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ESTIU,
CULTURA I PATRIMONI
S'apropa l'equador de l'any i és una bona
ocasió per mirar la feina que s'ha sembrat
fins el moment i ha anat creixent aquests
primers mesos, i preparar el terreny per a
continuar plantant llavors i recollint-ne els
fruits la segona fase del 2021.
Han estat mesos de planificació i cerca
d'aliances, d'acció directa a les escoles,
suport

a

projectes

patrimonials

dels

municipis, formació tècnica i, en definitiva,

EN AQUEST NÚMERO

de cuidar un espai de relació i referència per
a tots els municipis que formeu part del

Cicle de Sortides pel Baix Ter

Museu de Suport Territorial - Baix Ter.
Desitgem seguir propiciant aliances entre
nosaltres per a activar el territori amb
accions i projectes que en reforcin la seva

Informacions d'interès
Coordinació amb el CCBE - Turisme
Noves cares al Departament
Jornades Europees de Patrimoni
Catàleg d'activitats per compartir

cohesió.
Gaudim tots plegats d'un bon estiu!

Projectes
Entre nosaltres; el trimestre en flaixos
Espectacle "Palmira al Baix Ter"

Museus de Suport Territorial,
visita formativa a les Valls d'Àneu

PROJECTES

CICLE DE "SORTIDES PEL BAIX TER"
Tal i com havíem exposat a anteriors butlletins, des de MST-Baix Ter hem estat treballant per a
programar un seguit de sortides als municipis de l’entorn per descobrir des de diverses vessants
el patrimoni cultural, històric i natural de l’espai del Baix Ter. Aquesta proposta esdevenia
fonamental per a donar resposta a les demandes de dinamització del territori i generar una acció
que inclogués activament tots els municipis participants del programa.
Finalment, la programació del Cicle "Sortides pel Baix Ter" s'ha materialitzat i les activitats, de
caràcter familiar i pel públic general, es duran a terme cada dissabte durant els mesos de juliol i
agost, de manera itinerant en cadascun dels municipis que participen del MST-Baix Ter. Cada
cap de setmana es realitzarà una proposta diferent per descobrir les característiques del territori.
Des de visites guiades de caire històric, fins a sortides a entorns naturals per conèixer els
ecosistemes més propers, passant per tallers dinamitzats de descoberta natural i antropològica
del territori. Una oferta diversificada per a contemplar totes les fortaleses i realitats de la zona
del Baix Ter des dels municipis de La Tallada d’Empordà, Palau-sator, Pals, Fontanilles, Gualta,
Verges, Ullà, Bellcaire d’Empordà i Torroella de Montgrí.
Totes les activitats són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia a través del Museu de la
Mediterrània (972 755 180 - museu@torroella-estartit.cat) Trobareu el programa complet a la
darrera pàgina d'aquest butlletí i a la pàgina web del Museu de la Mediterrània.

INFORMACIONS D'INTERÈS

COORDINACIÓ AMB L'ÀREA DE TURISME DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

Quan un projecte aterra i vol
arrelar
al
territori
és
imprescindible que analitzi tot
allò que passa al seu voltant,
per esdevenir un fil més de la
xarxa de recursos i projectes
que hi conviuen.
Des del Museu de Suport Territorial-Baix Ter mantenim contacte habitual amb el
personal tècnic de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà per a
reforçar l'intercanvi d'informació i coordinar-nos en algunes accions que duem a terme.
Ens sembla molt important establir vincles i espais de connexió per a treballar des de la
cooperació en projectes similars i no pas en la competència. Les darreres setmanes ens
hem reunit telemàticament per a posar-nos al dia de les activitats i projectes que
desenvolupem respectivament.
Entre altres hem compartit comunicacions del Pla d'Accessibilitat que promou l'Àrea del
CCBE per a institucions i establiments de tota la comarca. Es tracta d'un pla rellevant en
l'àmbit turístic però també en els serveis a les persones del territori, ja que treballa la
millora de l'accessibilitat i inclusivitat a les diverses formes de discapacitat (física, auditiva,
visual i cognitiva). Ens convida a pensar doncs, les accions, des del seu inici en els
termes d'accessibilitat i inclusió per a les persones.
Per altra banda hem intercanviat bones pràctiques i sistemes d'èxit en l'àmbit de
l'organització de cicles de visites guiades o activitats als municipis. Destacant les
característiques del Cicle de "Sortides pel Baix Ter" que programem des del Museu de
Suport Territorial - Baix Ter, i les visites guiades a "Espais Medievals" que des de fa uns
anys organitza l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Amb la voluntat de seguir treballant tot connectant projectes i coneixent les accions que
desenvolupem uns i altres, ens convoquem per a noves sessions d'intercanvi informatiu.

