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A L'ESTIU,
GAUDIM DEL PATRIMONI

mstbaixter@torroella-estartit.cat

EN AQUEST NÚMERO
Estudis, plans i dissenys;
"L'estat del nostre patrimoni"

Amb

l'arribada

de

l'estiu,

tornen

les

vacances escolars, i recuperem les visites
de turistes d'arreu. És doncs en aquest
moment en què els elements patrimonials
que hi ha als nostres municipis són una de
les cartes de presentació més rellevants de
la nostra història, cultura i societat.
Per això, per segon any, posem a l'abast

Informacions d'interès
Línies de subvencions al juny
Jornades Europees de Patrimoni
Espais medievals 2022
Sabeu que...?
Projectes
Entre nosaltres; el trimestre en
flaixos

dels municipis del Baix Ter, els seus veïns i
dels visitants que hi passen uns dies, una
proposta d'activitats àmplia i variada per a

Agenda MST-Baix Ter
Cicle d'estiu "Sortides pel Baix Ter"
Formació en patrimoni local a Gualta

conèixer el territori a través de visites
guiades,

sortides

naturals

i

tallers

dinamitzats.
La proposta "Sortides pel Baix Ter"
esdevé una oportunitat per a descobrir i
cohesionar el territori, apropant els seus
valors paisatgístics, patrimonials i històrics a
les persones que l'habiten o el visiten.
Us animem a participar-ne i gaudir-ne cada
dissabte de l'estiu!
Plaça de la font - Fontclara (Palau-sator)

ESTUDIS, PLANS I DISSENYS
"l'ESTAT DEL NOSTRE PATRIMONI"

Quin és el grau d'afectació estructural, quan l'edifici pateix humitats? Amb quins materials
tradicionals es pot restaurar un element concret del nostre patrimoni? Quines patologies
amenacen aquest mur o aquesta volta?
Una de les accions que podem desenvolupar com a Museu de Suport Territorial és
l'elaboració d'estudis tècnics sobre l'estat del patrimoni per a valorar actuacions de
conservació a curt, mitjà o llarg termini.
L'anàlisi multidisciplinari dels elements patrimonials, transformat en un estudi complet i
rigorós és una bona eina per a conèixer les característiques, patologies, riscos i estats , i és
fonamental per a complir amb les actuacions de conservació d'aquests elements.
Un equip format per arquitectes, arqueòlegs, restauradors, historiadors... pot donar una
visió tècnica de 360º a les necessitats del patrimoni dels nostres municipis, i elaborar un
document de referència que analitzi l'estat actual del patrimoni d'un poble tot fent una
previsió de les necessitats més imminents i recomanacions pertinents en les seves
actuacions.
Per això, des de MST-Baix Ter, ens proposem iniciar aquest any estudis a diferents
municipis que beneficiaris del projecte. L'objectiu és que a curt termini és poder realitzar un
estat de la qüestió complet a tot el territori. L'obtenció d'un estudi acurat i la planificació de
les actuacions pot ser de molt servei per a no recórrer a les urgències que es donen quan
s'esdevé algun imprevist no detectat a temps.
Si creieu que al vostre municipi hi ha alguna urgència, feu-nos-ho saber! Restem al
vostre servei per a emprendre projectes d'aquest tipus, per a preservar el patrimoni
del nostre territori i llegar-lo a les generacions futures en les millors condicions.

INFORMACIONS D'INTERÈS

LÍNIES DE SUBVENCIONS I BEQUES QUE ES CONVOQUEN DURANT EL MES DE JUNY

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) ha publicat
durant el mes de juny unes convocatòries de subvenció i
beques de les quals us facilitem els enllaços aquí.
La tramitació d'aquests ajuts es fa telemàticament, i la bústia
de contacte en cas de dubtes o consultes tècniques és:
osic@gencat.cat.

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

ESPAIS MEDIEVALS 2022

Els propers dies 7, 8 i 9 d'octubre se
celebraran les Jornades Europees de
Patrimoni (JEP), la fita anual on s'obren les
portes del patrimoni cultural a tota la
ciutadania.
El lema de l'edició d'enguany és
“Patrimoni sostenible”, amb el qual el
Consell d’Europa convida a explorar i
reflexionar al voltant de la sostenibilitat del
nostre patrimoni, un tema que encaixa
plenament en el context de canvi climàtic
en el qual ens trobem.

