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INTRODUCCIÓ
El document que es presenta a continuació és la memòria de les actuacions realitzades al
llarg de l’any 2021 en el marc del programa Museu de Suport Territorial-Baix Ter que
es coordina des del Museu de la Mediterrània seguint les línies estratègiques
promogudes pel Departament de Cultura a través del Pla de Museus 2030-Pla de Museus
de Catalunya.
Aquesta anualitat suposa el segon any en què s’actua de forma completa com a Museu de
Suport Territorial i, malgrat no han estat temps fàcils per tirar endavant un projecte com
aquest, els resultats aconseguits fins ara i les perspectives que es perceben a mitjà i a llarg
termini ens aporten una satisfacció i una valoració molt positiva.
Treballant des d’un projecte coral, com és aquest, on tots els agents implicats hi estem
actuant per aconseguir el millor pel territori, l’àrea d’actuació del Baix Ter es veu
afavorida per aquest treball en xarxa i mancomunat.
Des del Museu de la Mediterrània mantenim la ferma voluntat de continuar la nostra
aposta estratègica de treballar amb tots els agents del territori, intentant consolidar el
projecte i projectant un horitzó per apoderar la societat del Baix Ter.
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OBJECTIUS MST-BAIX TER 2021
Els principals objectius del Museu de Suport Territorial, com s’explica al Pla Operatiu
d’Actuació de l’anualitat 2021, es basen en el desplegament d’una estratègia a mitjà i
llarg termini que pugui afavorir la implicació de tots els agents involucrats al marc dels
objectius generals que s’estableixen.
El projecte de Museu de Suport Territorial és un treball conjunt entre el Museu de la
Mediterrània i els municipis beneficiaris per tal d’aconseguir els objectius principals que
es detallen a continuació:
● Desplegament de la cartera de serveis, tant bàsics com complementaris, pensats
per a beneficiar els espais i actius patrimonials estratègics dels municipis lligats a
les seves contrastades necessitats.
● Creació d’un espai de lideratge definit per tal que gestioni l’articulació i
ordenament dels actius patrimonials i, a través dels quals, es dinamitzi l’activitat
social al seu entorn.
● Foment dels mecanismes d’acció conjunta, treball compartit i promoció de la
corresponsabilitat en la tasca patrimonial per part dels agents de referència al
territori.

Tot i això amb la redacció del POA2021 es van determinar diferents objectius més
concrets i específics a assolir aquesta segona anualitat:
● Impulsar accions conjuntes de tots els municipis beneficiaris tot creant marca de
Museu de Suport Territorial - Baix Ter.
● Consolidar un fil de comunicació permanent i directe de relació entre el Museu
de Suport Territorial i els municipis beneficiaris.
● Coneixement per part de tots els municipis beneficiaris de l’abast del Museu de
Suport Territorial.
2

MEMÒRIA d’actuació 2021

● Donar visibilitat de les accions impulsades a través de MST-Baix Ter a la població
general del territori, per crear comunitat i espais de pertinença.

Considerant que l’any 2021 ha estat la segona anualitat completa d’aplicació del
programa al territori, i partint d’una primera anualitat basada en la presa de contacte i
unes primeres accions marcades, cal recordar-ho, per l’esclat de la pandèmia de covid19,
la prioritat del 2021 ha estat desplegar i potenciar línies d’actuació per l’enfortiment del
vincle amb els municipis i d’iniciar la consolidació del projecte MST-Baix Ter a través
d’actuacions visibles arreu del territori.
El desenvolupament d’aquests objectius en el marc de l’anualitat 2021 queda definit amb
més concreció en la cartera de serveis que es presenta més endavant.
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MUNICIPIS BENEFICIARIS MST-BAIX TER
Els municipis beneficiaris d’aquesta segona anualitat del programa de Museu de Suport
Territorial - Baix Ter han estat els mateixos que l’anualitat anterior, determinats per la
diagnosi elaborada durant la redacció del projecte general. Els vuit municipis següents,
Bellcaire d’Empordà, Fontanilles, Gualta, Palau-sator, Pals, la Tallada d’Empordà, Ullà i
Verges, amb l’afegit puntual en alguns dels serveis del propi municipi de Torroella de
Montgrí - l’Estartit, sense el qual es perdria el sentit integral de la definició del territori,
han estat els receptors dels serveis treballats des del projecte.

A partir de la identificació de les necessitats més rellevants a nivell patrimonial del
territori amb perspectiva global i dels intercanvis comunicatius amb cadascun dels
municipis integrants per a concretar les actuacions més avinents en cada cas, s’ha establert
l’estratègia anual d’actuació del MST-Baix Ter.

