
La
 R

àp
it

a 
| S

an
t J

au
m

e 
d’

En
ve

ja
 | C

or
be

ra
 d

’E
br

e
Santa Bàrbara | La Galera | Móra la Nova

M
as de Barberans | A

m
posta | U

lldecona

ESTIU 2018



4-7 | NAVIGARE
Del 6 de juliol al 26 d’agost
Museu de la Mar de l’Ebre  
(Sant Carles de la Ràpita)
Inauguració: 6 de juliol a les 19:30 h.

8-11 | QUADERN DE VIATGE 
Del 21 de juliol al 30 de setembre
Centre d’Interpretació de les Barraques  
del Delta (Sant Jaume d’Enveja)

12-15 | CIÈNCIA CRUA
Comebe
Centre d’Interpretació 115 Dies  
(Corbera d’Ebre)
Inauguració: 27 de juliol a les 19:00 h.

16-19 | UN MAR D’OLIVERES
Del 3 d’agost al 30 de setembre
Centre d’Interpretació  
de la Vida a la Plana 
(Santa Bàrbara)
Inauguració: 3 d’agost a les 19 h. 

20-23 | RAMON NOÉ I LA TERRISSA 
DE LA GALERA
Del 3 d’agost al 30 de setembre
Centre d’Interpretació de la Terrissa  
de la Galera (La Galera) 

24-27 | ART – EXPRESS
Del 4 al 6 d’agost, de 19 a 21 h.
Pavelló firal 1 d’octubre (Móra la Nova)

28-31 | LA NATURA DIBUIXADA
Del 6 d’agost al 30 de setembre
Museu de la Pauma (Mas de Barberans) 
Inauguració: 6 d’agost, a les 19 h.

32-35 | DÚCTIL
Del 9 d’agost al 30 de setembre
Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta)
Inauguració: 9 d’agost a les 19:30 h. 

36-39 | L’INVISIBLE RUPESTRE 
Ermita de la Pietat (Ulldecona)
Inauguració: 15 de setembre de 19 a 22 h.

PROGRAMA D’EXPOSICIONS PATRIMONI - IL·LUSTRACIÓ- REINTERPRETACIÓ

Presentem la tercera edició d’Ebre, Art & Patrimoni. Després de les dues edicions 
anteriors dedicades a l’escultura sonora i a la fotografia, ara hem fet una selecció 
de projectes artístics que vinculen la il·lustració i el patrimoni. Entenem per 
il·lustració artística l’obra original (o reproduïda), realitzada amb les tècniques  
del dibuix, el gravat, l’aquarel·la, la serigrafia, la litografia, les tècniques digitals, 
les tècniques mixtes, etc.

Nou mirades creatives que ens ajuden a reinterpretar i valorar la història i la 
cultura de les Terres de l’Ebre: l’art rupestre, el patrimoni industrial o el marítim, 
l’artesania, la memòria de la Guerra Civil, els espais museístics o el patrimoni 
natural i els paisatges, a partir dels traços suggerents i emotius, de vegades 
instantanis, de vegades reelaborats, dels il·lustradors i il·lustradores.

Els museus i equipaments patrimonials del territori oferim, cada estiu, en els 
nostres espais, un programa conjunt: els anys parells Ebre, Art & Patrimoni i els 
anys imparells Ebre, Música & Patrimoni. Fins ara, 53 artistes i 217 musics han 
participat en les cinc edicions realitzades des del 2014, gràcies al programa que 
coordinem des del Museu de les Terres de l’Ebre amb el suport del Departament 
de Cultura i la participació de 18 espais patrimonials ebrencs.

Us convidem a que en els mesos de juliol, agost i setembre visiteu les exposicions 
i activitats temporals que hem organitzat entre tots els centres i que descobriu, 
si encara no ho heu fet, l’oferta d’exposicions i de continguts que acollim de forma 
permanent. Aquesta és, sens dubte, una de les millors ofertes estivals per gaudir 
pausadament de la diversitat del patrimoni i la identitat de les Terres de l’Ebre.