L'àrea de Turisme del Consell Comarcal
del Baix Empordà torna a organitzar el
programa "Espais medievals de l'Empordà.
Visites guiades", amb el qual dóna a
conèixer el patrimoni d'època medieval que
es troba a la comarca.

Us animem a organitzar una proposta per a
visitar el vostre patrimoni en el context de
les JEP'22. I com a MST-Baix Ter us oferim
el nostre suport per a dur-la a terme.

Les darreres setmanes ha fet arribar la
proposta als municipis, i tots els interessats
heu pogut inscriure-us.
Des de Museu de Suport Territorial oferim
el suport que us sigui necessari per a
desenvolupar l'activitat que portareu a
terme. Només cal que us poseu en
contacte amb nosaltres

SABEU QUE...?
El dia 11 de juny, el MST La Noguera va organitzar una fira sobre didàctica de la prehistòria a
Seró (comarca de La Noguera), i el Museu de la Mediterrània va col·laborar-hi mitjançant la
mostra de materials didàctics i informació de les activitats de prehistòria vinculades al Montgrí.

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 DELS MUSEUS DE SUPORT CATALANS
El dia 8 d'abril com a MST-Baix Ter vam rebre la visita dels 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) i representants dels museus 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.
Els vam explicar 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.
Vam visitar els plafons patrimonials elaborats recentment a Gualta, i vam pujar a la Font Pasquala
per tenir una vista panoràmica de tot l'àmbit del Baix Ter.
També vam visitar el Centre de visitants de
Verges com a equipament del territori i vam fer
un tomb pels carrers que es preparaven per a la
Processó d'enguany.
Finalment

vam

visitar

els

elements

de

l'Aeròdrom 318 de Canet de la Tallada, que han
estat objecte d'un projecte tècnic per declararlos Bé Cultural d'Interès Local.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS

CICLE D'ACTIVITATS
"APROPA'T AL BAIX TER"

SESSIÓ FORMATIVA "COMPATIBILITATS EN
PATRIMONI I ENERGIES RENOVABLES"

La setmana de l'11 al 15 d'abril, coincidint

El dia 28 d'abril es va dur a terme la sessió

amb el període de Setmana Santa i amb

formativa "Compatibilitats en patrimoni i energies

acord amb els municipis de MST-Baix Ter

renovables"

que no compten amb activitats tradicionals a

personal tècnic de l'administració.

destinada

a

càrrecs

electes

i

la seva agenda durant aquests dies, es va
realitzar una oferta d'activitats per a descobrir

La sessió de caire formatiu i informatiu, va anar a

el territori històric, cultural i natural a través

càrrec

de visites guiades, tallers i sortides a l'entorn.

Departament de Cultura de la Generalitat de

d'Olga

Bas

Lay,

arquitecta

del

Catalunya en els Serveis Territorials de Girona, i
El cicle es va adreçar a tots els públics,

de Ferran Garrigosa Carreras, Director de

especialment al públic familiar que durant

Desenvolupament de Prenergy, projectes de

aquest període va estar allotjat al territori, o

generació d’energies renovables d’escala local.

als veïns i veïnes que varen voler conèixer

Es van presentar i compartir criteris d'anàlisi,

més el patrimoni del seu municipi o dels

directrius i possibilitats que es poden aplicar per

pobles propers.

a fer compatibles les energies renovables amb el
patrimoni dels nostres municipis. Una pràctica

Valorem molt positivament la rebuda del

molt sol·licitada i que, sovint, no es tenen les

cicle, ja que van participar un total de 120

eines suficients per a donar-hi resposta.

persones a les 4 activitats programades.

Podeu recuperar l'àudio de la sessió aquí.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS

JORNADA "ATAC I DEFENSA" A CANET DE LA
TALLADA
El passat 14 de maig va tenir lloc la jornada
"Atac i defensa des de la rereguarda: la defensa
de Girona durant la Guerra Civil 1936-1939" a
l'Espai Canet de La Tallada, on es va posar en
valor el patrimoni de l'Aeròdrom Republicà 318, i
les estratègies per a la seva conservació.
La jornada fou organitzada per l'Ajuntament de la
Tallada i el Projecte Aeròdrom 318, i el MSTBaix Ter hi va col·laborar en forma de suport a
l'acte i difusió dels seus continguts.
Les intervencions van anar a càrrec de David
Garcia Algilaga i d'Aleix Guàrdia, ambdós
historiadors bons coneixedors del patrimoni i la
història dels aeròdroms republicans de la zona
de Girona.

