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ESTRENEM IMATGE!
Les últimes setmanes de l'any 2020 vam
proposar-nos

definir

una

imatge

que

reforcés la identitat del projecte MST-Baix
Ter.

Després

professional

de
del

compartir
disseny

amb

tots

una

aquells

conceptes i valors que sostenen el projecte,
ens ha formulat una imatge integral, el
resultat de la qual us presentem en aquest
butlletí.
Museu de territori, visió àmplia d’acció,
discurs obert als pobles del voltant, teixint
accions amb el territori. Aquests són els

EN AQUEST NÚMERO

punts de partida que s'ha utilitzat per crear
la idea i la definició del suport gràfic. La
proposta que s'ha aconseguit és un logotip
que recrea els tons i les corbes de nivell del
territori, com una propagació i un lligam de
tot allò que es uneix.
A partir d'aquí, doncs, emprem aquesta
imatge general del projecte com a sistema
gràfic d'identificació i pertinença. Esperem
que sigui del vostre grat i us hi sentiu
plenament connectats!
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PLa OPERATIU ANUAL 2021,
ESTRATÈGIA DE
PLANIFICACIÓ CONJUNTA

Les darreres setmanes hem realitzat les
reunions particulars a cadascun dels municipis
beneficiaris del projecte MST-Baix Ter per a
presentar

els

resultats

de

la

Memòria

d'actuació de l'anualitat 2020, així com també tractar la planificació de l'any 2021 a través del
POA2021.

En primer lloc, agrair-vos una vegada més a tots i totes vosaltres la bona rebuda i voluntat de
col·laboració amb el projecte. Amb la vostra implicació i actitud constructiva se'ns referma la
projecció positiva i necessària de l'existència del programa al territori que ens ocupa.
Havent enllestit la Memòria d'actuació i obtingut les vostres respectives valoracions i
comentaris per a la millora i reforç del projecte, ens disposem a elaborar el document base
que definirà la planificació d'aquest any 2021. Per això hem volgut contrastar amb tots i totes
vosaltres aquelles línies on l'estratègia operativa ha de posar èmfasi. Així com també hem
volgut escoltar les vostres propostes i idees per trobar la fórmula més oportuna de donar-vos
suport.
Estem convençudes que aquesta anualitat que ens espera
tindrem la capacitat i el rodatge necessaris per a consolidar la
xarxa de relacions, comunicació i accions conjuntes de treball i
suport per a donar impuls al MST-Baix Ter.
Ja sabeu que estem a la vostra disposició per a tot allò que
considereu necessari, per a visibilitzar i valorar el patrimoni que
teniu a les vostres mans i que és el tresor d'aquest territori.
Consulta la Memòria d'actuació MST-Baix Ter 2020 aquí.

INFORMACIONS D'INTERÈS

COM ES DECLARA UN BCIL?
Alguns de vosaltres ens heu demanat assessorament en el fet de declarar BCIL algun
dels elements patrimonials del vostre poble. Com que pensem que és una informació que
pot ser d'utilitat a tots vosaltres, a continuació us n'expliquem obertament el procediment a
seguir.
Tots els municipis menors de 5000 habitants que volen incoar un expedient per a declarar
algun element patrimonial del seu poble com un Bé Cultural d'Interès Local han de
dirigir-se al Consell Comarcal, que és l'ens qui en té la competència.
La documentació que es requereix és una Memòria tècnica explicativa dels antecedents
històrics del monument i la motivació de la declaració com a BCIL. Un recull fotogràfic
bàsic de l'element a declarar, i un acord del Ple municipal on se sol·liciti al Ple del Consell
Comarcal aquesta declaració.
Posteriorment, amb aquesta documentació l'equip tècnic del CCBE prepara un informe i
eleva la proposta al següent Ple per a la seva aprovació. Un cop s'ha obtingut l’acord,
aquest s'envia a Patrimoni per a la seva inscripció i a partir d'aquí ja es notifica formalment
a totes les parts.
Des de Museu de Suport Territorial ens posem a la vostra disposició per ajudar-vos en
aquest procediment si us és necessari o teniu qualsevol dubte o qüestió al respecte.

INFORMACIONS D'INTERÈS

ES CREA EL CENS
D'ESPAIS DE CULTURA RESPONSABLE
El passat dia 19 de novembre de 2020, es
publicà al DOGC el Decret Llei 44/2020,
de creació del Cens d’espais de cultura
responsables amb l’objectiu de garantir
que els espais d’activitat cultural
compleixen totes les mesures sanitàries i,

ACTIVITATS EDUCATIVES
A LES ESCOLES
S'han iniciat les activitats educatives
creades per la iniciativa del programa de
Museu de Suport Territorial - Baix Ter a
les escoles dels municipis participants al
projecte.
L'alumnat de diversos centres educatius
ha gaudit, i gaudirà les properes
setmanes, de les propostes educatives
complementàries al treball a l'aula que
s'han dut a terme a l'entorn immediat dels
centres per evitar, així, els desplaçaments
amb transport escolar.

per tant, són espais segurs, en el ben
entès que la cultura dona sentit de
comunitat a la societat i inclusió, per la
qual cosa és essencial.
Atès que el Departament de Cultura
considera que és una iniciativa positiva,
convenient, necessària i urgent, us hem
facilitat a través del correu electrònic els
passos a seguir per a fer el registre del
vostre equipament, si ho considereu
oportú.

