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CONSOLIDANT EL
PROJECTE

Conveni marc entre la Generalitat de

El projecte de Museu de Suport Territorial –

Catalunya i el Museu de la Mediterrània

Baix

Ter

va

avançant

EN AQUEST NÚMERO

en

pas

ferm,

consolidant els seus objectius i obrint vies de
col·laboració i treball conjunt amb el territori. I
aquest estiu no hem deixat de treballar per
aquest fet.
Ho hem estat treballant a nivell administratiu.
Així us podem informar que finalment s’ha
firmat el conveni amb el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Aquest fet, més enllà de permetre tenir una
cobertura legal del projecte, ens mostra
l’aposta

decidida

de

les

diferent

administracions per el Museu de Suport
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Territorial.
Alhora hem estat treballant al territori.
Programant activitats d’estiu, desenvolupant
accions futures i fent avançar projectes
col·laboratius amb tots vosaltres.
En

aquest

butlletí

trobareu

explicat

el

contingut del conveni que dibuixa el marc del
programa de Museu de Suport Territorial, un
resum de les principals accions que hem
portat a terme.

Interior de la Torre de les Hores - Pals

CONVENI MARC ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
I EL MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA

El passat mes d'agost es va realitzar la signatura oficial del conveni marc que regula els
pactes i els termes de relació entre el Departament de Cultura i el Museu de la Mediterrània
en la seva condició de Museu de Suport Territorial. La mateixa consellera de Cultura, l’Hble.
Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, i la presidenta de l'Organisme Autònom Can Quintana - Museu
de la Mediterrània, la Sra. Pilar Valls Fibla van rubricar el document de col·laboració que
reafirma actualment l'execució del programa Museu de Suport.
Mitjançant aquest conveni ara s’atribueix de forma oficial al Museu de la Mediterrània la
condició de Museu de Suport Territorial. I es deixa per escrit les funcions, la carta de
serveis, l’àmbit territorial d’actuació i els equipaments o col·leccions beneficiaris. També
s'estableix, dins els pactes del conveni, la creació d'una Comissió de Seguiment que faci el
control d'aquest i de les línies d'ajut, que quedaran determinades a través de convenis
específics anuals en funció del Pla Operatiu que es proposi.
La Direcció General de Patrimoni Cultural mitjançant el Servei de Museus i Protecció de
Bens Mobles es compromet a facilitar la guia i model per a la planificació del projecte, a
finançar-lo, a validar els projectes i memòries, i a encapçalar-ne el seguiment. Per altra
banda, el Museu de la Mediterrània té l'obligació d'elaborar del Projecte d'actuació a quatre
anys i un Pla d'Actuació anual específic; a més de la prestació de serveis, impuls d'accions,
la valoració a través d'indicadors i la realització de la memòria justificativa.
El següent pas serà la signatura de convenis específics anuals on es detallaran els serveis
a prestar pel Museu de Suport Territorial, els equipaments destinataris dels serveis i les
aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya al projecte.

INFORMACIONS D'INTERÈS

JORNADES EUROPEES DE
PATRIMONI 2022
Els propers dies 7, 8 i 9
d'octubre se celebraran les
Jornades
Europees
de
Patrimoni (JEP).
Les jornades representen la fita anual on s'obren les portes del patrimoni cultural a tota la
ciutadania. Per aquest 2022, sota el lema “Patrimoni sostenible” les jornades conviden a
explorar i reflexionar al voltant de la sostenibilitat del nostre patrimoni.
Enguany l'agenda de les JEP incorpora al nostre territori les activitats de descoberta del
patrimoni següents;
Visita al Castell-Palau de Bellcaire: dia 8 d'octubre a les 11h del matí
Baluards de Pals: muralla, Església i Torre de les Hores: dies 8 i 9 d'octubre en
diversos horaris (consultar l'enllaç web)

CONEIXEU EL PROJECTE MUSEU AL CARRER?
Museu al carrer és un projecte del Museu Nacional de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) per
inventariar, georeferenciar i posar en valor el patrimoni
de la societat industrial que es conserva als pobles i
ciutats de Catalunya. A través del projecte, el
MNACTEC fa un salt endavant i situa les sales
d’exposicions al carrer.
Es tracta d’un projecte que es construeix gràcies a la
participació de la ciutadania d’arreu del país, que
explora el seu paisatge quotidià a la cerca d’aquests
elements singulars.
Els ciutadans o les institucions que vulguin contribuir al
projecte Museu al carrer poden fer arribar les
fotografies i informació dels elements a través del
formulari del web del projecte o de les xarxes socials
Twitter i Instagram amb l’etiqueta #museualcarrer.
Rètol publicitari vidriat del 'Grande Chartreuse,
licor y elixir' a Torroella de Montgrí.