Àlex Farnós Bel
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NAVIGARE
Viure és navegar. Navegar és viure.

La meva pintura, es vesteix d’una premeditada retòrica d’ingenuïtat  
i evidència, la qual pot resultar anecdòtica si no s’aprofundeix més enllà  
de la primera visió. Aquestes obres recents, són escenografies marines, 
ciutats dormides vora la mar, nits insistentment estelades, vaixells que  
tornen de destins somiats o que potser marxen lluny vers l’impossible. 
Paisatges, llocs de serè exili, llocs on dipositar l’ànima, llocs on desaparèixer 
dins, illes al mig del no res. Paradisíaques metàfores que evoquen l’irremeiable 
minimització de l’ésser cansat. Descans merescut en la praxi  
del no-pensament, en la voluntarietat del no-ésser. Vet aquí com,  
en l’exposició al Museu de la Mar de l’Ebre, es mostra que aquests  
territoris es troben aliens a l’existència i per tant a la finitud d’aquesta,  
doncs desconeixen el desig humà de transcendència.

RAFAEL ROMERO
És doctor “Cum Laude” en Belles Arts i professor del “Laboratori de tècniques  
i materials pictòrics i escultòrics”, de la Facultat de Belles Arts (UB).
Desenvolupa el seu treball artístic des de fa més de 30 anys. La seva obra 
ha estat mostrada una cinquantena de vegades individualment i unes 130 
col·lectivament a institucions públiques i privades nacionals e internacionals. 
Actualment, Rafael Romero és artista de les galeries Jordi Barnadas 
(Barcelona), Barnadas Huang (Singapore), etc. La seva obra es troba  
a diferents col·leccions i museus, destacant el Museu Marugame Hirai 
(Japó), Museu d’Art Modern de Tarragona, Museo del Dibujo Castillo de 
Larrés (Huesca), Museu de Miguel Hernández (Alicante), Museu d’Argentona 
(Barcelona), Col·lecció Suñol d’Art Contemporani (Barcelona), Museo Cortijo 
Miraflores (Màlaga), Museu de Belles Arts de Cartago (Tunísia), Museo 
Español del Grabado, Museo Fueguino de Arte (Argentina) i el Centre d’Art 
Contemporani Can Castells de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

M
useu de la M

ar de l’Ebre

MUSEU DE LA MAR  
DE L’EBRE
Pl. d’Agustí Vizcarro s/n.  
Sant Carles de la Ràpita
www.museuterresebre.cat
977 702 954 / 673 522 901

Exposició permanent
Dimecres a diumenge d’11:00 a 14:00 h  
i de 17: 30 a 20:30 h. 

ACTIVITATS PARAL·LELES 
Rutes teatralitzades “Monges, pirates  
i colons. De quan Sant Carles només  
era la Ràpita”.  
Català: 24 de juliol, 7 i 21 d’agost, a les 20 h. 
Castellà : 17 i 31 de juliol, 14 i 28 d’agost, a les 20 h. 
Punt de trobada: Ajuntament de Sant Carles  
de la Ràpita.

Viatge fantàstic a la Mar de l’Ebre
5, 12, 19 i 26 de juliol, a les 18:30 h.
2, 9, 16, 23 i 30 d’agost, a les 18:30 h.
6, 13, 20 i 27 de setembre, a les 18:30 h.

Exposició de Joan Panisello
Guanyador del premi d’escultura  
Agustí Vizcarro 2017.  
Del 7 de setembre al 7 d’octubre. 
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NAVIGARE
Museu de la Mar de l’Ebre. 
Del 6 de juliol al 26 d’agost.
 
Inauguració 
6 de juliol a les 19:30 h.
Horaris 
Dimecres a diumenge d’11:00  
a 14:00 h i de 17:30 a 20:30 h. 

M
us

eu
 d

e 
la

 M
ar

 d
e 

l’E
br

e



8 9

CENTRE D’INTERPRETACIÓ  
DE LES BARRAQUES  
DEL DELTA
C. Carles I, 22. 
Sant Jaume d’Enveja
www.santjaumeturisme.cat
977 468 175 

Exposició permanent 
Dissabtes i diumenges de 10 a 14 h.