Les dinàmiques d'àmbit natural i social, se
centren a analitzar processos ambientals i
a descobrir algunes de les característiques
antropològiques
dels
avantpassats
prehistòrics en activitats adaptades als
nivells educatius destinataris.

El Museu de la Mediterrània és "Espai de Cultura Responsable"

INFORMACIONS D'INTERÈS

SUBVENCIONS
Un dels serveis que contempla el catàleg de Museu de Suport Territorial és la informació i
suport per a la captació de finançament de programes supralocals, és a dir, facilitar els
avisos corresponents de la convocatòria de subvencions de diversos ens que puguin ser
d'interès per a accions dels vostres municipis.
A continuació us fem un recull de les línies de subvenció a ens públics que estan actualment
en curs:
Subvencions per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques
gironines (2021) Termini: 22/03/2021
Subvencions per a la restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial (2021). Termini:
25/03/2021
Subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i
artístics integrats en el patrimoni immoble. Termini:07/04/2021
Programa "Europa Local de suport als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per
redactar projectes europeus" (2021) Termini: 30/09/2021

Us recomanem estigueu al cas aquests dies als canals habituals per on rebeu aquesta
informació ja que ara és una època que s'obren moltes línies d'ajut. Si necessiteu
subvencionar quelcom en concret i voleu que us avisem si en trobem alguna que encaixi amb
la vostra demanda, ens ho feu saber. Podeu rebre els avisos de les subvencions de la
Generalitat a través d'aquest enllaç.

PROJECTES

DOSSIER TURÍSTIC
Des de la recepció física del Museu de la Mediterrània es dóna informació i difusió dels
municipis del territori integrats al programa MST-Baix Ter amb l'objectiu de proposar als visitants
itineraris, activitats i visites diversificades de tot l'àmbit del Baix Ter.
Per aquest motiu s'impulsa, des del programa MST-Baix Ter, l'elaboració d'un Dossier Turístic
que actuï com a suport informatiu i coneixement pràctic per a les persones que treballen en
l'atenció al públic, per tal de donar unes indicacions el més precises i actualitzades possible de
cadascun dels municipis que en participen.
És per això que us animem a compartir amb nosaltres
totes aquelles informacions, activitats, publicacions
que ajudin a difondre el patrimoni monumental,
material o immaterial del vostre municipi, perquè la
recepció del Museu de la Mediterrània sigui un espai de
contacte i de referència pels visitants per a obtenir
aquest tipus d'informació clau pel territori.

BELLCAIRE D'EMPORDÀ PREPARA ELS SEUS PLAFONS PATRIMONIALS
Així com d'altres municipis integrats al programa MST-Baix Ter han produït darrerament, amb
l'assessorament o suport del projecte, la seva ruta històrica i patrimonial a través de plafons
informatius, Bellcaire d'Empordà està treballant també aquest propòsit per a situar punts
indicatius als seus espais d'especial interès més destacables.
La iniciativa d'aquesta acció prové de la voluntat de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà de fer
un treball integral i coherent del patrimoni que gaudeix al seu municipi. I es treballa
conjuntament amb MST-Baix Ter per a revisar els continguts redactats a priori per l'àrea de
cultura, i definir una proposta i un disseny definitius per a produir materialment els plafons.

PROJECTES

CICLE DE VISITES GUIADES I ACTIVITATS FAMILIARS AL BAIX TER
Al passat Butlletí núm.2, presentàvem el Cicle de sortides i visites guiades al Baix Ter com
una activitat programada per la tardor del 2020. Malauradament, per les restriccions que es van
imposar, l'acció no es va poder portar a terme i va quedar temporalment suspesa fins a nova
possibilitat de ser programada.
Ara, amb la perspectiva de l'estiu per davant i l'aprovació que hem rebut per part de tots els
municipis en el decurs de les visites que hem mantingut aquestes darreres setmanes, tenim la
voluntat de recuperar la proposta i preparar-la per a poder oferir-la al públic els mesos de juny,
juliol i agost.
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.

Tan bon punt es concreti el calendari per poder portar a terme les activitats esmentades,
treballarem conjuntament amb cada municipi les propostes de visita, dates i horaris,
requeriments tècnics, espais de difusió, aforament i sistemes d'inscripció a les activitats.

EN EL RECORD
El passat 25 de febrer vam rebre la trista notícia de la mort de Xavier Díaz Serrano, regidor de
l'Ajuntament d'Ullà, i interlocutor del municipi amb el projecte MST-Baix Ter.
Agraïm la seva implicació i participació constant, així com la il·lusió mostrada sempre davant les
propostes per a ressaltar el potencial patrimonial i l'activitat cultural del poble d'Ullà.
Des d'aquí volem expressar el nostre condol, a familiars i companys del consistori ullanenc.

