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EN AQUEST NÚMERO
Planificació Operativa Anual - POA2022

Amb aquest butlletí encetem la comunicació
de l'any amb tots i totes vosaltres, desitjant
que tingueu il·lusió i salut per a encarar
plegats els nous reptes d'aquest 2022.
Des de Museu de Suport Territorial-Baix Ter
confiem en que aquest any consolidarem la
visió del MST-Baix Ter com un projecte
actiu i que s'està arrelant al territori. Un
projecte que fa més fort el propi museu, i
alhora el territori del Baix Ter.
La dinàmica dels darrers temps ens impulsa
a

ser

plenament

optimistes

en

el

desenvolupament del projecte i preveure
una planificació diversa i potent per a
promoure l'acció al patrimoni cultural del
nostre entorn.
Comptem amb el treball conjunt amb tots i
totes vosaltres per a aconseguir-ho.

mstbaixter@torroella-estartit.cat

Informacions d'interès
Guia d'estalvi energètic per equipaments
Calendari de convocatòries de
subvencions de l'OSIC
Sabeu que...?
Projectes
Entre nosaltres; el trimestre en flaixos
Agenda MST-Baix Ter
Cicle d'activitats "Apropa't al Baix Ter"
Els MST catalans ens visiten
Formació per a càrrecs electes i tècnics

PLANIFICACIÓ OPERATIVA ANUAL - POA2022

Seguint la metodologia de planificació que caracteritza el projecte de Museu de Suport
Territorial-Baix Ter, durant el mes de gener d'enguany hem realitzat les reunions individuals
amb la majoria dels municipis partícips del programa per a valorar les accions portades a
terme durant l'any 2021, que es recullen a la Memòria d'actuació 2021, i definir les
actuacions per aquesta anualitat 2022.
Dins el marc estratègic dissenyat als inicis del projecte es contempla la comunicació,
l'intercanvi i el treball en xarxa amb els agents vinculats al projecte com un aspecte essencial
per assolir els objectius principals que ens hem proposat, i per esdevenir un projecte útil i
d'interès pel territori.
La conclusió del Pla Operatiu d'aquesta anualitat 2022 és, per una banda, mantenir i
consolidar aquelles línies de servei que s'han valorat i treballat positivament com són els
sistemes de gestió compartida, la producció i la comunicació, l'assessorament i l'intercanvi
d'informació. Les accions concretes seran, entre altres, la reedició del Cicle de "Sortides pel
Baix Ter", l'inici del Cicle "Apropa't al Baix Ter" en període de Setmana Santa, la inauguració
dels plafons patrimonials elaborats a Bellcaire d'Empordà, la realització de formació tant per
càrrecs electes i personal tècnic dels municipis com per públic general, etc. I per altra banda,
intensificar i fer un treball de fons en el servei d'inspecció i elaboració d'informes, com per
exemple la Memòria tècnica per a declaració de BCIL dels elements de l'Aeròdrom Republicà,
així com també en l'elaboració d'estudis, plans i dissenys que siguin necessaris als municipis.
En definitiva, donem continuïtat tant a serveis i continguts com a la metodologia i sistema de
funcionament del projecte, ja que avaluem i som avaluats amb uns alts nivells de satisfacció,
fet que ens anima a continuar treballant pel territori i el seu patrimoni.

INFORMACIONS D'INTERÈS

GUIA D'ESTALVI ENERGÈTIC PER A MUSEUS I EQUIPAMENTS
El Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles ha editat i
presentat un document que vol ser una font de consulta que permeti
dotar d’eines i de coneixements al personal tècnic dels museus i
equipaments per afrontar de forma autònoma el repte d’aplicar
mesures d’estalvi energètic a les instal·lacions esmentades.
Podeu consultar aquest manual al següent enllaç: Guia d'estalvi energètic

RELLEU A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL
Us comuniquem que els darrers dies s'ha portat a terme el relleu de la Sra. Elsa Ibar com a
Directora General de Patrimoni Cultural, amb el nomenament de la Sra. Sònia Hernández com
a nova Directora General. Desitgem sort i encerts a les dues.