QUADERN DE VIATGE 
Els meus orígens són tots a les Terres de l’Ebre. Paisatge constant  
i recurrent des de la meva infantesa. Lligams amb Tortosa i amb el Delta,  
que conservo i necessito. 
La meva visió d’un paisatge vital i personal que conforma el meu origen  
i la meva manera de ser. En les meves il·lustracions capturo el meu territori 
vital; interpreto el que m’envolta. Captar, retenir i plasmar allò que m’agrada 
i m’emociona. La necessitat constant de plasmar instants únics a través  
del dibuix com a forma d’expressió. 
M’interessa el que hi ha d’humà en el paisatge, les casetes disseminades  
pel camp, la maquinària i les eines, els colors canviants del camps que  
tinc interioritzats. Paisatges canviants i en algun cas, ja desapareguts. 
Paisatge al que necessito tornar i retornar i que atrapo amb els colors  
a les meves llibretes. 
Relació amb el territori.

MERCÈ ALGUERÓ GREGO
Nascuda a Barcelona. Llicenciada en Belles Arts, especialitat de restauració 
de béns culturals i en Història de l’Art. Estudis d’ il·lustració a l’Escola 
Francesca Bonnemaison, de la Diputació de Barcelona. 
Compagina la seva trajectòria professional al món de la restauració amb  
les classes de dibuix i de quadern de viatge, il·lustrant així el que l’envolta. 
Paral·lelament a l’activitat de restauradora, sempre ha anat dibuixant 
paisatges, amb l’ aquarel·la i el dibuix al lloc. Les aquarel·les sempre 
l’acompanyen a la motxilla o la maleta.
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QUADERN DE VIATGE 
Centre d’Interpretació  
de les Barraques del Delta
Del 21 de juliol al 30 de setembre.

Horaris
Dissabtes i diumenges  
de 10 a 14 h.
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COMEBE
C. dels Freginals, 18-24.  
Corbera d’Ebre
www.batallaebre.org
977 421 528

Exposició permanent
Dimarts a dissabte d’11:00 a 14:00 h  
i de 16:00 a 19:00 h; diumenge d’11:00 a 14:00 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES 
Rutes guiades “Rodalies”
• Ruta “Los efectes de la batalla” pel Pinell de Brai.  

8 de juliol, 11:00 h.
• Ruta “Un poble ocupat” per la Fatarella.  

29 de juliol, 11:00 h.
• Ruta “La xarxa sanitària” per Batea.  

19 d’agost, 11:00 h. 
• Ruta “Lo setge” per Vilalba dels Arcs.  

9 de setembre, 11:00 h.

Activitats de pagament.  
Gratuïtes per als menors de 12 anys.

CIÈNCIA CRUA.  
LES LLIBRETES DE CAMP I EL PATRIMONI  
DE LA GUERRA CIVIL AL FRONT DE L’EBRE
Les llibretes de camp són el primer punt on la natura es deté abans d’entrar 
a l’engranatge del mètode científic. Són una eina habitual de les ciències 
naturals, però també d’algunes disciplines socials relacionades amb el 
patrimoni, com l’arqueologia.
Oriol Miró, ha adaptat la metodologia de les llibretes de camp de les 
ciències naturals als vestigis de la Guerra Civil. Dibuixos de plantes, alçades 
i disposicions d’estructures defensives, amb les seves trinxeres, nius 
de metralladores, refugis i emplaçaments d’artilleria nodreixen aquesta 
exposició. Ciència crua que cal cuinar per extraure’n tot el potencial...