4

MEMÒRIA d’actuació 2021

S’han potenciat aquelles actuacions que han donat més visibilitat a l’acció productiva del
projecte, fomentant activitats itinerants i de descoberta del territori, així com també
aquelles actuacions que de manera individualitzada

s’han considerat prioritàr ies

d’executar a municipis concrets.
El municipi ha estat el beneficiari en primera instància d’aquells serveis que li han pogut
ser d’impacte positiu, i a conseqüència els elements patrimonials destacats a la diagnosi
han esdevingut els punts de valor prioritaris on s’han centrat les línies d’actuació. Partint
de la cartera de serveis bàsics, - assessorament, intercanvi d’informació, disposició i
préstec d’infraestructures, i representació - s’ha complementat l’acció amb serveis
complementaris que han estat demanats pels municipis o des de la iniciativa del Museu
de Suport Territorial s’han considerat interessants de desenvolupar.
Un dels objectius que s’ha posat especial èmfasi entre els municipis integrants i
l’estructura de MST-Baix Ter és el d’assolir reconeixement mutu i l’augment de les
connexions internes. S’han reforçat les posicions actives dels diversos agents per a
promoure i beneficiar-se d’accions i serveis, aconseguint així construir comunitat.
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CATÀLEG DE SERVEIS DEL MST-BAIX TER 2021
El document que es presenta a continuació és la memòria d’actuació del programa Museu
de Suport Territorial de l’any 2021 desenvolupat a l’àmbit del Baix Ter. Sota aquestes
línies, s’hi presenta un quadre-resum de les diverses línies d’acció que s’han treballat en
cada modalitat de servei definit pel programa, per fer-se una idea molt esquemàtica del
conjunt d’accions que s’han assolit des del marc del projecte.
servei bàsic

01.Assessorament

línies d’acció
●

Suport d’accions en senyalística patrimonial a diversos
municipis beneficiaris

02.Intercanvi d’informació

03.Disposició i préstec

●

Emplaçament de contactes. Borsa de professionals.

●

Gestió de col·leccions

●

Espai web

●

Butlletí informatiu trimestral

●

Reunions amb els municipis beneficiaris

●

Espai de recepció del museu per a la promoció
d’elements patrimonials i activitats dels municipis

d’infraestructures i utillatge

beneficiaris
●

Suport en difusió a xarxes socials

●

Cessió en préstec de material per a la realització
d’activitats patrimonials als municipis beneficiaris

04.Representació

No se n’han dut a terme
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servei complementari

05.Gestió compartida temporal

●

Gestió tècnica del MST Baix Ter

06.Producció i comunicació

●

Continguts plafons patrimonials Bellcaire d’Empordà

●

Espectacle Palmira Jaquetti a Verges, Pals i La Tallada

conjunta d’activitats
patrimonials

d’Empordà
●

Cicle de Visites guiades al Baix Ter

●

IX Fòrum de recerca del Baix Ter

●

Buc fotogràfic del territori i els elements patrimonials
d’especial interès

07.Gestió mancomunada de serveis
i programes

●

Recull bibliogràfic del Baix Ter

●

Connexió escoles – realització d’activitats educatives
als centres educatius

09.Inspecció i elaboració

●

d’informes

10.Estudis, plans i dissenys

11.Formació

Memòria per a la declaració de BCIL de l’Aeròdrom
republicà 318 de la Tallada d’Empordà

●

Pre-projecte museogràfic per Ca la Pruna a Pals

●

Disseny de la planificació integral d’activitats d’Ullà

●

Disseny de proposta formativa per a càrrecs electes i
tècnics de les administracions locals

A continuació es presenta una gràfica on s’observen la quantitat numèrica de serveis
executats durant l’anualitat 2021 en relació la quantitat de serveis previstos segons el Pla
Operatiu Anual del 2021 (POA-2021).
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En aquest gràfic es pot apreciar com les línies d’assessorament i producció han estat els
serveis amb més pes quantitatiu en l’actuació del projecte. A la vegada s’aprecia com el
servei executat és en bona part el servei previst. Algunes previsions no s’han arribat a
executar pel fet que finalment no han estat demandades pel municipi que les havia previst
inicialment.

La valoració

qualitativa

de les actuacions

realitzades

és altament

satisfactòria, tal com i es recull a l’enquesta als municipis beneficiaris que s’annexa al
final d’aquest document.
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GESTIÓ DEL MUSEU DE SUPORT TERRITORIAL
El desenvolupament del projecte Museu de Suport Territorial - Baix Ter en la seva
actuació l’any 2021 ha comportat la planificació, el desenvolupament i execució, el
seguiment i l’avaluació de diverses accions i programes conjunts que s’han anat portant
a terme.
Per tal de portar totes aquestes tasques endavant s’ha treballat a partir d’un equip
configurat per personal intern del Museu de la Mediterrània que ha destinat part de la seva
jornada al disseny, desenvolupament i seguiment de les accions del Museu de Suport
Territorial, una coordinadora específica dels serveis a donar als beneficiaris, i els
complements que s’han considerat necessaris per part d’empreses externes.

