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UN PROJECTE CORAL
I PER A TOTHOM
Estem a punt de finalitzar el 2021 i amb ell
completem el nostre segon any actuant
com a Museu de Suport Territorial de
forma completa. No han estat temps fàcils

mstbaixter@torroella-estartit.cat
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per tirar endavant un projecte com aquest
resultats que hem aconseguit fins ara.
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Entre nosaltres; el trimestre en flaixos
Buc d'imatges del Baix Ter

Aquest és un projecte coral, on tots els

Agenda MST-Baix Ter
Formació per a càrrecs electes i tècnics

però estem molt satisfets dels fruits i

implicats hi estem treballant per aconseguir
el millor pel territori. Un Baix Ter que es
veu afavorit per aquest treball en xarxa i
mancomunat.
Des

del

Museu

de

la

Mediterrània

continuarem la nostra aposta estratègica
de treballar amb tots els agents del territori,
intentant consolidar el projecte i projectant
un horitzó per empoderar la societat del
Baix Ter.

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL MUSEU DE SUPORT
TERRITORIAL BAIX TER

El passat dijous 11 de novembre va tenir lloc l'acte de presentació del programa de Museu de
Suport Territorial - Baix Ter a l'auditori del Museu de la Mediterrània.
Van assistir a l'acte unes trenta-cinc persones, entre les quals representants dels municipis
integrants del MST-Baix Ter, el president i la consellera de cultura del Consell Comarcal del Baix
Empordà, el delegat de serveis territorials de cultura a Girona, i la cap de Serveis als Museus.
També vam comptar amb la presència del director del Museu Etnològic del Montseny-La
Gabella, el president del Consorci del Ter i amb col·laboradors i amics del museu.
L'acte va esdevenir la presentació oficial del programa Museu de Suport Territorial-Baix Ter
davant els representants de diversos ens, per a compartir les característiques del programa,
l'experiència del Museu Etnològic del Montseny-La Gabella, museu acreditat amb anterioritat
com a Museu de Suport Territorial, i l'aplicació del programa a través d'actuacions al territori del
Baix Ter. L'acte va cloure's amb la interpretació musical de dues peces a càrrec del tenorista
Jordi Molina i l'acordionista Pere Pau Ximenis.
Des del Museu de Suport Territorial estem molt contents de tots els amics que ens varen
acompanyar i estem segurs que és un projecte amb molt de recorregut pel nostre territori.

VISITA FORMATIVA AL MUSEU DE SUPORT
TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

El dia 22 d'octubre, l'equip de coordinació i direcció del Museu de Suport Territorial Baix Ter va
realitzar la visita a diversos espais que reben el suport del programa MST des del Museu de les
Terres de l'Ebre.
La visita s'emmarca en la dinàmica impulsada pel Servei de Museus del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya d'itinerar pels territoris dels sis museus acreditats dins el
programa. La finalitat formativa de l'activitat reforça, per una banda, la cohesió entre els museus
que comparteixen programa i, per l'altra, l'intercanvi de bones pràctiques i experiències
d'actuació als diversos equipaments i elements d'interès patrimonial que reben suport.
Aquesta trobada de MST va portar l'equip a conèixer en primer lloc la tipologia de conveni
establert entre el MST-Terres de l'Ebre i l'Ajuntament de Flix en la redacció del Pla d'usos i de
gestió integral del patrimoni del municipi, tot visitant in-situ l'espai de la colònia química. La
segona localització a visitar va ser el casal barroc de Vinebre "Ca Don Joan" com a exemple de
col·laboració en la redacció del projecte per a la restauració de l'equipament. Vinebre, municipi
de 430 habitants de la riba de l'Ebre, manté una aposta clara per la cultura com a eix de
desenvolupament econòmic del municipi, fet que ha condicionat molt positivament decisions
estratègiques per a facilitar la vida al poble.
Finalment, es va visitar el Museu de la Mar de l'Ebre, situat a La Ràpita. Un exemple d'espai
museístic de creació recent, vinculat en sistema de "museu en xarxa" amb el Museu de les
terres de l'Ebre, que és qui el gestiona i l'empara.
La propera visita itinerant tindrà lloc a casa nostra,
al MST-Baix Ter, el proper dia 3 de febrer de
2022.
Per aquest motiu prepararem un programa que
mostri algunes de les actuacions representatives
que es duen a terme al nostre territori a través del
MST-Baix

Ter,

i

les

compartirem

amb

els

representants dels Museus de Suport Territorial
d'arreu de Catalunya, i els dirigents del Servei de
Museus que sempre ens acompanyen.