ORIOL MIRÓ SERRA
Apassionat per la història i el patrimoni, s’ha especialitzat en la recreació 
històrica, esdevenint el responsable del grup de recreació del DIDPATRI  
(Grup de Didàctica i Patrimoni de la Universitat de Barcelona).
Història, didàctica, recreació, patrimoni... tota una conjunció d’elements que 
l’autor combina amb una mirada nova i diferent, allunyada de l’academicisme 
clàssic. Recuperar, conservar i difondre el patrimoni que la Guerra Civil va 
deixar, és part de la seva feina, que queda palesa amb obres de divulgació  
i descoberta del territori com “Restes i vestigis de la Guerra Civil. 17 rutes  
per Catalunya” (2013) o les entrades del seu blog “Recreació històrica, 
patrimoni i fortificació de Guerra Civil”.
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CIÈNCIA CRUA. LES LLIBRETES  
DE CAMP I EL PATRIMONI DE  
LA GUERRA CIVIL AL FRONT DE L’EBRE
Comebe
Del 27 de juliol al 15 de setembre.

Inauguració
27 de juliol a les 19:00 h.
Horaris
Dimarts a dissabte d’ 11:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h;  
diumenge d’11:00 a 14:00 h.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ 
DE LA VIDA A LA PLANA
Passeig Quatre Carreteres, 2.  
Santa Bàrbara
www.santabarbara.cat
977 719 136 / 658 998 721

Exposició permanent
Divendres de 17:00 a 19:00 h;  
dissabtes d’11:00 a 13:00 h i de 17:00 a 19:00 h;  
diumenges d’ 11:00 a 13:00 h.

UN MAR D’OLIVERES
Un mar d’oliveres mostra una part indissoluble del paisatge del Montsià  
i un dels elements més singulars del seu patrimoni i de la seva cultura.  
Són aquarel·les pintades “a peu de soca” que busquen copsar l’essència 
d’aquest entorn únic i màgic que durant segles ha marcat l’orografia de bona 
part de la comarca. A l’exposició, les aquarel·les estan acompanyades de la 
prosa poètica d’Hèctor Galvany i fragments de cançons populars que repten 
homenatge i descriuen aquesta enorme plana d’oliveres i els elements 
característics del seu entorn: “Aprofites els buits entre els arbres per afegir 
paisatge des de dins, i veus trossos propers de muntanya que incorpores,  
i trossos llunyans de serra que afegeixes. És com un mai parar de fer més gran, 
d’augmentar constantment aquest mar infinit d’oliveres plantades per les 
mil mans d’home sorrut que sap que si el vol, aquest mar, hi ha de contribuir 
plantant. Tenir-ne cura, fer-se’n còmplice per quan la mar sentint-se generosa 
vulgui cantar-li confidències i oferir-li fruits”.

NÚRIA CASANELLAS 
Ha après dibuix i pintura a l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID)  
de Vilanova i la Geltrú. Ha participat en una vintena de mostres col·lectives 
i unes quantes d’individuals. Ha format part del col·lectiu Blauet i de l’Escola 
de paisatge, creades per un dels seus professors, Joan Nadal. També ha estat 
alumna de l’Emili Marimon i d’Anselm Cabús. 
Va escollir l’aquarel·la com a disciplina per expressar-se, que ha fet servir  
al Montsià per pintar oliveres, tantes com ha pogut els darrers cinc anys.  
Una selecció de les quals trobareu en la mostra “Un mar d’oliveres”.  
La seva primera exposició sobre el mar d’oliveres la va presentar al Mas de 
Barberans el desembre de 2017, a la Galera el març de 2018, i a Ulldecona 
durant maig, juny i juliol de 2018.

C
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UN MAR D’OLIVERES
Centre d’Interpretació  
de la Vida a la Plana
Del 3 d’agost al 30 de setembre.

Inauguració
3 d’agost a les 19 h. 
Horaris
Divendres de 17:00 a 19:00 h;  
dissabtes d’11:00 a 13:00 h  
i de 17:00 a 19:00 h; 
diumenges d’ 11:00 a 13:00 h.
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ  
DE LA TERRISSA DE LA GALERA
C. Sant Llorenç, 36. La Galera
www.la-galera.cat/turisme/terracota.php
977 718 339

Exposició permanent
 Dimecres a divendres de 9:30 a 13:30 h; dissabtes, 
diumenges i festius de 12:00 a 14:00 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES 
Exposició de pintura de Marlene Osuna  
“I am woman”, 29 de juny al 29 de juliol.