SABEU QUE...?
CALENDARI DE CONVOCATÒRIES
DE SUBVENCIONS DE L'OSIC
L'Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural compta amb un cercadorcalendari on s'hi publiquen les
convocatòries de subvencions
que estan previstes per l'any en
curs.
Pensem que pot ser una bona eina
per a consultar quins àmbits , línies i
dates d'inici i fi de sol·licituds hi ha
previstes, per a planificar accions
als vostres municipis.
L'enllaç a aquesta eina és el
següent:
https://cultura.gencat.cat/ca/tram
its/calendari/

El IX Fòrum de Recerca del Baix Ter que es va celebrar
el passat mes de novembre a La Tallada d'Empordà es pot
recuperar a través del canal de YouTube del Museu de la
Mediterrània?
L'Ajuntament de Verges ha adquirit les instantànies
dedicades a la Sopa de Verges del fons fotogràfic de
Joaquim Fort de Ribot. Imatges, dels anys 1967 i 1976,
que varen ser exposades entre els dies 28 de febrer i 14
de març a l'exposició "La Sopa. Instants a Verges".
El cicle de conferències d'arqueologia "Desenterrant
l'Empordà"

ha

ofert

una

conferència

sobre

"La

descoberta i excavació de la necròpolis medieval i
moderna d'Ullà" el dia 24 de març a la Capella de Sant
Andreu d'Ullà?
Ja es poden visualitzar al canal de YouTube del museu els
vídeos Memòries d'una pandèmia, fruit de la campanya
de recollida de materials per testimoniar el pas de la
Covid19 al territori.

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.

VISITES DE PLANIFICACIÓ ALS MUNICIPIS
Durant el mes de gener es van realitzar les
trobades dels representants dels municipis
amb el director del Museu de la Mediterrània
i la coordinadora del projecte MST-Baix Ter,
per a avaluar i dissenyar el Pla d'Actuació de
l'any 2022.
Aquestes visites als municipis són un punt de
trobada essencial per a valorar accions
realitzades

i

compartir

necessitats.

La

planificació parteix de les línies estratègiques
redactades al cos del projecte, incloent-hi
aquelles demandes dels municipis, a partir
de les diverses necessitats, que encaixen
amb els objectius operatius del programa
Museu de Suport Territorial.

TREBALLS DE CAMP PER A LA MEMÒRIA
TÈCNICA DE BCIL A LA TALLADA D'EMPORDÀ
Entre el mes de febrer i principis del mes de
març s'han dut a terme els treballs de camp
per a recollir les dades, les fotografies, les
georeferències i els punts de nivell de tots els
elements

que

formen

el

conjunt

de

l'Aeròdrom 318 de Canet de La Tallada, per a
elaborar-ne

l'informe

tècnic

complet.

L'objectiu de la redacció d'aquest document
és poder declarar Béns Culturals d'Interès
Local

es

diferents

refugis,

casernes

i

construccions secundàries que es conserven
al terreny del que fou l'únic camp d'aviació
republicà de la comarca del Baix Empordà.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS

ACTE DE PRESENTACIÓ AL MUSEU DEL TER A
MANLLEU

VISITA DE LA DIRECTORA DEL MUSEU
D’HISTÒRIA DE BÒSNIA I HERCEGOVINA

El passat 11 de febrer, com a representants del

El passat dia 16 de febrer el Museu de la

MST-Baix

de

Mediterrània va rebre la visita de la directora

presentació del projecte de Museu de Suport

del Museu d’Història de Bòsnia i Hercegovina

Territorial als nostres homòlegs a la comarca

de Sarajevo, Elma Hasimbegović, i del delegat

d'Osona.

del Govern de Catalunya als Balcans, Eric

El Museu del Ter, situat a Manlleu, actua com a

Hauck. Hasimbegović es trobaven aquests dies

Museu de Suport Territorial des del mateix

a Catalunya convidada per la delegació de la

període que ho fem nosaltres al Baix Ter. És per

Generalitat als Balcans amb l'objectiu de

això que creiem interessant i necessari compartir

donar-li a conèixer els museus catalans i poder

aquests espais de contacte amb les persones

aprendre de les seves realitats i experiències.