L’EQUIP
Per part del Museu de la Mediterrània hi ha hagut el treball de sis persones que han tingut
una dedicació específica en cada un dels seus casos. En el projecte MST Baix Ter hi ha
treballat el següent personal:
● Gerard Cruset – director del Museu de la Mediterrània
● Irene Vilavedra – gestora administrativa del Museu de la Mediterrània
● Úrsula Olmos – tècnica de l’àrea educativa del Museu de la Mediterrània
● Eva Ramió – tècnica del Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània
● Fina Simon - responsable del Fons de Reserva del Museu de la Mediterrània
● Judith Espinosa – personal àrea d’atenció al públic del Museu de la Mediterrània
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DIRECCIÓ
Gerard Cruset Galceran

COORDINACIÓ MST-Baix Ter
Èlia Bantí i Alabau
Planificació del projecte / Enllaç amb els municipis beneficiaris / Enllaç amb les àrees de treball i
diversos professionals de servei extern

ATENCIÓ AL
PÚBLIC
Judith Espinosa

Espai de recepció i
promoció dels
elements patrimonials
dels municipis
beneficiaris

ADMINISTRACIÓ
Irene Vilavedra

Gestió pressupostària

ÀREA
EDUCATIVA
Úrsula Olmos

Producció de noves
propostes educatives
pel territori

Gestió facturació i
convenis

Execució de les
activitats als centres

CENTRE DE
DOCUMENTACI
Ó
i
FONS DE
RESERVA
Eva Ramió i Fina
Simon
Recull Bibliogràfic del
Baix Ter
Fòrum de Recerca
Baix Ter
Creació de tallers
patrimonials

Per altra banda hi ha hagut la figura de coordinació del projecte MST Baix Ter que ha
estat portat a terme per Èlia Bantí. Aquesta és una figura clau pel desenvolupament del
projecte i que sota la coordinació i supervisió del Museu de la Mediterrània ha portat les
següents tasques endavant:
●

Planificació del projecte

●

Elaboració de memòries, informes i documents.
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●

Coordinació de les diferents àrees de treball pròpies del Museu

●

Coordinació de les reunions de treball i enllaç amb els municipis beneficiaris

●

Coordinació i contacte amb proveïdors de serveis externs.

●

Planificació de les accions i serveis, participació en la seva implementació i
realització de les valoracions dels resultats obtinguts.

●

Suport tècnic més especialitzat en l’àmbit de la comunicació i gestió web.

●

Altres tasques de suport com captació de recursos i subvencions, intercanvi
d’informació, etc.

METODOLOGIA
Per tal de dur a terme una gestió eficient i eficaç d’un projecte de les característiques de
Museu de Suport Territorial Baix Ter és important fer una planificació per poder assolir
els objectius proposats 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, tot emprant eines d’organització per facilitar el seguiment d’objectius i
temporitzat com cronogrames, taules, i altres eines d’organització.
I finalment, un procés d'avaluació a través de la valoració interna i de les avaluacio ns
rebudes de part dels municipis, les persones col·laboradores i els propis participants a
diverses activitats. Aquest sistema d’avaluació ens permet obtenir observacions, que ens
donen base per a plantejar les actuacions i els objectius més òptimament.
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Pensem que d'aquesta manera avançarem cap als objectius del programa d'una manera
coherent, efectiva i participativa.

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Per a una gestió acurada i ben organitzada, es fa un repartiment pressupostari segons la
planificació anual presentada. A continuació es presenta desglossat el cost econòmic de
cadascun dels serveis bàsics segons les factures que al llarg de l’anualitat s’han rebut per
a serveis prestats. No hi són comptats els costos econòmics de la dedicació al projecte de
cada àrea del museu que ha participat en la seva gestió, organització o execució.

servei bàsic

01.Assessorament

línies d’acció

cost econòmic

● Suport d’accions en senyalística patrimonial a diversos municipis
beneficiaris

900,00€

● Emplaçament de contactes. Borsa de professionals.
● Gestió de col·leccions

02.Intercanvi
d’informació

● Espai web
● Butlletí informatiu trimestral

309,50€

● Reunions amb els municipis beneficiaris

03.Disposició i
préstec
d’infraestructures i
utillatge

04.Representació

● Espai de recepció del museu per a la promoció d’elements
patrimonials i activitats dels municipis beneficiaris

1895,00€

● Suport en difusió a xarxes socials
● Cessió en préstec de material per a la realització d’activitats
patrimonials als municipis beneficiaris

No se n’han dut a terme

0,00€

se rve i complementari
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05.Gestió compartida

● Gestió tècnica del MST Baix Ter

9226,16€

● Continguts plafons patrimonials Bellcaire d’Empordà

3388,00€

temporal

06.Producció i
comunicació conjunta
d’activitats
patrimonials

● Espectacle Palmira Jaquetti a Verges, Pals i La T allada d’Empordà
● Cicle de Visites guiades al Baix T er

4356,00€
1431,55€

● Fòrum de recerca del Baix T er
● Buc fotogràfic del territori i els elements patrimonials d’especial
interès

07.Gestió

● Recull bibliogràfic del Baix T er

mancomunada de

● Connexió escoles – realització d’activitats educatives als centres
educatius

serveis i programes

1960,20€

604,00€

● Memòria per a la declaració de BCIL de l’Aeròdrom republicà 318
de la T allada d’Empordà

-

10.Estudis, plans i

● Pre-projecte museogràfic per Ca la Pruna a Pals

-

dissenys

● Disseny de la planificació integral d’activitats d’Ullà

11.Formació

● Disseny de proposta formativa per a càrrecs electes i tècnics de les
administracions locals