RAMON NOÉ I LA TERRISSA DE LA GALERA
Ramon Noé Hierro, dibuixant, va acompanyar a l’etnògraf Ramon Violant  
i Simorra, l’any 1950, a la Galera, per tal de documentar la tradició terrissera 
en una missió encarregada pel Museo de Industrias y Artes Populares del Poble 
Espanyol de Barcelona, d’on Ramon Violant n’era conservador. Es van centrar 
en la cantereria (terrisseria) de Joan Cortiella i Rodríguez (l’única que es manté 
en actiu, a l’actualitat, des del segle XVIII). Allí el dibuixant va fer una sèrie de 
dibuixos de les instal·lacions i del procés artesà, mentre Ramon Violant recollia 
informació i adquiria una bona mostra de la terrissa local. 
L’exposició presenta les reproduccions dels dibuixos acabats, procedents  
del fons del Museu Etnogràfic de Barcelona i, per primer cop, els originals dels 
apunts de camp fets per Ramon Noé i cedits per a l’ocasió per l’Arxiu Ramon 
Violant Simorra de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. 

RAMON NOÉ 
Al 1926, a l’edat de tres anys, es va traslladar des de Barcelona a Tortosa on, 
amb 8 anys, va començar a aprendre a dibuixar amb el tortosí Agustí Bages. 
L’any 1940 va anar a viure a Barcelona per estudiar a l’Escola d’Arts  
i Oficis, on tingué a Manel Pallarès de mestre. Un any després, va ingressar  
a l’Escola d’Arts i Oficis de Saragossa. Al 1943 va començar a estudiar  
a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i a la Escuela  
de Cerámica de la Moncloa de Madrid.
El 1947, el van nomenar dibuixant per al projecte del Poble Espanyol de 
Montjuïc i va començar a treballar amb el conservador d’aquest museu, 
l’etnògraf Ramon Violant i Simorra. 
L’any 1950 esdevé professor de dibuix de l’Escola Massana. 
A partir del 1967 es va traslladar a Sabadell, on ja es quedà a viure per sempre.  
El 1986 va agafar la jubilació anticipada de la Massana, però no va deixar 
mai de pintar fins que va morir l’any 2007.

C
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RAMON NOÉ I LA TERRISSA  
DE LA GALERA.
Centre d’Interpretació de la Terrissa de la Galera
Del 3 d’agost al 30 de setembre.

Horaris
Dimecres a divendres de 9:30 a 13:30 h;  
dissabtes, diumenges i festius de 12:00 a 14:00 h. 
.
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MUSEU DEL FERROCARRIL
C. Estació s/n. Móra la Nova 
(Estació de Ferrocarril)
www.museuferrocarril.cat
616 091 470

Exposició permanent
Dissabte, diumenge i festius. La visita sempre és guiada 
i té lloc a les 11:30 h i a les 17:00 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES 
“Bateig ferroviari”, 28 de juliol a la tarda.

Visita teatralitzada “Un passeig per l’estació”,  
a càrrec del Grup de Teatre “L’Estació”.  
Punt de trobada: Torre de l’enclavament, Museu 
del Ferrocarril, 15 de setembre a les 11.00 h. 

ART – EXPRESS

La il·lustració és un recurs expressiu que té com a condició essencial  
fer entenedor el missatge amb les eines gràfiques que li són pròpies.  
La mostra presenta el treball d’un grup d’alumnes de l’aula de dibuix de 
l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i Disseny de Móra la Nova.  
És el resultat d’una visió amb diferents tècniques plàstiques, i en una sola 
sessió, del Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Tot passejant entre 
les gegantines màquines amb la complexitat i l’estètica que ofereixen,  
hem volgut captar i transmetre diferents impressions de manera ràpida,  
no des d’un coneixement tècnic sinó des de la composició, el color o la línia  
que els diferents materials escollits van permetre.
Pels alumnes, el fet d’enfrontar-se al treball fora de l’aula, i a una certa 
improvisació, va suposar un petit repte a superar. El resultat vol reflectir  
la singular bellesa d’aquest patrimoni del territori des de la visió particular  
d’un espai com el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova.