que gestionen el mateix projecte, ja que és font

Elma

d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques

especialment per la gestió econòmica i les

que ens són molt útils per a desenvolupar la

fonts de finançament d'un museu local com el

nostra tasca en el dia a dia.

de Torroella, i també per la funció que

Hem mantingut també, amb els tècnics del MST-

desenvolupa

Museu del Ter, reunions telemàtiques per a

Territorial.

compartir

Ter,

detalls

vam

de

assistir

diverses

a

l'acte

activitats

procediments que ens reforcen recíprocament.

o

Hasimbegović,

com

a

es

va

Museu

interessar

de

Suport

AGENDA MST-BAIX TER

el 24 de març
Conferència IV
Desenterrant
l'Empordà a la
Capella de Sant
Andreu d'Ullà

de l'11 al 15
d'abril

Cicle "Apropa't al
Baix Ter"
a diversos municipis

el 8 d'abril

Visita dels MST d'arreu
de Catalunya al territori
del Baix Ter

el 14 d'abril
Processó de
Verges

el 15 d'abril

Bandera de
Catalunya a
Bellcaire d'Empordà

Mes de maig

Posada a disposició
del buc fotogràfic
del Baix Ter a tots
els municipis

el 28 d'abril

Sessió formativa per
a càrrecs electes i
tècnics
"Compatibilitats en
patrimoni i energies
renovables"

*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

CICLE D'ACTIVITATS "APROPA'T AL BAIX TER"
Durant la setmana de l'11 al 15 d'abril, coincidint amb el període de Setmana Santa i amb
acord amb els municipis de MST-Baix Ter que no compten amb activitats tradicionals a la seva
agenda durant aquests dies, presentem un programa d'activitats per a dinamitzar alguns dels
pobles vinculats al projecte.
S'ha elaborat una programació variada i per a tots els públics per a descobrir la natura, la
cultura i el patrimoni del territori del Baix Ter durant els matins d'aquesta Setmana Santa, de
dilluns a divendres, es podrà gaudir, gratuïtament i i amb inscripció prèvia, de les activitats
proposades a diversos llocs del Baix Ter.
A l'última pàgina d'aquest butlletí trobareu el programa sencer del cicle "Apropa't al Baix
Ter". Esperem que sigui del vostre gust i que el gaudiu amb familiars i amics.

AGENDA MST-BAIX TER

ELS MUSEUS DE SUPORT TERRITORIAL DE CATALUNYA ENS VISITEN
El proper dia 8 d'abril com a MST-Baix Ter rebrem la visita de la resta de participants al
programa de Museus de Suport Territorial d'arreu de Catalunya. Entre ells hi ha l'Ecomuseu
de les Valls d'Àneu, el Museu de les Terres de l'Ebre, el Museu Etnològic del Montseny-La
Gabella, el Museu del Ter i el Museu de la Noguera. També ens acompanyaran les
responsables del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Els mostrarem la tasca de MST-Baix Ter a través d'un tomb pel territori, presentant-los
projectes concrets que hem impulsat, comptant amb la col·laboració i implicació dels
municipis que hi són vinculats.

FORMACIÓ "COMPATIBILITATS EN PATRIMONI I ENERGIES RENOVABLES"
El proper dia 28 d'abril tindrà lloc la sessió formativa "Compatibilitats en patrimoni i energies
renovables" destinada a tots els càrrecs electes i personal tècnic de l'administració local i
comarcal.
La sessió de caire formatiu i informatiu, anirà a càrrec d'Olga Bas Lay, arquitecta del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en els Serveis Territorials de Girona,
i de Ferran Garrigosa Carreras, Director de Desenvolupament de Km0 energy, projectes de
generació d’energies renovables d’escala local. Té l'objectiu de 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-hi
resposta.
Us convidem a assistir a aquesta sessió que es durà a terme a l'Auditori del Museu de la
Mediterrània i tindrà una durada aproximada de dues hores (de 4 a 6h de la tarda).

PROGRAMA DEL cicle d'activitats per setmana santa