INFORMACIONS D'INTERÈS

PRESENTACIÓ DE L'ESTUDI: "LES FORMES JURÍDIQUES PER A LA GESTIÓ D'UN
EQUIPAMENT MUSEÍSTIC"
El passat mes de juliol el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya va presentar l'estudi Les formes jurídiques per a la
gestió d'un equipament museístic.
Aquesta publicació pretén donar resposta a les preguntes següents:
Quines formes jurídiques pot adoptar una institució museística?
Quina és la més adequada d'acord amb el tipus d'equipament?
Quins avantatges i quins inconvenients té cada model de gestió?
Aquest és el tercer estudi que s'edita com a eina de
suport a la planificació estratègica i la gestió
museística, d'acord amb l’objectiu estratègic 2.4. del
Pla de Museus de Catalunya. Els anteriors han estat:
Els equips de gestió dels equipaments museístics i
Guia d’estalvi energètic per a museus.
Aquestes publicacions estan disponibles al web i els
vídeos de les presentacions també es poden recuperar
a la llista de reproducció de Publicacions del Pla de
Museus del canal de YouTube de patrimoni.gencat.
El calendari de publicacions continua amb la presentació aquest mes de setembre de la Guia
per a l'externalització dels serveis dels equipaments museístics. A l'octubre, es donarà a
conèixer el Pla d'actuacions 2022-2025 del Pla de Museus i, al novembre, l'estudi Museus i
Salut.

SABEU QUE...?
El programa de Museu de Suport Territorial-Baix Ter compta amb un espai a la pàgina web
del Museu de la Mediterrània on podeu consultar:
El projecte MST-BaixTer i les Memòries d'actuació anuals
Els municipis que formen part del projecte
Les activitats i projectes que es promouen des del programa
i les novetats que destaquen a cada moment!

PROJECTES

PROGRAMA EDUCATIU PER A LES ESCOLES
L'Àrea educativa del Museu de la Mediterrània, en el
context del projecte MST-Baix Ter, treballa per a oferir
activitats a l'alumnat dels centres educatius dels municipis
vinculats al programa.
Els anys anteriors algunes de les escoles han aprofitat
aquest recurs tot realitzant activitats i tallers que apropen
els escolars al patrimoni, natural i cultural, del territori.
Amb l'inici del curs escolar 2022-2023 s'ha fet arribar a
cadascun dels centres educatius la informació de la
proposta educativa que oferim enguany.
Aquesta és una proposta que ofereix, de manera gratuïta, alguns dels recursos educatius del
Museu de la Mediterrània els quals pensem que generen una dinàmica de cohesió i sentit de
pertinença al territori a les generacions futures. Uns recursos educatius que es porten a terme al
propi municipi on es troba l’escola, fet que ajuda a apropar el territori a l'alumnat i alhora
contribueix a estalviar desplaçaments fora del municipi. Les activitats disponibles per al curs
2022-2023 són:

Connectem amb l'entorn - Educació infantil (I3,I4 i I5)
El cas de la desaparició del turó - Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior
Apropa't a la prehistòria - Cicle Inicial, Cicle Mitjà, Cicle Superior
Antropòlogues i Antropòlegs al Montgrí - Cicle Superior

Els equips docents poden contactar amb l'Àrea
educativa del Museu de la Mediterrània per a fer les
reserves de les activitats, les quals es confirmaran en
funció de la disponibilitat i pressupost.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS
A continuació us presentem en format breu alguns dels treballs que hem desenvolupat aquest
trimestre en el marc del programa de Museu de Suport Territorial.