COL·LECTIVA DE L’ESCOLA MUNICIPAL  
D’ART I DISSENY DE MÓRA LA NOVA
L’any 1973 es fundà l’Escola d’Arts Plàstiques i Disseny. Serà uns anys  
més tard, concretament al 1984 quan rebrà el reconeixement de la Diputació 
de Tarragona, i al 1990 quan queda adscrita a la Llotja de Barcelona.  
En l’actualitat és un centre concertat on es poden cursar estudis lliures 
monogràfics per a infants i adults de pintura, dibuix, ceràmica, escultura  
i esmalts. També s’imparteixen tallers de ceràmica, cursos monogràfics  
de diferents temàtiques artístiques, concursos i exposicions, així com  
tallers de còmics i sortides a exposicions. 
Els alumnes que han participat en aquesta exposició són: Sergi Vidal (opuscle) 
Adrià Sentís, Andrea Queral, Núria Gou, Arnau Juncosa, Mar Lahoz , Dolors 
Gironés, Idoya Pujol i Cristal Guitron.  

M
useu del Ferrocarril
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ART – EXPRESS
Pavelló firal 1 d’octubre 
Del 4 al 6 d’agost, de 19 a 21 h. M

us
eu

 d
el

 F
er

ro
ca

rr
il



28 29

MUSEU DE LA PAUMA
C. del Clavell, 52.  
Mas de Barberans 
www.cdrmuseudelapauma.cat
977 053 778

Exposició permanent
Laborables: Juny i setembre de 12 a 13:30 h.  
Juliol i agost de 9:30 a 14 h.
Dilluns no festiu tancat. Caps de setmana:  
Dissabtes de 9:30 a 14 h. i diumenges de 9 a 14 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES 
 “Fibrescampus”, 30 de juliol al 2 d’agost.

Inauguració de l’exposició Lo Rogle. 
Pauma Comuna, 2 d’agost a les 20 h 
fins al 15 de juliol de 2019.

Racó dels Artesans. Fira de les Fibres Vegetals, 
4 i 5 d’agost.

Taller de llatar, 7 al 9 d’agost de 16 a 20 h.

LA NATURA DIBUIXADA
“La natura dibuixada” és un recull de dibuixos de Toni Térmens relacionats 
amb la natura, tant destinats a il·lustrar textos de divulgació científica com 
literaris. En aquesta ocasió, la selecció d’il·lustracions es centra en el massís 
dels Ports, atès que el Museu de la Pauma és un dels punts d’informació 
d’aquest espai protegit. En aquesta, com en les edicions anteriors, es mostren 
aquarel·les, apunts del natural, quaderns de camp, obra digital, mostres 
d’espècies que interactuen amb els dibuixos, etc. Entre d’altres s’han realitzat 
edicions a: la biblioteca de l’Observatori de l’Ebre, l’Escola d’Art de Tortosa,  
el Taller d’Art de Cinta Dalmau de Tortosa, el COATT de Tarragona, Hort de 
Cruells a Roquetes, Castell de Sant Jordi d’Alfama a l’Ametlla de Mar, etc.

