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ESTRENEM BUTLLETÍ!
Ens alegra estrenar aquesta nova eina de
contacte amb tots i totes vosaltres ja que
volem compartir-vos que el projecte de
Museu

de

Suport

Territorial

continua

caminant malgrat el confinament obligat a
què ens hem vist abocats. Ara més que mai,
volem ser un recurs de suport a tots els
municipis del territori per a potenciar la
dinàmica

que

social,

econòmica

i

culturalment s’haurà de recuperar.
Aquest butlletí us arribarà mensualment
amb aquells destacats o informacions que

EN AQUEST NÚMERO

pensem que poden ser del vostre interès, i
exposarà aquelles accions i projectes que
es van duent a terme. Una eina visual i àgil
per tal que tingueu coneixement de tot el
que anem realitzant des del Museu de
Suport Territorial.
Gràcies,
confiança!

per

endavant,

per

la

vostra
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La pàgina web,
un vincle útil i necessari
La

pàgina

web

del

Museu

www.museudelamediterrania.cat

de

la

Mediterrània

compta

amb

una

imatge renovada el 2019 que presenta una estètica molt
visual,

àgil

i

intuïtiva.

Actua

com

a

plataforma

comunicativa bàsica de les activitats i projectes que
desenvolupa el museu.

Així com també s’erigeix com a espai fonamental de suport de totes les publicacions a les
diverses xarxes del museu que hi deriven. El programa Museu de Suport Territorial té un
espai propi a la pàgina web que ofereix en un sol espai la síntesi del projecte i els seus
objectius així com la visibilitat dels municipis beneficiaris participants, i d’altres gadgets com
vincles amb el Twitter i un formulari de contacte per a poder fer consultes sobre el projecte o
qualsevol municipi de manera específica.
Cada municipi és “clicable” i porta al desplegament de la informació en format ressenya,
imatges pròpies del municipi i fitxes dels elements d’interès patrimonial destacats, així com
un vincle amb la corresponent pàgina web de l’ajuntament.
La pàgina destinada al Museu de Suport Territorial conté un accés a l’Àrea Privada, destinat
als contactes de cada municipi (alcaldies, regidories i personal tècnic) per tal de disposar
d’una plataforma de contingut d’interès intern per a la consulta o el desplegament d’accions
contemplades al projecte. Aquesta documentació s’organitza amb carpetes segons
temàtiques que tracta.També es disposa d’un calendari on s’hi visualitzen les activitats o
dates d’interès relacionades amb el projecte o municipis que en són participants. Conté altres
gadgets com vincles amb el Twitter i un formulari de contacte per a poder fer consultes
directes sense haver de sortir de la pàgina.

INFORMACIONS D'INTERÈS

SUPORT I ASSESSORAMENT
AL DESCONFINAMENT
D'EQUIPAMENTS I ELEMENTS PATRIMONIALS
Un dels serveis bàsics que oferim com a
Museu

de

Suport

Territorial

a

tots

vosaltres és l’assessorament. En aquests
moments d’incerteses i dubtes us fem
saber que tenim contacte permanent amb

SURTEN PUBLICADES LES BASES DE LA
SUBVENCIÓ PELS MUSEUS DE SUPORT
TERRITORIAL
El Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, a través de
l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural,
ha publicat la resolució CT/95672020, de 6
de maig, per la qual es dona publicitat de
les bases específiques de subvencions per
a la implementació de programes
estratègics i de projectes específics dels
museus.
Aquesta és la línia de subvenció a la que
concorre el Museu de la Mediterrània per a
finançar bona part del projecte de Museu
de Suport Territorial. En ella hi
presentarem el POA 2020 amb accions
enfocades al territori.
Enllaç al document del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya Núm.8130 de
11.05.2020:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/P
DF/8130/1793785.pdf

la Direcció General de Patrimoni Cultural.
Aquesta relació fluïda ens permet tenir
informació de primera mà relacionada amb
tots

els

plans

de

contenció

i

desconfinament del patrimoni cultural, els
museus,

els

centres

d'interpretació

i

visitants, i els monuments.
Qualsevol dubte que tingueu al respecte
relacionat amb els vostres equipaments,
monuments o altres elements de patrimoni
cultural, sapigueu que ens el podeu fer
arribar i us ajudarem a resoldre'l.

INFORMACIONS D'INTERÈS
#DESPERTAALBAIXTER, UNA INICIATIVA PER COMPARTIR
A través de les xarxa de Twitter del Museu de la Mediterrània s’ha dinamitzat l'etiqueta
#DespertaAlBaixTer per a permetre, en temps de confinament, veure panoràmiques que ens
regala el territori. A partir de fotografies d’arxiu de varis punts del territori els usuaris han
seguit i s’han engrescat a compartir les seves pròpies imatges d’arxiu per a despertar-se amb
una finestra oberta al paisatge proper i enyorat durant el confinament.
La dinàmica de la xarxa ha permès la participació
activa de moltes persones d’arreu del territori, i els
municipis de l’àrea del Baix Ter s’hi han vist
reflectits, vistes del massís del Montgrí, del camí de
la resclosa, del riu Ter vertebrant el territori, la
muntanya d’Ullà, el Puig Segalar, el Baix Ter des de
Tor, la plana des del Padró de Pals, el Daró des del
Pont de Gualta, des del Puig de la Font Pasquala,
de les Basses d’en Coll, i un llarg etc.
Fem doncs, una crida a tots els municipis que conformen el Baix Ter a que us sentiu partícips
d'aquesta acció comunicativa i compartiu les vostres imatges, paisatges, fotografies per
despertar-se amb el territori.