INFORMACIONS D'INTERÈS

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Un any més s'organitzen les Jornades
Europees de Patrimoni (JEP), la gran
festa major del patrimoni cultural. Els dies

NOVES CARES AL DEPARTAMENT DE
CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA
En motiu de la posada en funcionament de la
nova estructura de Govern de la Generalitat,
s'han nomenat diversos càrrecs per a exercir
les funcions en l'àmbit de cultura, patrimoni i
museus.
Natàlia Garriga és la nova Consellera de
Cultura, rellevant Àngels Ponsa al cap del
Departament. Elsa Ibar segueix exercint el

8, 9 i 10 d’octubre de 2021 es tornaran a
obrir les portes del patrimoni arreu de
Catalunya. Enguany, amb una celebració
molt especial, les JEP celebren 30 anys.
Al llarg d’aquest temps, les JEP han
permès conèixer la riquesa i la diversitat
del
patrimoni
cultural.
Museus,
monuments, ajuntaments, associacions
entitats culturals d’arreu del territori han
obert les portes per descobrir el patrimoni
cultural tot gaudint d'unes jornades de
caràcter festiu i participatiu.

càrrec de Directora General del Patrimoni
Cultural. I Adelaida Moya ha estat nomenada

Per a proposar alguna activitat que

Directora General de Cultura Popular i

s'emmarqui en aquestes jornades cal
comunicar-ho a l'Agència Catalana del
Patrimoni Cultural des d'on es canalitza
tota l'agenda d'activitats programades.

Associacionisme

Cultural,

en

substitució

d'Àngels Blasco que exercia el càrrec des de
l'any 2017.
La nova Consellera ha anunciat algunes
novetats al Departament com la creació d'una
nova Direcció General d'Innovació i Cultura
Digital, i noves funcions de la Direcció
General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural, entre altres.
Agraint els serveis de les persones que han
treballat per la cultura i el patrimoni aquests
darrers anys i desitjant sort i encerts a les que
prenen el relleu o hi continuen.

Si penseu que des de MST-Baix Ter us
podem ajudar a preparar aquesta
activitat, contacteu amb nosaltres.

INFORMACIONS D'INTERÈS

CATÀLEG D'ACTIVITATS PER COMPARTIR
Des del Museu de Suport Territorial - Baix Ter posem a disposició dels municipis beneficiaris
del projecte un seguit de tallers i activitats per a desenvolupar o programar als vostres
respectius municipis.
A continuació us fem un recull d'algunes de les propostes que us poden ser d'interès:
Per coordinar-les o demanar-ne més informació estem a disposició
Catàleg d'exposicions itinerants
Cinema a la fresca
Taller 3D de digitalització patrimonial
Memòria fotogràfica
Memòria històrica
Activitats educatives (per centres escolars)
Activitats familiars

Destacat: "El Ter. Dits i fets del transvasament" - Diputació de Girona
La Diputació de Girona, en col·laboració amb el Consorci del Ter, presenta una exposició sobre el
transvasament del riu Ter.
L’exposició condensa i explica aquests continguts amb el suport d’imatges, vídeos i gràfics que
ajuden a entendre aquesta sobreexplotació del riu Ter i quin ha estat el procés i les propostes per
revertir-la.

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.

VISITA TÈCNICA A LES COL·LECCIONS DE
BELLCAIRE

PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ INTEGRAL A
ULLÀ

A mitjans d'abril vam realitzar una visita de

Les darreres setmanes hem elaborat una

reconeixement a unes col·leccions particulars de

proposta de programació anual d'activitats pel

gran format situades a Bellcaire d'Empordà.

poble d'Ullà. El disseny d'un calendari integral

L'assessorament a nivell tècnic i el suport que es

que

pugui requerir per a la seva gestió a mitjà i llarg

patrimoni i la cultura és una tasca que es realitza

termini són algunes de les tasques que pot

en coordinació amb l'Ajuntament segons les

aportar MST-Baix Ter al municipi.

necessitats i inquietuds expressades en diverses

programi

diverses

accions

entorn

el

reunions.

ACTIVITATS EDUCATIVES A LES ESCOLES DE
VERGES I ULLÀ

SUPORT ALS PLAFONS PATRIMONIALS DE
PALAU-SATOR I BELLCAIRE

Entre els mesos de març i abril l'Àrea d'activitats

Com a MST-Baix Ter hem respost a la sol·licitud

educatives del Museu de la Mediterrània va

de suport i assessorament en diverses etapes

portar les activitats "El cas de la desaparició del

del projecte d'elaborar plafons patrimonials del

turó", "Segueix el rastre!" i "Antropòlegs al

municipi de Palau-sator.