09.Inspecció i
elaboració d’informes
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A través del gràfic anterior es pot percebre percentualment quina part del pressupost
destinat al programa es relaciona amb cada servei que es defineix a les línies d’actuació.
La part on es destinen més recursos tan econòmics com humans és en el servei de
producció i comunicació d’activitats, ja que en aquestes primeres anualitats s’ha
considerat molt necessari invertir en produir actuacions que donin visibilitat al projecte i
vinculin les persones del territori i els seus visitants en l’acció del projecte. Suposa una
inversió propera al 50% del pressupost destinat al projecte, en les properes anualitats es
preveu que s’equilibri la distribució i no tingui un pes percentual tan important.
Per altra banda, destaca la línia de gestió compartida on s’hi considera el cost de la figura
tècnica de coordinació del programa. No obstant, cal afegir-hi la distribució dels honoraris
en part d’algunes línies per tal que es visualitzi la dedicació concreta en alguns aspectes
on la coordinadora hi desenvolupa un paper important com és en el cas del servei
d’intercanvi d’informació que és assolit en gran part per aquesta figura, o part del servei
d’assessorament.
Les línies de disposició i préstec d’infraestructures i utillatge, gestió mancomunada,
inspecció i elaboració d’informes i creació d’estudis, plans i dissenys suposen, encara, un
percentatge discret en la totalitat pressupostària del projecte, però la intenció és activar
aquestes línies d’una manera més destacada i dotar els serveis d’actuació de més recursos
econòmics per a potenciar aquestes línies de servei.
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ACTE DE PRESENTACIÓ DEL MUSEU DE SUPORT TERRITORIAL

Després de gairebé dos anys des de l’inici d’execució del programa s’havia valorat
diverses vegades realitzar un acte oficial de presentació del Museu de Suport Territoria lBaix Ter, aplegant representants institucionals i persones vinculades al projecte i al
territori, no obstant els diversos alts i baixos propiciats per la pandèmia de Covid-19 no
havien permès organitzar-ho amb minimització de risc de contacte social i prioritzant la
presencialitat de l’acte. Per tant, fins que no es va donar el moment oportú per a poder
reunir de manera més segura les persones a qui s’havia de dirigir l’acte, es va optar per a
l’espera fins a trobar la situació més idònia.
L'acte de presentació presencial del programa de Museu de Suport Territorial - Baix Ter
va tenir lloc el dia 11 de novembre de 2021 a l'auditori del Museu de la Mediterrània. Des
de la Direcció General de Patrimoni Cultural i el Servei de Museus de la Generalitat es
va coordinar la presentació del programa als agents del territori per oficialitzar
l’acreditació de Museu de Suport Territorial al Museu de la Mediterrània.
Van assistir a l'acte 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 es va
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- Ba ix
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. També es van exposar les línies estratègiques
previstes per les properes anualitats, amb la voluntat de consolidar el projecte al territori
i obrir les portes a ampliar-ne l’abast territorial amb la incorporació de nous munic ip is
beneficiaris.
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L'acte va cloure's amb la interpretació musical de dues peces populars a càrrec del tenora
Jordi Molina i l'acordionista Pere Pau Ximenis. Des del Museu de Suport Territorial es
va valorar molt positivament el desenvolupament i el seguiment de l’acte d’aquest
projecte amb molt de recorregut pel nostre territori.
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SERVEIS BÀSICS
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SERVEIS D’ASSESSORAMENT
Els serveis d’assessorament han estat en nombres absoluts un dels més demandats dels
serveis que s’ofereixen com a Museu de Suport Territorial. Són l’espai més directe on
adreçar-se davant consultes, peticions o cerca de suport. Així, esdevenen un dels serveis
que ha estat més senzill demanar per part dels pobles ja que es tracta d’una primera porta
on trucar o una primera trucada per adreçar-se.
Les peticions que hem tingut en aquest servei com a Museu de Suport Territorial han
arribat de la majoria de municipis beneficiaris i han estat per diferents motius.
A continuació detallem les diferents accions d’assessorament que hi ha hagut a instànc ia
dels municipis:
●

Diversos serveis d’assessorament als municipis de Palau-Sator i Verges pel
suport en accions d’elaborar una nova senyalística dels seus elements i edific is
patrimonials.
o

L’assessorament a la petició de l’Ajuntament de Palau-Sator ha constat en
revisar els continguts de la sèrie de plafons i orientar sobre la redacció dels
mateixos, tenir trobades al municipi per a assessorar en l’emplaça me nt
dels plafons i coordinar les tasques d’execució amb l’historiador a qui se
li han encarregat els treballs.

o

L’assessorament a la petició de l’Ajuntament de Verges ha constat en
revisar els continguts de la sèrie de plafons i orientar sobre la redacció dels
mateixos, tenir trobades al municipi per a assessorar en diversos aspectes
per a la bona execució dels plafons patrimonials.

