CULTURAL CATALÀ
El Departament de Cultura ha presentat
Giravolt, un programa pioner a Catalunya
que té com a objectiu principal promoure la
digitalització del patrimoni cultural català
en 3D entre els museus i altres institucions
que gestionen béns mobles i immobles.
Tal i com us avançàvem al passat butlletí,
aquesta és una proposta didàctica que tenim
per oferir-vos, que té com a objectiu
conèixer i compartir el patrimoni més proper
d'una

Us convidem a sumar-vos a aquest Pla, per a
adquirir un valor diferencial pel vostre municipi.
Per a més informació i assessorament,
contacteu-nos.

manera

pionera,

fent

models

tridimensionals amb aplicacions mòbils. És
una activitat que pot ser d'interès per a tot
tipus de públics, però sobretot per a públic
jove

i

bon

manejador

de

les

noves

tecnologies.

ES CREA EL CENS D'ESPAIS DE CULTURA RESPONSABLES
El Govern ha aprovat el Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d'espais de
cultura responsables per tal d'acreditar els equipaments culturals que adopten les mesures sanitàries
necessàries per prevenir la Covid-19 i que promouen programes d'actuació d'inclusió social.
Aquí podeu trobar l'accés als tràmits per a inscriure's. Es poden incloure en el Cens espais de
qualsevol tipus en què es desenvolupin majoritàriament activitats culturals.

INFORMACIONS D'INTERÈS
FORMACIÓ EN PATRIMONI LOCAL A BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Aquest mes de desembre hem portat a terme un Programa
Formatiu en Patrimoni Local a Bellcaire d'Empordà. La
proposta anava destinada a totes aquelles persones
interessades a conèixer una mica més a fons el patrimoni del
seu municipi, per poder transmetre'l, si ve al cas, a persones
forànies que visitin el poble o als propis veïns i veïnes, per tal
d'esdevenir-ne bons amfitrions.
El curs ha tingut una durada de 10 hores i s'ha repartit en
quatre sessions. Aquestes han tingut el següent contingut:
formació en nocions bàsiques de guiatge, per part d'un guia
oficial; coneixements del Parc Natural del Montgrí, les Illes
Medes i el Baix Ter, per part d'un biòleg; una classe magistral
sobre l'església romànica de Sant Joan de Bedenga; i
finalment un repàs integral al patrimoni cultural de Bellcaire,
per part d'un arqueòleg. Una formació que ha donat una visió
completa i polièdrica del municipi.
El curs ha estat una experiència pilot que podem plantejar de
replicar-la a d'altres municipis que formeu part del projecte.

POSEM EN VALOR AQUALTA
Una de les demandes expressades per alguns municipis durant tota
la fase de diagnosi del projecte fou la de rebre suport en l'elaboració
de plafons informatius per als seus pobles.
Gualta ha estat el municipi que ens ha demanat de forma més urgent
aquesta acció, i el 2020 hem tirat endavant l'encàrrec de l'estudi i la
posterior redacció dels continguts històrics i patrimonials de vuit
plafons. Aquests, elaborats per un coneixedor del territori del Baix
Ter, posaran en valor el patrimoni cultural i natural de Gualta.
La producció i col·locació dels plafons anirà a càrrec de l'Ajuntament
de Gualta i es realitzarà el 2021.

INFORMACIONS D'INTERÈS

INVENTARI DEL FONS DE LA FAMÍLIA QUINTANA

ASSESSORAMENTS

Recentment, la família Quintana ha manifestat la

Un dels serveis bàsics que ofereix als
seus beneficiaris el projecte de Museu de
Suport és la de donar assessorament
especialitzat en totes aquelles qüestions
relacionades amb el patrimoni dels
municipis. Això inclou el tractament de
temes tan diversos com dubtes o
preguntes puguin sorgir. En aquest
període hem donat diversos serveis
d'assessorament als municipis que ho
han sol·licitat.