VISITA AL MST DE LA NOGUERA - BALAGUER
El dia 19 de maig es va realitzar la jornada
tècnica de visita al MST de la Noguera Balaguer plantejat com un viatge a un passat
amb futur.
El programa va incloure la visita als projectes
de dinamització desenvolupats al municipi de
Castelló de Farfanya, a l'equipament i l'edifici
de Seró Espai Transmissor (Artesa de Segre), i
al Centre d'Interpretació del Montsec (Vilanova
de Meià), integrat dins la xarxa Dinosaures dels
Pirineus.
Aquestes jornades de treball tècnic ens són
molt útils per a aprendre i compartir models de
gestió, idees de projectes i propostes pel
territori on desenvolupem el programa de
Museu de Suport Territorial.

PROJECTES

ENTRE NOSALTRES: EL TRIMESTRE EN FLAIXOS

VISITA GUIADA INAUGURAL DELS PLAFONS
PATRIMONIALS A BELLCAIRE D'EMPORDÀ
El dia 29 de maig van inaugurar-se els plafons
patrimonials de Bellcaire d'Empordà a través
d'una visita guiada a càrrec de Ferran Codina,
arqueòleg i historiador que ha elaborat els
continguts dels panells.
La visita es realitza a través d'un recorregut
circular que ressegueix la història de Bellcaire
d'Empordà, i d'un territori més ampli, al llarg de
totes les èpoques a través dels elements
patrimonials conservats.
La visita es va iniciar a Sant Joan de Bedenga,
seguint a la Torre de les aigües, el Castell de
Bellcaire, la Plaça de l'oli, la premsa romana,
Ca la Pepeta, el Molí i el safareig, acabant a la
font del carrer del Molí. Finalment es va
compartir un vermut al local social del poble
per a donar per inaugurats els plafons, que va
anar a càrrec de l'ajuntament.

ACTIVITATS EDUCATIVES A L'ESCOLA
Els tres cursos d'infantil de l'IE Francesc
Cambó de Verges varen realitzar els dies 1 i 2
de juny una activitat educativa de descoberta
de natura a la Mota del riu Ter.
L'activitat "Connectem amb l'entorn" va
apropar l'alumnat a les diverses dimensions
d'observació del paisatge amb el rerefons de
descoberta de la diversitat a la natura i la
importància de la cura i respecte per l'entorn.
També va ser una bona ocasió per a conèixer
un espai natural proper a l'escola, gaudir del
trajecte i compartir unes hores d'activitat
educativa i lúdica fora les aules i el recinte
escolar.
La tasca educativa del Museu de Suport
Territorial-Baix Ter apropa l'activitat als centres
escolars per oferir accions educatives diverses
i de qualitat i facilitar-ne alhora la logística de
transport.

AGENDA MST-BAIX TER

dissabtes de juliol i d'agost
II Cicle "Sortides pel Baix Ter"
*Programa a la darrera pàgina d'aquest butlletí.

Mes de
setembre

Formació en
patrimoni local a
Gualta

*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
Estem preparant unes sessions dedicades a conèixer més a fons el patrimoni històric, cultural i
natural de Gualta. L'objectiu de les quals és donar eines i coneixements als veïns i veïnes, o
persones interessades, perquè esdevinguin amfitrions/es del territori a través del patrimoni que s'hi
conserva.
Les sessions estaran guiades per persones expertes coneixedores del territori, i constaran de parts
teòriques i parts pràctiques per a desenvolupar els continguts de manera vivencial.
Es duran a terme un parell de caps de setmana del mes de setembre. Caldrà realitzar una inscripció
prèvia gratuïta i al final de les sessions s'obtindrà un certificat acreditatiu d'assistència i aprofitament
de la formació.

PROGRAMA DEL II cicle "sortides bel baix ter"