ACTIVITATS DEL II CICLE SORTIDES PEL BAIX TER
Durant els mesos de juliol i d’agost s’ha realitzat el II cicle d’activitats de difusió del patrimoni cultural,
històric i natural del territori del Baix Ter anomenat “Sortides pel Baix Ter”. Les diverses activitats s’han
dut a terme cada dissabte a un dels municipis participants al programa de Museu de Suport Territorial
creant així una dinàmica d’activitats i descoberta de tot el territori que els connecta. El cicle ha ofert una
programació gratuïta, amb places limitades i sistema d’inscripció prèvia que s’ha gestionat des de l’àrea
d’atenció al públic del Museu de la Mediterrània.
El ventall d'activitats ha estat variat en format i continguts. S’han dut a terme un total de 9 activitats; 5
d’elles de caire històric i cultural, 1 de caire tecnològic i 3 d’elles incidint en la vessant natural.
D’aquestes activitats 3 han tingut un format de taller, 3 han estat sortides a la natura, mentre que les
altres 3 han estat visites guiades.
Valorem molt positivament la proposta i esperem l'estiu que ve oferir la tercera edició d'aquest cicle.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS

REUNIÓ PER A PRESENTAR LA MEMÒRIA
BCIL A L'AJUNTAMENT DE LA TALLADA
I REUNIÓ ALS VEÏNS

REUNIÓ A L'AJUNTAMENT DE PALS PER A
ASSESSORAR EL PROJECTE MUSEOGRÀFIC
DE CA LA PRUNA

El dia 28 de juny va tenir lloc una reunió

El 15 de juliol va dur-se a terme una reunió

tècnica a l'Ajuntament de la Tallada per a

entre MST-Baix Ter i càrrecs polítics i tècnics

presentar el document definitiu de la Memòria

de l'Ajuntament de Pals per a tractar l'evolució

per a la declaració de BCIL. Es varen tractar

del projecte museològic i museogràfic de Ca

un seguit de qüestions relacionades amb la

La Pruna.

tramitació del document i es va proposar una
data per a reunir els veïns i veïnes propietaris

En els darrers mesos aquest edifici emblemàtic

dels terrenys afectats.

per la vila de Pals ha estat en un procés de
remodelació arquitectònic i actualment cal

Aquesta convocatòria va realitzar-se el dia 13

plantejar un projecte que doni forma a l'espai

de setembre i va reunir una part dels

museístic de la primera planta.

propietaris

dels

terrenys

que

contenen

elements protegits. Es va explicar des de

El servei d'assessorament que ofereix el

l'Ajuntament les característiques del projecte,

programa Museu de Suport es materialitza en

els objectius i la necessitat d'establir un

accions com aquesta i es pot desenvolupar en

conveni. Des del Museu es varen donar les

serveis de suport més específics segons la

explicacions específiques dels documents de

demanda i necessitats del municipi que els

la memòria i les clàusules bàsiques del

sol·licita.

conveni.

AGENDA MST-BAIX TER

el 8 i 9
d'octubre

el 16
d'octubre

el 22 i 29
d'octubre

Jornades Europees
de Patrimoni 2022
Visites al patrimoni
de Bellcaire
d'Empordà i Pals

XV edició de la
Fira de la Poma a
Ullà

Formació en
patrimoni local a
Gualta

19 de
novembre
Xè Fòrum de
Recerca del Baix Ter
a Fontanilles

*Si voleu incloure actes de caire patrimonial i cultural del vostre municipi
a la nostra agenda, feu-nos-ho saber a través del correu electrònic:
mstbaixter@torroella-estartit.cat

FORMACIÓ EN PATRIMONI LOCAL A GUALTA
Per a qüestions de calendari, la formació que inicialment va anunciar-se pel mes de setembre, s'ha
posposat al mes d'octubre. La formació en patrimoni local de Gualta tindrà lloc els propers dissabtes
22 i 29 d'octubre a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Gualta, i es complementarà amb visites in
situ als diferents elements patrimonials o naturals que ofereix el municipi. (consulteu el programa a
l'última pàgina d'aquest butlletí).
Les inscripcions es poden fer al correu electrònic mstbaixter@torroella-estartit.cat o al telèfon del
Museu de la Mediterrània 972 75 51 80. Les places són limitades.

XÈ FÒRUM DE RECERCA DEL BAIX TER
El proper dissabte 19 de novembre es realitzarà la desena edició del Fòrum de Recerca del Baix
Ter. Enguany, seguint la itinerància d'aquest esdeveniment, tindrà lloc al municipi de Fontanilles.
Podeu trobar tota la informació referent al programa del Fòrum a la pàgina web del Museu de la
Mediterrània.

PROGRAMA DEL II cicle "sortides bel baix ter"