INFORMACIONS D'INTERÈS

CALAIX GENCAT.CAT
Calaix és un projecte del Departament de Cultura
promogut i gestionat per la Direcció General del
Patrimoni Cultural, està concebut com a dipòsit
digital per emmagatzemar, preservar i facilitar
l’accés a materials digitals ( documents a text
complet, imatges, plànols, …) del Departament de
Cultura i està obert a la incorporació d’altres
col·leccions digitals d’interès de l’administració de
la Generalitat o d’altres institucions (revistes,
monografies, fotografies, etc.).

GAIREBÉ 500 REFERÈNCIES
BIBLIOGRÀFIQUES DEL BAIX TER
A través del projecte Recull bibliogràfic del
Baix Ter, de recull documental dels municipis
i de l'àmbit del Baix Ter, elaborat amb el
Centre de Documentació del Montgrí, les illes
Medes i el Baix Ter, s'han arribat a les 500
entrades en referències bibliogràfiques i
documentals del territori.
És una bona eina per a persones que estiguin
fent investigació, recerca, treballs o vulguin
conèixer alguns aspectes concrets de l'àmbit
territorial a què es fa referència.
Mensualment es fa l'actualització del recull
bibliogràfic que es posa a disposició dels
usuaris a través de la pàgina web del Museu
de la Mediterrània.

SUBVENCIONS AL PATRIMONI
Us facilitem, seguidament, algunes línies de
subvenció del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya que poden ser del
vostre interès per a la gestió o conservació de
béns patrimonials;
Subvencions per a activitats que fomentin la
recerca, conservació i difusió del patrimoni
etnològic de Catalunya
Subvencions per a la conservaciórestauració de béns mobles i dels elements
arqueològics i artístics integrats en el
patrimoni immoble
Subvencions per a l’execució d’obres de
restauració i conservació d’immobles de
notable valor cultural

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.

PLAFONS PATRIMONIALS DE PALAU-SATOR
Durant els darrers mesos l'Ajuntament de
Palau-Sator ha elaborat, per iniciativa pròpia,
el conjunt de plafons patrimonials pels quatre
nuclis que formen el municipi.
Des de Museu de Suport Territorial-Baix Ter
s'ha donat suport a qüestions tècniques i s'ha
treballat conjuntament amb l'historiador que ha
elaborat

els

continguts

i

el

disseny,

i

l'administració de l'Ajuntament per a impulsar
el projecte.
Les properes setmanes es materialitzarà la
iniciativa amb la col·locació dels plafons a
diversos espais d'interès del municipi.

PALMIRA JAQUETTI A LA TALLADA
D'EMPORDÀ
El dia 17 d'octubre, coincidint amb la Festa de
Sant Galderic, va tenir lloc la representació de
l'espectacle "Palmira al Baix Ter" al Local de
l'Empordanet a La Tallada d'Empordà.
La iniciativa, sorgida entre el Museu de la
Mediterrània i les col·laboracions amb els pobles
on va recollir cançons la folklorista Palmira
Jaquetti els anys 30 del segle passat, va
convertir l'experiència en espectacle.
Una ocasió perfecta per a tornar a fer sonar
aquestelles melodies i les seves lletres als llocs
on foren recollides gairebé un segle enrere,
sentint els noms i els motius de les cases de qui
les va entonar, en una actuació recital-musical
plena de vincles i emocions.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS

SUPORT PELS PLAFONS PATRIMONIALS DE
VERGES

PROJECTE MUSEOGRÀFIC PER CA LA PRUNA
DE PALS

Els darrers mesos, l'Ajuntament de Verges ha

L'Ajuntament de Pals ha realitzat, en els darrers

treballat els continguts per elaborar plafons

mesos, la reforma integral de la casa de cultura

patrimonials pels llocs més representatius del

municipal de Ca la Pruna per a convertir-la en

municipi.

espai de divulgació patrimonial i turística del

Com a Museu de Suport Territorial-Baix Ter

municipi.

hem respost a la demanda d'assessorament

Una

tècnic per a avançar el projecte, i s'ha realitzat

convenients s'ha iniciat el procés d'elaboració del

una coordinació per a dur-la a terme.

projecte museogràfic del centre, i en aquesta

Properament

els

plafons

patrimonials

es

ocasió

vegada

ha

executades

comptat

convertiran en una realitat que es podrà seguir

l'assessorament

del

com a recorregut històric per la vila de Verges.

planificar-ne el disseny.

les

amb
MST-Baix

el

reformes

suport
Ter

per

i
a

Les properes setmanes tindran lloc diverses
coordinacions per a tirar endavant la iniciativa de
convertir Ca la Pruna amb un espai de referència
patrimonial del territori.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS

FÒRUM DE RECERCA DEL BAIX TER
El dia 20 de novembre va tenir lloc la IXa edició del Fòrum de Recerca del Baix Ter, enguany acollida
al municipi de La Tallada d'Empordà.
El Fòrum de Recerca del Baix Ter, l'objectiu del qual és difondre recerques, investigacions, treballs
relacionats amb el territori del Baix Ter va tornar a ser un punt de trobada dels diversos professionals
(estudiants de batxillerat, estudiants universitaris, investigadors professionals, investigadors amateurs,
estudiosos locals, particulars, etc.) que han realitzat recerques, investigacions, treballs i projectes
multidisciplinaris al territori.
La jornada va comptar amb comunicacions de diversos àmbits, històric, patrimonial, natural, i
arqueològic, totes elles amb el punt en comú d'investigar elements relacionats amb el Baix Ter, per a
consolidar-ne els continguts i generar coneixement.
La jornada es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube del Museu de la
Mediterrània.

BUC fotogràfic DEL
BAIX TER
Diuen que una bona imatge val més que mil paraules.
Possiblement és una expressió discutible, ja que posar paraules
a allò que veiem, sovint ens enriqueix la seva interpretació.
No obstant, estem d'acord que les imatges ens envolten i, les bones imatges poden actuar
com a atracció i ser una excel·lent carta de presentació.
És per això que, des de MST-Baix Ter hem encarregat a la fotògrafa Xènia Gasull l'elaboració
d'un reportatge fotogràfic dels elements d'interès patrimonial que es troben als municipis que
formen part del projecte. La intenció de la demanda és comptar amb fotografies artístiques i
de bona qualitat del patrimoni que pertany al nostre àmbit d'actuació com a eines de recurs
gràfic. Però també per compartir-les amb els respectius municipis, per a l'ús que considerin
pertinent, a fi de donar suport visual amb recursos concrets que poden ser-los molt
necessaris.
Aquestes setmanes, la fotògrafa està dedicant-se a realitzar les instantànies, en diferents
ambients i moments del dia per a tenir una gamma de fotografies variades, i properament en
rebrem els resultats. Esperem que la iniciativa sigui d'interès per a tots vosaltres.

planificar, executar, avaluar
Davant un projecte de les característiques de Museu de Suport Territorial Baix Ter és
important fer una planificació per poder assolir els objectius proposants inicialment.
La metodologia que hem aplicat les dues anualitats d'existència del projecte ha estat basada,
per una banda, en un procés de planificació tenint en compte la diagnosi realitzada, les
necessitats recollides en converses amb els municipis i l'adequació a les línies estratègiques
del programa.
Per altra banda, la materialització de les actuacions a través de l'execució de les accions
plantejades.
I finalment, un procés d'avaluació a través de la valoració interna i de les avaluacions
rebudes de part dels municipis, les persones col·laboradores i els propis participants a
diverses activitats.
Pensem que només d'aquesta manera avançarem cap als objectius del programa d'una
manera coherent, efectiva i participativa.
I així continuarem treballant, ben aviat rebreu la nostra enquesta per saber la vostra opinió de
les accions del 2021 i un correu per realitzar una trobada per planificar el 2022.

AGENDA MST-BAIX TER

FORMACIÓ NORMATIVA PATRIMONIAL PER A CÀRRECS ELECTES I TÈCNICS
Arran de les diverses inquietuds relacionades amb normativa patrimonial i actuacions
municipals, hem vist oportú organitzar una formació per a càrrecs electes i personal tècnic
dels municipis sobre aquesta qüestió.
A principis del mes de març tindrà lloc, doncs, una sessió de caire formatiu per a presentar i
compartir criteris d'anàlisi, directrius i possibilitats que es poden aplicar en els permisos per
a fer compatibles les energies renovables amb el patrimoni dels nostres municipis. Una
pràctica que actualment està molt sol·licitada i, sovint, no es tenen les eines suficients per a
donar o denegar permisos en aquest àmbit.
Ben aviat us en farem arribar tots els detalls, i esperem que sigui d'interès per a la vostra
participació.

Abans del 31
de desembre
Enquesta de
valoració 2021

Del 10 al 21 de
gener

3 de febrer

Visita a MST-Baix Ter
amb els diferents
MST catalans

Reunions de preparació
del POA22 amb tots els
municipis beneficiaris de
MST-Baix Ter

Mes de març
Formació de
"Normativa
patrimonial" per a
càrrecs electes i
personal tècnic.

Del 7 a l'11 de
febrer

Aprovació i publicació del
POA22

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

MST-BAIX TER us desitja...