●

Servei d’emplaçament de contactes i disposició de borsa de professionals a
diversos municipis per a diverses finalitats. A través de la base de dades de
persones professionals

de diferents

àmbits que elabora MST-Baix

Ter

(historiadores, arqueòlogues, arquitectes, dissenyadores, tècniques de llum i so,
guies oficials, músics, etc.) s’han facilitat als municipis de Palau-Sator, Bellca ire,
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Gualta,

la Tallada d’Empordà,

Verges i Pals, els contactes d’aquestes

professionals per a la realització de diverses accions que el municipi ha requerit.
●

Servei d’assessorament i visita a petició del municipi de Bellcaire d’Empordà
per al tractament i gestió de diferents col·leccions privades d’una col·leccionista
veïna de la població. Es tracta de tres col·leccions temàtiques de grans dimens io ns
relacionades amb les ràdios, les nines i els rellotges. S’ha realitzat la visita
presencial a les col·leccions citades, se n’ha elaborat un informe bàsic que s’ha
traslladat al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
(MNACTEC).
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SERVEIS D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ
Des del Museu de la Mediterrània com a Museu de Suport Territorial - Baix Ter s’ha
continuat treballant per produir un flux d’informació cap als municipis i els equipame nts
culturals del territori per a generar elements informatius d’interès per als beneficiaris del
programa.
Els diversos espais i recursos comunicatius han estat els que es detallen a continuació:
●

Espai web. S’ha actualitzat periòdicament l’espai digital destinat al projecte MST
Baix Ter dins la pàgina web del Museu de la Mediterrània per a que esdevingui
una eina de consulta, comunicació i descobriment dels aspectes i accions
vinculades al programa. S’ha donat visibilitat a l’apartat web a través de banners
d’accés directe des de la pàgina principal.

●

Butlletí informatiu trimestral del MST Baix Ter. S’ha donat continuïtat a la
publicació del butlletí amb una temporització trimestral, que ha aplegat tota la
informació generada entorn del projecte, i aquest s’ha tramès puntualment als
municipis beneficiaris i als contactes que s’han anat vinculant al programa. A més
a més, és un document accessible al públic general a través de l’espai visible de
la pàgina web del MST Baix Ter. Aquest butlletí ha estat una eina molt acceptada
per tots el beneficiaris, per la transparència en el projecte ja que d’aquesta manera
han pogut ser coneixedors de totes les accions realitzades dins el projecte MST
Baix Ter, i per ser una font d’idees per alguns beneficiaris que ens han demanat
replicar accions que havien vist publicades d’altres municipis.

Finalment també cal fer esment que dins els serveis d’intercanvi d’informació incloem
les reunions presencials o telemàtiques i trobades que al llarg del 2021 s’ha portat a terme
amb els beneficiaris del projecte. Unes reunions individuals amb la majoria de munic ip is
per a fer seguiment i establir accions i necessitats de suport específiques.

20

MEMÒRIA d’actuació 2021

1

1

Es poden consultar a la pàgina web del Museu de la Mediterrània, a l’apartat dedicat a Museu de
Suport Territorial, tots els butlletins que s’han editat durant aquesta anualitat.
https://www.museudelamediterrania.cat/ca/museu-de-suport-territorial.html
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SERVEI DE DISPOSICIÓ / PRÉSTEC D’INFRAESTRUCTURES I UTILLATGE
Des del MST Baix Ter s’ha continuat facilitant i posant a disposició dels beneficiaris del
projecte totes aquelles infraestructures físiques i virtuals que permeten donar visibilitat i
resposta a necessitats detectades als municipis.
En aquest sentit l’espai de recepció i atenció al públic del Museu de la Mediterrània
s’ha emprat com a punt de difusió i espai informatiu de les possibilitats de visita al territori
incloent els elements d’interès i activitats patrimonials dels municipis en l’oferta que
difon el personal que atén el públic del museu. Així, s’ha desenvolupat un espai on s’ha
creat una visió àmplia del territori que engloba el projecte de MST Baix Ter, un espai
amb tota la informació d’activitats, accions, propostes culturals dels diversos munic ip is
del projecte i que, a més a més, oferia les principals informacions de servei de cada un
d’ells. Des del programa s’ha transmès als participants del projecte les possibilitats
d’aquesta acció, per tal que la considerin com un espai propi i generador de comunitat.
Aquest espai s’ha dotat i dinamitzat al llarg dels mesos d’estiu i en moments puntuals al
llarg de l’any d’un personal específic, format i coneixedor del Baix Ter. D’aquesta manera
des del Museu de la Mediterrània s’ha portat a terme una política activa d’atenció al
visitant en vers el territori del projecte de MST Baix Ter. I s’ha promogut la transmiss ió
dels valors patrimonials culturals dels diferents municipis.
Per altra banda s’ha facilitat sempre que ha estat necessari diferent tipus de material i
utillatge per a la realització d’activitats específiques de la producció i comunicació del
programa MST Baix Ter, així com per a activitats patrimonials pròpies del municipi.
També s’ha continuat posant a disposició dels beneficiaris totes aquelles xarxes socials
de les quals disposa el Museu de la Mediterrània. Aquest element ha servit per donar
suport en un format general al projecte de Museu de Suport Territorial, a la difusió dels
municipis beneficiaris del projecte i al territori del Baix Ter. I a la vegada hi ha hagut
suport puntual en la difusió d’informacions i activitats de caire patrimonial de diversos
municipis. Un servei que ha amplificat la veu i imatge dels municipis a les xarxes.
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SERVEI DE REPRESENTACIÓ
El Museu de Suport Territorial-Baix Ter no ha actuat en cap moment d’aquesta anualitat
2021 com a figura representativa de tots els municipis beneficiaris del projecte davant
d’altres institucions d’una forma directa. És un servei que s’ha projectat amb poca
intensitat ja que no s’ha donat l’ocasió d’intervenir amb aquest rol representatiu. Tot i
això, el Museu de la Mediterrània es presenta com un Museu de Suport Territorial i que
el seu abast i treball no queda circumscrit al municipi. Així, d’una manera indirecta
realitza un rol de representació dels municipis beneficiaris a tots els espais on és convocat
o convidat.
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SERVEIS COMPLEMENTARIS
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SERVEI DE GESTIÓ COMPARTIDA TEMPORAL
El servei de gestió compartida temporal del projecte de Museu de Suport Territorial inclou
aquelles accions de gestió que s’han tirat endavant a partir del treball conjunt i coordinat
entre el Museu de la Mediterrània i els beneficiaris del projecte. Es tracta d’accions,
activitats o produccions de recursos compartits per al servei i ús de tots els beneficia r is.
Aquest servei també inclou aquella tasca interna de planificació de totes les accions
generades en el marc del programa. Aquestes tasques han comportat una dedicació i
inversió en temps tant per part de l’equip del Museu de la Mediterrània com d’alguns
agents externs.