Montgrí" a les escoles Puig Rodó d'Ullà i a

També treballem per tenir ben aviat una

l'escola

proposta de continguts històrics i patrimonials de

Francesc

Cambó

de

Verges.

La

realització es va fer als respectius municipis.

Bellcaire d'Empordà.

ACTUALITZACIÓ MENSUAL DEL RECULL
BIBLIOGRÀFIC DEL BAIX TER
Cada primera setmana de mes posem al dia el
llistat

de

referències

bibliogràfiques

dels

municipis del Baix Ter que es pot consultar a la
web.
Ja

comptem

amb

més

de

300

entrades

referenciant monografies, articles, i publicacions
variades del Baix Ter i els seus municipis.
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ESPECTACLE "PALMIRA AL BAIX TER"
L'any 2020 es commemorava el 125è aniversari del naixement de la folklorista Palmira Jaquetti
i Isant (1895-1963) qui als anys 30 del segle passat va dur a terme la Missió de recerca de
cançons i músiques populars per comanda del "Cançoner Popular de Catalunya".
Una d'aquestes missions va tenir lloc al territori del Baix Ter, i Jaquetti va resseguir els pobles
de Torroella de Montgrí, Pals, Verges, Canet de la Tallada i Jafre a través de les cançons
populars que li van transmetre oralment les persones que va anar a trobar en aquestes
poblacions.
Per aquesta celebració centenària, el Museu de la Mediterrània va encarregar la producció d'un
espectacle poètico-musical recuperant part d'aquests materials i, conjuntament amb els
municipis de Verges, Pals i La Tallada d'Empordà, s'ha programat la reedició d'aquest
espectacle per a fer arribar al públic de les respectives localitats els versos i les cançons que
alguns dels seus avantpassats van entonar a Jaquetti.
Es tornaran a sentir cantar melodies sorgides del mateix lloc on ara es converteixen en
espectacle i ben segur que l'emoció planarà entre el públic, amb moments màgics, quan
s'anomenin persones que alguns segurament recordaran, o n'hauran sentit a parlar a les veus
més viscudes.
"Palmira al Baix Ter" es podrà gaudir gratuïtament el dia 25 de juliol a les 10h de la nit a
Verges dins la programació Vespres sota el campanar; el dia 13 d'agost a les 10h de la nit a
Pals i el dia 17 d'octubre en el marc de la Festa de Sant Galderic a La Tallada d'Empordà.

MUSEUS DE SUPORT TERRITORIAL,
VISITA FORMATIVA A LES VALLS D'ÀNEU

El dia 15 de juny vam participar de la jornada en
clau formativa i d'intercanvi que va tenir lloc a les
Valls

d'Àneu

(Pallars

Sobirà)

i

va

reunir

representants dels sis Museus de Suport Territorial
que existeixen actualment arreu de Catalunya.
La trobada, que va poder ser presencial després de molts mesos, fou propiciada pel Servei
de Museus de la Generalitat de Catalunya i hi participà un representant del Departament.
L'ecomuseu de les Valls d'Àneu fou dels primers a convertir-se en Museu de Suport
Territorial l'any 2017 i la seva acció al territori resultava molt interessant de compartir per tal
d'obrir espais d'intercanvi i reflexió entre la mitja dotzena de museus presents.
La visita consistia en conèixer de primera mà el model de gestió i les aliances territorials de
tres espais diferents que s'engloben dins el projecte de Museu de Suport Territorial de les
Valls d'Àneu.
El model de les Botigues-Museu de Salàs de Pallars com a exemple de col·laboració
público-privada a través de convenis amb l'ajuntament del municipi; la Casa de la Sal de
Gerri de la Sal com a espai impulsat pel municipi i que té l'objectius de ser reconegut com a
museu registrat; i, finalment, l'Ecomuseu dels pastors de la Vall d'Àssua de Llessui, com
un exemple d'un espai impulsat pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i
que és un important dinamitzador del territori. Els tres espais, amb gestions ben diferents,
són assessorats i col·laboren amb el Museu de Suport Territorial de les Valls d'Àneu.
Pensem que és fonamental, de tant en tant,
trepitjar territori i anar a conèixer les dinàmiques
que duen a terme alguns museus del país que,
com el Museu de la Mediterrània, actuen
recolzant i impulsant el territori. És una pràctica
molt positiva d'anàlisi, reflexió i recull d'idees. La
propera tardor es donarà continuïtat a aquesta
pràctica amb una nova jornada al Museu de les
Terres de l'Ebre i, a principis del 2022 està
prevista la visita al Baix Ter.