seva voluntat de fer donació del fons documental
familiar al Museu de la Mediterrània, institució que
té la seva seu, precisament, en un casal que
havia pertangut a l’esmentada família. Amb la
intenció de ponderar convenientment el valor
patrimonial d’aquest llegat, ha calgut fer un
inventari previ del contingut del fons.
Es tracta d'un fons documental notable que ocupa
prop de cinquanta caixes i que està relacionat
amb un període de temps que va des del segle
XIV fins a l'actualitat. Els documents

giren a

l’entorn, principalment, de determinats membres
de la família Quintana que van assolir gran
notorietat en el seu moment pels càrrecs polítics
i/o militars que havien tingut, així com pels papers
que havien jugat en la societat, la cultura i
l’economia del seu temps tant a nivell nacional,
com a nivell territorial.
Aquest és un patrimoni que passa a ser d'interès
territorial pel seu contingut i que s'ha inventariat
per a fer possible la investigació i la recerca des
del Centre de Documentació del Museu de la
Mediterrània.

Entre d'altres hem donat resposta a
demandes de gestió documental de
donacions particulars i de custòdia de
materials patrimonials, hem facilitat
contactes d'entitats o professionals per a
la realització de diversos projectes i,
també, hem realitzat assessoraments a
diversos municipis per l'elaboració de
plafons patrimonials i senyalística pels
elements destacables dels mateixos
pobles.
Bellcaire, Pals, Gualta i Ullà han estat els
pobles que ens heu demanat aquest
suport. Per qualsevol tema que us
puguem ajudar, estem al vostre servei.

REBOST de projectes
CARRETERA I CÀMERA !
Amb l'objectiu de tenir un arxiu d'imatges dels diversos elements
patrimonials del territori que s'han determinat amb la diagnosi del
projecte MST Baix Ter, en els propers mesos tenim la idea
d'encarregar-ne un reportatge professional complet.
Una vegada estigui realitzat aquest buc fotogràfic del territori
posarem les imatges a disposició vostra a través de l'àrea privada
de la pàgina web, per tal que en fem un ús mancomunat i compartit.

CICLE DE VISITES GUIADES AL BAIX TER
La tardor del 2020 volíem oferir-vos la possibilitat de realitzar un cicle de visites guiades al Baix Ter amb
l'objectiu de difondre la riquesa històrica i ambiental del territori. Malauradament les restriccions que
varen imposar-se a finals del mes d'octubre varen obligar-nos a desestimar temporalment la proposta.
La proposta és un un cicle d'activitats, pensades per a públic familiar i adult, de descoberta del territori a
través de visites guiades, visites temàtiques, activitats educatives lúdiques i activitats d'educació
ambiental que es desenvoluparien a cada un dels municipis participants del MST Baix Ter.
La proposta es reprendrà, quan normativament sigui possible de realitzar-la, amb l'acord de cadascun
dels municipis per a dur a terme l'activitat programada al seu poble. Des del MST Baix Ter ens agradaria
que fos una experiència que es pogués anar realitzant al llarg de l'any 2021.

ESPECTACLE PALMIRA JAQUETTI
L'agost del 2020 es va estrenar al Museu de la Mediterrània l'espectacle
"Palmira al Baix Ter", produït per Bubulina Teatre, i que fa un recorregut
musical per les cançons recollides per Jaquetti al Baix Ter a la dècada de 1920.
Arran d'aquesta extraordinària experiència, des del Museu de Suport Territorial
del Baix Ter vam iniciar les converses amb els municipis de Verges, Pals i La
Tallada, per portar l'adaptació de l'espectacle als respectius municipis.
Finalment la representació no es va poder materialitzar per les restriccions
derivades de la pandèmia. Tot i això mantenim el compromís de programar-la
en aquests municipis tan bon punt les condicions per a la realització de
l'espectacle siguin més favorables.

i per acabar...

Des del Museu de Suport Territorial - Baix Ter us volem desitjar...

BONES FESTES
I FELIÇ ANY NOU!
CULTURA

PATRIMONI

TERRITORI