●

Des del Museu de la Mediterrània s’han realitzat les tasques de gestió del
programa de Museu de Suport Territorial - Baix Ter, així com el seguime nt
dels treballs per garantir el compliment dels objectius proposats al projecte. La
dinamització i cura integral dels serveis inclosos al programa s’han portat a terme
des d’un binomi de direcció i coordinació, complementat amb les dedicacions
acordades del personal de les diverses àrees del museu.
Aquest cos d’acció ha generat les tasques d’implementació i desenvolupa me nt
dels serveis, el seguiment i els mètodes d’elaboració dels mateixos a través
d’informes, memòries d’actuació, valoracions internes i externes, així com també
les diverses reunions i sessions de treball i formació que ha requerit el projecte.
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SERVEI DE PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ CONJUNTA D’ACTIVITATS DE
DIVULGACIÓ I ÚS DEL PATRIMONI
El Museu de Suport Territorial - Baix Ter s’ha proposat ser un motor per donar impuls i
coordinació a la comunicació i difusió conjunta de l’oferta cultural del territori. A més a
més ha estat generador del foment de nous usos del patrimoni en el marc de la innovac ió
en la producció i programació cultural. La seva bona experiència en aquest camp de les
anualitats passades ha fet que aquest hagi estat, de nou, un dels serveis més utilitzat i
desenvolupat.
A continuació es mostra les diferents accions que s’han executat el 2021:
●

L’elaboració

de la proposta, els continguts i el disseny dels plafons

patrimonials de Bellcaire d’Empordà. Davant l’interès del municipi a realitzar
el projecte de senyalització patrimonial dels seus elements historicoculturals més
destacats, seguint el model que ja s’ha realitzat anteriorment amb algun altre
municipi, el suport del programa MST-Baix Ter s’ha concretat en la coordinació
i contractació professional per a l’execució del projecte específic d’elaboració de
plafons patrimonials pel municipi i el seu disseny. Així s’ha creat una proposta de
recorregut històric i de punts d’interès del poble de Bellcaire d’Empordà a partir
de nou plafons. L’acció ha comportat un estudi previ del municipi, i la redacció i
el disseny del contingut dels nou plafons. Tots aquests treballs sempre s’han
realitzat acompanyats i en acord amb el beneficiari, a través de diversos
intercanvis de material i propostes que s’han coordinat des de MST Baix Ter.
Així, finalment, s’han entregat a la població de Bellcaire d’Empordà els nou
plafons redactats, dissenyats i a punt per tal de que el beneficiari els produeixi i
els col·loqui al seu espai.

●

L’any 2020 la Generalitat de Catalunya va promoure l’Any Palmira Jaquetti i per
commemorar aquesta efemèride el MST-Baix Ter va produir l'espectacle
“Palmira al Baix Ter” per fer un recorregut pel territori a partir de les cançons
recollides. L’espectacle, escrit i dirigit per Jordi Lara, interpretat per la cantatriu
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Elisenda Rué i amb guitarra d’Izan Rubio, finalment s’ha pogut produir als pobles
del territori que hi sortien explícitament citats, Verges, Pals i La Tallada
d’Empordà.
La posada en escena de l’espectacle “Palmira al Baix Ter” en aquests munic ip is
ha estat possible gràcies al treball de producció conjunta entre el MST-Baix Ter i
els pobles beneficiats, ja que el programa ha assumit el caixet artístic de la
companyia per a poder fer la interpretació de l’espectacle, i el municipi ha assumit
per la seva part el cost del servei tècnic de llum i so. D’aquesta manera s’ha
generat una actuació conjunta amb els municipis que els ha portat la programació
d’un espectacle molt ovacionat pel públic per la seva vessant patrimonial i
emotiva, de connexió entre el territori, les persones i la història dels darrers cent
anys.
●