ANTONI TÉRMENS 
Resident a Roquetes, és il·lustrador editorial, publicitari i d’espais 
interpretatius del patrimoni històric i natural. Entre altres, ha publicat a:  
Cavall Fort, Bromera, Edelvives, Cossetània Edicions, La Patumaire,  
Onada edicions, Icària Editorial, Pagès Edicions, la Mar de fàcil, EbreJocs...  
tant en narrativa com en llibres de text i de divulgació. 
A les Terres de l’Ebre, es poden veure dibuixos seus en diferents espais 
interpretatius de patrimoni històric, com per exemple: les avançades  
de Sant Joan de Tortosa, les torres de Guaita de l’Aldea, la torre de Campredó, 
la torre fusellera del castell de Móra, el Balneari del Porcar a Tortosa, les restes  
de l’antiga fortificació de Flix, etc.
En l’àmbit de la il·lustració naturalista i de la divulgació científica ha realitzat 
il·lustracions per a plafons identificatius de fauna del Parc Natural del Delta de 
l’Ebre i altres treballs per a l’Observatori de l’Ebre, Plàcton Divulgació i Serveis 
Marins o el Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre a Sant Carles de la Ràpita.
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LA NATURA  
DIBUIXADA
Museu de la Pauma 
6 d’agost al 30 de setembre.

Inauguració
Del 6 d’agost, a les 19 h.
Horaris
Laborables:  
Juliol i agost de 9:30 a 14 h. 
Setembre de 12 a 13:30 h. 
Dilluns no festiu tancat.  
Caps de setmana:  
Dissabtes de 9:30 a 14 h  
i diumenges de 9h a 14 h.
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MUSEU DE LES TERRES  
DE L’EBRE
C. Gran Capità, 34. Amposta
www.museuterresebre.cat
977 702 954

Exposició permanent
Dimarts a dissabte d’11:00 a 14:00 h i de 17:30 a 20:00 h; 
diumenges i festius d’11:30 a 14:00 h. 

ACTIVITATS PARAL·LELES 
Exposició “Per bruixa i metzinera. La cacera 
de bruixes a Catalunya i les Terres de l’Ebre”,  
15 de juny al 21 de juliol. 

Ruta guiada “Descobreix les cases modernistes 
d’Amposta”, 14 i 28 de juliol, a les 19h. 

DeltaChamber Music Festival. III Festival  
de Música de Cambra, 3, 4 i 5 d’agost.

Exposició “Les festes populars a les Terres  

de l’Ebre. Mirades contemporànies”, 
9 d’agost al 30 de setembre de 2018.

DÚCTIL
Per poder treure un criteri adequat d’aquesta exposició s’ha de tenir  
en compte l’aspiració primigènia del grup: interpretació patrimonial  
+ mirada / experimentació.
La reinterpretació del patrimoni ens ajuda a redescobrir, gaudir i formar part 
activa dels tresors del passat ubicats als monuments, museus... del nostre 
voltant. Cada espai, un repte, una oportunitat de gestionar la capacitat de 
meravellar-nos pel que ens envolta i per les identitats que l’han construït. 
En aquesta exposició es mostren els treballs fets des del 2012 fins al 2014  
en diversos espais patrimonials del Montsià, Baix Ebre, Terra Alta i Baix 
Maestrat. Mostres, provatures d’assaig, peces úniques o reproduïbles, 
concluses o manipulades, però sobretot personals, íntimes i sense voluntat 
de judici artístic. No es tracta d’una exposició de producció artística 
projectada i conclosa, sinó d’un format de treball curiós i amb gran potencial. 

COL·LECTIU
El col·lectiu està format per sinèrgies de diferents especialitats. Dúctil no  
està constituït en cap format d’agrupació, som principalment dúctils,  
ens basemen la nostra disponibilitat i confiem en la implicació voluntària. 
Espais personals per provar tècniques, equivocar-se, compartir vivències, 
imaginar coses, noves formes de “veure”. Autoeducar-nos per nodrir el 
pensament. Observar, decidir que ens atrau, atrapar-ho i convertir-ho en un 
nou element. Ser conscients del moment viscut, coexistència, concentració. 
Sense una finalitat acabada, amb proves inconcluses, descarts, etc.  
Amb la idea de potenciar el poder de representar i expressar.  
Experimentar i potser, amb sort, gestar propostes estètiques amb nous 
significats. Resultats heterogenis: dibuix, fotografia, quadern, retall,  
gravat, impressió, escrit, animació, il·lustració, intervenció, matèric, 
manipulació digital, híbrids... tot junt forma l’imaginari col·lectiu de Dúctil. 
Interpretar detalls de relats històrics i patrimonials amb les mans del present.