ACTIVITATS A L’AGENDA CULTURAL #JOEMQUEDOACASA I EDUCATIVES #JOAPRENCACASA
El Departament de Cultura ha potenciat, a través de l’etiqueta #JoEmQuedoACasa un recull
d'activitats culturals virtuals de què es pugui gaudir sense sortir de casa. S’hi pot accedir a
través de l’Agenda Cultural https://agenda.cultura.gencat.cat/.
El Departament d'Educació ofereix també un espai web en el marc de la campanya
#JoAprencACasa, amb l'objectiu que les famílies hi puguin trobar orientacions i propostes
d'activitats d'aprenentatge per a alumnes d'educació infantil, primària i secundària.
Des de l’Àrea educativa del Museu de la Mediterrània s’han creat uns continguts a la web en
format de Píndoles Educatives que ofereixen un seguit de recursos educatius per a totes les
edats i propostes per a treballar virtualment els continguts de les activitats que ofereix el
museu. Per tal d’aprofitar el temps de confinament a casa i explorar, endinsar-se i aprendre
del nostre territori més proper.

PROJECTES

RECULL DE LA MEMÒRIA COL·LECTIVA DEL CONFINAMENT AL BAIX TER
En aquest moment tant especial, creiem necessari recollir el present històric que estem vivint.
Per això, des del Museu de la Mediterrània hem iniciat un projecte de recollida de la memòria
col·lectiva, de documents i d'objectes materials que testimoniïn el pas de la COVID19 pel nostre
territori. El material donat esdevindrà el patrimoni cultural que les properes generacions podran
vincular amb aquesta crisi.
En el pla documental els suports poden ser: fotografies, vídeos, missatges de veu, etc. Però
també estem parlant d'altre material divers com EPI's (guants, màscares, bates i altre material
sanitari...), cartells, dibuixos o altres materials elaborats individualment o col·lectiva per fer front
a la pandèmia, objectes domèstics que reflecteixen la vida sota mesures de quarantena i
distanciament social, nous productes creats per empreses i indústria, obres d'art a l’espai públic
i ítems que representen projectes i iniciatives comunitàries.
Com a museu de territori ens proposem recollir els testimonis del Baix Ter. Obrim aquesta crida
a tots els ajuntaments, institucions i persones del territori més proper que vulgui dipositar en
nosaltres aquests materials. Intentem construir la memòria col·lectiva del confinament, tenim
l’objectiu de deixar constància del que d’aquí a uns anys valdrà la pena recordar.

Ajuda’ns a crear una memòria col·lectiva, pública i plural del confinament al Baix Ter!
Si

teniu

material

per

fer

crèixer

la

memoriadelconfinament@torroella-estartit.cat

campanya

contacteu

amb

nosaltres

a

PROJECTES
ACTIVITAT EDUCATIVA PILOT PER A LA POBLACIÓ ESCOLAR DEL BAIX TER
Des del projecte MST i l’Àrea educativa del museu estem
treballant per a desenvolupar una proposta educativa que
sigui extensiva a tots els municipis del Baix Ter implicats
al projecte. La idea és poder adaptar activitats que l'àrea
ja treballa en l'àmbit del museu per fer-les obertes al
territori i accessibles també en format digital.
L’experiència que ens avala com a coneixedors del
territori i educadors amb una llarga trajectòria ens permet
oferir uns continguts pedagògics de qualitat, adaptats a
les necessitats curriculars i de coneixement de la
població escolar.
Tan bon punt sigui possible, ens agradaria treballar la proposta educativa de manera conjunta
per tal que representants i tècnics dels vostres municipis participin a la configuració del marc
educatiu del projecte. Però hem cregut necessari començar a treballar amb una prova pilot com
a punt de partida de la relació de tot el territori que permeti avaluar necessitats i demandes que
poden anar sorgint.
Si voleu conèixer més detalls podeu posar-vos en contacte amb l'àrea educativa del museu que
és la coordinadora d'aquest tipus de proposta. - educacio@museudelamediterrania.cat

PROpostes comunicatives
EL TUIT I EL POST DEL MES
El Museu de la Mediterrània a través del programa MST Baix Ter ofereix un servei
d’assessorament en gestió i ús de xarxes socials i/o plataformes de comunicació de què
disposeu als vostres municipis.
Us proposarem cada mes, a través d’aquest butlletí, uns tuits i posts per a replicar-los a les
vostres pròpies xarxes socials.
“ Quin és el teu racó preferit dels pobles del Baix Ter?

N'hi

“ Vols visitar el patrimoni més proper?

Ara només pots

ha molts per descobrir! Passeja't, virtualment, pel patrimoni

fer-ho des de casa però, quan arribi el moment, t'estarà

que tenim a tocar.

esperant!

I descobreix-ne la seva història.

https://ja.cat/Fzdqv #MSTBaixTer ”

#BaixTerperdescobrir https://ja.cat/Fzdqv

#MSTBaixTer #MuseuSuportTerritorial ”