Com a impuls de l’activitat patrimonial a tots els municipis que són beneficia r is
del projecte s’ha dut a terme el primer Cicle de “Sortides pel Baix Ter”, una
proposta per a dinamitzar el territori amb diverses activitats al llarg de tot l’estiu.
Durant els mesos de juliol i agost, cada dissabte s’ha programat una proposta
diferent a un municipi beneficiari del projecte, portant així nous públics als pobles
i potenciant la participació dels propis veïns i veïnes a les sortides, tallers o visites
guiades realitzades.
L’acollida de l’acció ha estat molt positiva, tant pels municipis com pel públic
assistent, ja que l’oferta ha estat de proximitat, lligada al territori i de temàtiques
diverses (visita guiada històrica, sortida natural, taller familiar). Les inscripc io ns
prèvies s’han gestionat des de l’àrea d’atenció al públic del Museu de la
Mediterrània, i les diferents activitats han estat contractades a empreses o persones
externes especialitzades amb cadascuna de les temàtiques al territori. La
comunicació de les activitats s’ha dut a terme tant des de les vies comunicatives
habituals del museu com per part dels municipis que han comunicat de manera
conjunta les respectives activitats als seus pobles.

27

MEMÒRIA d’actuació 2021

●

El 2021 s’ha portat a terme la novena edició del Fòrum de Recerca del Baix Ter.
El Fòrum de Recerca és la materialització d’un dels grans objectius del Centre de
Documentació, recol·lectar i ser l’altaveu de les diferents recerques i treballs
relacionats amb el territori del Baix Ter. El Fòrum de Recerca és una activitat on
a partir de comunicacions de deu minuts la comunitat científica i els investigadors
locals poden difondre a la ciutadania els seus treballs sobre el territori més proper.
Aquest any, tornant a la presencialitat i itinerància de l’activitat, s’ha dut a terme
al municipi de La Tallada d’Empordà. Això ha suposat la col·laboració específica
amb les persones representants del municipi per a preparar la jornada de la manera
més acurada possible. El Fòrum de Recerca és una activitat gestionada per la
responsable del Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània, i enguany
MST-Baix Ter ha col·laborat en l’acció coordinant el contacte amb el municipi i
els treballs d’enregistrament que s’han contractat per a poder tenir els continguts
de la jornada en versió digital i consultable a través de la pàgina web.

●

Realització del buc fotogràfic del territori i els elements patrimonials d’especial
interès. Des de MST-Baix Ter hem encarregat a una fotògrafa professiona l
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 compartirles 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.
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SERVEI DE GESTIÓ MANCOMUNADA DE SERVEIS I PROGRAMES
Un dels objectius que es vol aconseguir amb la implantació del programa de Museu de
Suport Territorial és el d’incidir en la vessant de reforçar la proactivitat dels munic ip is
per a l’execució conjunta de serveis. Des d’aquest punt, el Pla Operatiu 2020 - 2023 havia
previst, entre d’altres accions, la creació d’algunes comissions estratègiques formades per
representants dels municipis i la coordinació del projecte. No obstant, aquestes encara no
s’han pogut desplegar de manera normalitzada pels continus altibaixos de les onades de
Covid, i s’ha continuat treballant d’una manera més direccionada del MST Baix Ter cap
als beneficiaris, proposant iniciatives i actuant segons l’interès despertat al beneficia r i.
En els serveis de gestió mancomunada i programes s’ha treballat les següents accions:
●

Des del Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània s’ha donat
continuïtat al projecte de documentació del territori a través del Recull
bibliogràfic del Baix Ter. Aquesta acció elabora el registre de referències
bibliogràfiques dels actius patrimonials existents al territori del Baix Ter i les
referències als municipis en general per a facilitar la investigació i la recerca.
Aquesta és una acció que s’impulsa des de l’inici del projecte i que ja ha recollit
prop de 500 referències, i s’anirà allargant al llarg del temps ja que hi ha una feina
constant i exhaustiva d’anar dotant aquest recull de més cites bibliogràfiques. El
projecte s’ha posat a l’abast de qualsevol usuari que estigui interessat a realitzar
consultes sobre aquestes bibliografies a través de la pàgina web del Museu de la
Mediterrània i se segueix treballant progressivament en la seva contínua
actualització.
Cal esmentar, també, que aquesta ha estat una acció que ha generat de retruc un
fet beneficiós pel Centre de Documentació i és que aquest ha vist com augmenta va
de forma significativa la incorporació de documentació local dels beneficiaris del
MST Baix Ter.