M
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DÚCTIL
Museu de les Terres de l’Ebre
Del 9 d’agost al 30 de setembre.

Inauguració
9 d’agost a les 19:30 h. 
Horaris
Dimarts a dissabte d’11:00 a 14:00 h  
i de 17:30 a 20:00 h; diumenges i festius 
d’11:30 a 14:00 h. 
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ  
DE L’ART RUPESTRE ABRICS 
DE L’ERMITA 
Carretera T331 en direcció a Tortosa,  
a 4 km d’Ulldecona. 
www.turismeulldecona.com
977 573 394

Exposició permanent
Juny a setembre: Dijous a dissabte de 10:00 a 14:00 h  
i de 16:30 a 18:30 h; diumenges de 10:00 a 14:00 h.

ACTIVITATS PARAL·LELES 
14es Jornades musicals de l’ermita de la Pietat
• The Fuzillis + 3er aniversari del Terreno  
amb GoodfellahDJ, 15 de juliol.

• Powersolo + Llobarros + Rice Aganist de 
Machine DJ’s, 22 de juliol.

• VI Reggae a l’ermita amb: Suákata + Culs Cults  
+ Top Rànking DJ’s & Radio Show, 5 d’agost. 

• A Contra Blues + DJ Benja + Frankynstein DJ,  
26 d’agost.

Patrimonium 2018. XX aniversari Conjunt 
Rupestre Abrics de l’Ermita Patrimoni Mundial.

• Estrena de l’obra guanyadora del concurs  
de composició La Banda (Sonora) 
del nostre Paisatge.  
Lloc: Plaça de l’Ermita de la Pietat,  
14 de juliol a les 20.00 h.

L’INVISIBLE RUPESTRE
En l’època dels individualismes, sovint oblidem el gran valor de la comunitat  
i el poder que tenim quan ens unim. L’art rupestre ens permet, no només 
conèixer el nostre passat, sinó que és una eina narrativa que ens ajuda a 
fer una relectura del moment actual. Interconnexions temporals des del 
mateix espai. El popular Ball de Mantons, un concert de banda, una paella de 
diumenge... tot són rituals que fem en comunitat, que parlen de natros i que 
defineixen la nostra identitat, igual que La Llegenda més Antiga de Catalunya, 
l’escena de caça de l’abric I parla de la complexitat de la societat prehistòrica. 
Proposem una intervenció permanent a les parets de l’ermita només visible 
amb llum ultraviolada, acompanyada d’una jornada intensiva amb diferents 
tallers de creació relacionats amb la il·lustració i l’Art Rupestre, on es 
pretén crear una xarxa invisible, una comunitat de persones unides per una 
experiència, per un lloc, per una història i un present comú.

LAIA ORTIZ SANSANO
És llicenciada en Belles Arts per la UB i en Comunicació Visual i Disseny Gràfic 
per la ZHdK de Zuric. Des del 2013 duu a terme, tant projectes comissionats 
de disseny i il·lustració, com projectes propis que transcendeixen les 
disciplines artístiques clàssiques, des de peces audiovisuals fins a accions en 
l’espai públic. Entre d’altres coses, en l’actualitat treballa com a guia turística a 
Ulldecona, on ha descobert la seua fascinació per l’Art Rupestre Llevantí.

JOSEP REDÓ 
Ha impartit els estudis de disseny gràfic a l’Escola d’Art i Disseny ESARDI 
d’Amposta i posteriorment a l’Escola Superior de Disseny BAU. Actualment 
resideix a Barcelona i realitza projectes dintre de l’àmbit gràfic. La sort de 
poder créixer en un entorn amb un paisatge i un patrimoni tant ric i únic 
com és Ulldecona, l’ha motivat a participar en alguns dels projectes gràfics 
relacionats amb el patrimoni cultural local.

C
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L’INVISIBLE RUPESTRE 
Ermita de la Pietat

Inauguració
15 de setembre de 19 a 22 h.
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