●

El curs escolar 2020-2021 ha estat extremadament influenciat pels efectes de la
COVID19 i les mesures de prevenció que s’han establert, per això, des de MSTBaix Ter s’ha potenciat el projecte “Connexió escoles” per a facilitar la
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realització d’activitats educatives a l’aire lliure als mateixos municipis on
s’ubica el centre escolar i així evitar les dificultats logístiques de la convivè nc ia
de grups bombolla i el transport. Per això s’han ofert a les escoles les activitats
educatives de nova creació, elaborades especialment per a executar-les als
municipis vinculats al projecte. Així, alguns dels centres educatius que en formen
part han pogut oferir als seus alumnes una proposta d’activitats gratuïtes, de
coneixement del territori des de la perspectiva històrica i social, i natural. Una
programació per a apropar al públic escolar el patrimoni del territori i generar una
dinàmica de cohesió i sentit de pertinença a les generacions del futur.
Els centres que han sol·licitat el servei de realització d’activitats educatives han
estat l’Escola Puig Rodó d’Ullà i l’Institut-escola Francesc Cambó de Verges, on
hi ha alumnes de tots els municipis del voltant. En el primer cas es va dur a terme
l’activitat “El cas de la desaparició del turó” adreçada als alumnes de 2n i 3r de
primària, i per altra banda a l’escola de Verges es va realitzar l’activitat “Seguim
el rastre!” a l’alumnat de 3r i 4t de primària, i l’activitat “Antropòlegs al Montgrí”
a l’alumnat de 5è i 6è, que suposa un total de 157 escolars que van ser partícips
d’aquestes activitats.
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SERVEI D’INSPECCIÓ, D’ELABORACIÓ D’INFORMES
El servei d’inspecció i elaboració d’informes tècnics vinculats al patrimoni ha donat
cobertura a les demandes indicades pels municipis o a la consideració tècnica per part del
MST Baix Ter. Durant aquesta anualitat 2021 han estat les següents:
● S’ha iniciat la base documental de la Memòria tècnica per a la declaració de
BCIL de diversos elements de l’Aeròdrom republicà 318 de la Tallada
d’Empordà. A instàncies del municipi esmentat s’ha anat elaborant la recollida
de dades per a redactar una memòria tècnica per tal de fer els tràmits corresponents
amb les institucions comarcals per a la declaració de Béns Culturals d’Interès
Local. A partir d’aquest punt, degut a la dedicació i aspectes tècnics que el
document requereix, el plantejament és sol·licitar la tasca d’una persona
professional externa per a elaborar el document tècnic final que es durà a terme
durant els primers mesos de l’anualitat 2022.

32

MEMÒRIA d’actuació 2021

SERVEI D’ELABORACIÓ D’ESTUDIS, PLANS, DISSENYS
Com a servei de planificació estratègica i disseny, el MST-Baix Ter assumeix les
iniciatives que li són viables d’elaborar tècnicament amb els recursos humans de què
disposa, o bé, actua com a punt de suport per a la recerca de professionals externs que
puguin executar els projectes que cal dur a terme.
El MST-Baix Ter ha rebut durant aquesta anualitat dues peticions que s’han formalitzat
en l’elaboració d’un document de planificació d’activitats i la intervenció com a
intermediaris en el procés d’elaboració de projecte museogràfic per un centre del territori
que està en remodelació.
Tot seguit es detallen les intervencions relacionades amb aquest servei d’elaboració
d’estudis, plans i dissenys.
● S’ha elaborat el disseny en format proposta de la planificació integral
d’activitats del poble d’Ullà. Responent a la demanda d’assessorament i suport
en el desenvolupament d’una programació d’activitats en l’àmbit de patrimoni
cultural per part de l’Ajuntament d’Ullà, el MST-Baix Ter proposa una sèrie
d’accions a realitzar. Per tal de tenir una òptima capacitat organitzativa i
experiència en el contingut de les activitats es preveu de compartir al munic ip i
d’Ullà algunes activitats que habitualment el Museu de la Mediterrània programa
a la seu ubicada a Torroella de Montgrí. L’objectiu d’aquest document és oferir
un ventall d’activitats patrimonials que reforcin el coneixement i el vincle amb el
patrimoni, la història i l’entorn del poble d’Ullà. Així com també que aquestes
vagin adreçades a diverses tipologies de públic, per a ser motivadores per a totes
les edats.

● S’ha donat suport en els treballs previs d’elaboració del projecte museogràfic
per Ca la Pruna de Pals. Dins el marc dels treballs de remodelació de l’espai
cultural Ca la Pruna de Pals, com a MST-Baix Ter s’ha estat present a les reunions
tècniques que s’han portat a terme amb els càrrecs i tècnics del municipi i s’ha
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intervingut per a posar en contacte un professional extern coneixedor de l’espai
per a elaborar la proposta de disseny museogràfic. Els acords per a la realitzac ió
del disseny s’han mantingut i s’ha donat continuïtat a una col·laboració més
intensa per a l’anualitat 2022.
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SERVEI DE FORMACIÓ
Aquesta anualitat 2021 el servei de formació s’ha concretat en la preparació d’una
proposta formativa

destinada als càrrecs electes i personal tècnic de les

administracions locals dels municipis beneficiaris del programa MST-Baix Ter, per a
executar-la durant el primer trimestre de l’any 2022. Els contactes per al disseny del
format de les sessions han ocupat les darreres setmanes de l’anualitat, i s’ha elaborat un
esborrany de planificació de la formació concretant la temàtica i la línia formativa i
informativa que es vol assolir.
Així com també s’ha rebut una valoració molt positiva de la formació en patrimoni local
que es va executar l’anualitat passada al municipi de Bellcaire d’Empordà, i s’ha pres la
decisió de reprendre aquesta línia formativa amb altres municipis, molt probablement
amb una periodicitat bianual, donant espai a la combinació de tipologies formatives
adreçades a col·lectius diversos.
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