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Presentació 
 
 

El Museu de les Terres de l’Ebre produeix anual- 

ment, directament o amb col·laboració amb d’altres 

entitats, exposicions que valoren i donen a conèixer 

elements destacats del medi natural, de la història i 

del patrimoni col·lectiu de les Terres de l’Ebre. 
 
 

Aquestes mostres s’exposen al Museu de les Terres 

de l’Ebre de manera temporal i, després, es posen a 

disposició dels ens que les sol·liciten, estiguin o no 

inclosos dintre dels municipis que formen part del 

Consorci, permetent de forma continua i descentra- 

litzada que un major nombre de població s’apropi al 

coneixement del territori i de la cultura. 
 
 

Actualment el catàleg d’exposicions itinerants ofereix 

un total de nou mostres de temàtica molt diversa: 

la natura, l’etnologia, l’arqueologia, l’arquitectura, la 

fotografia i el cinema. 
 
 

Tots aquells organismes interessats poden consultar 

la informació completa i les condicions de cessió de 

les exposicions al web, museuterresebre.cat , alhora 

que poden descarregar el formulari per a fer la sol·li- 

citud formal. 
 
 

El Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre pro- 

grama de forma prèvia, d’any en any, les exposicions 

que realitza en els municipis que en formen part o 

en aquells amb els que manté convenis com a Museu 

de suport territorial, per la qual cosa les peticions 

d’altres municipis resta condicionada a aquesta 

programació. 



Exposició  
 

“L’Ebre, darrer escenari de les Brigades Internacionals” 
 

 
 

Presentació 
 
L’exposició presenta el paper que van tenir les 

Brigades Internacionals a la Guerra Civil espanyola i 

com van participar a la Batalla de l’Ebre poc abans 

del seu comiat a l’octubre de 1938. 

 

Entre 1936 i 1939, i durant els anys posteriors, la 

guerra espanyola es convertí en el símbol de la lluita 

contra el feixisme i l’única esperança  de poder dur a 

terme una veritable revolució social. Fou 

considerada per molts com l'última  gran causa, el 

darrer conflicte en el qual es va lluitar per uns 

ideals, fet perfectament escenificat per la presència 

a Espanya de milers de brigadistes arribats 

voluntàriament d’arreu del món. 

 

Això suposà la creació d’un exèrcit internacional, 

integrat per més de 35.000 homes i dones de més 

de 53 nacionalitats (els més nombrosos foren els 

francesos i després d’aquests, els polonesos i els 

italians). És un exemple únic en la història, tant pel 

que fa als seus efectius com pel fet de venir, 

majoritàriament, a lluitar de manera voluntària. 

 

L’exposició està estructurada en els següents 

àmbits: Objectiu derrotar al feixisme; L’Ebre, darrer 

escenari de les Brigades Internacionals; La guerra 

arriba a l’Ebre; Preparant la Batalla de l’Ebre; La 

Batalla de l’Ebre; Refer-se a la reraguarda; Comiat 

popular pels carrers de Barcelona; Tornar a casa… o 

lluitar fins al final; i Noms dels combatents de les 

Brigades Internacionals 

 
 
 

 
 
Característiques tècniques 

Elements museogràfics: 25 plafons penjats de 
140 x 200 cm.; 8 banderoles de 120 x 80 cm;  

1 pvc títol “estrella” 
Dimensions recomanades de l’espai exposi- 
tiu: mínim 120m2 

Més informació: info@museuterresebre.ca 

mailto:info@museuterresebre.ca


Presentació

L’exposició, organitzada en dues parts, ofereix un re-

corregut per la història del cine a les quatre comar-

ques ebrenques, així com una aproximació al que va 

suposar el cinema per a la societat del moment al 

llarg del segle XX. 

La mostra, en una primera part, fa un recorregut 

històric des de les primeres projeccions cinema-

togràfiques al territori en barraques de fira o en 

teatres, cafès d’associacions, ateneus o altres fins 

que es creen les primeres sales destinades a acollir 

específicament projeccions i com aquestes es van 

anar expandint pel territori entre els anys 10 i 20 

del segle XX, i la posterior sonorització. Durant la 

postguerra i fins a la dècada dels 60, el cinema serà, 

juntament amb el futbol i els balls, l’entreteniment 

preferit de la societat, especialment de la joventut, 

qui veurà en el cinema la possibilitat de fugir de la 

realitat dura i angoixant del moment. Ja a partir dels 

anys 60, amb la progressiva arribada de la televisió, 

la generalització del cotxe i l’aparició d’altres formes 

d’oci comença el declivi de les sales locals, el qual 

s’aguditza en les dècades següents, especialment a 

partir de la generalització de l’ús del reproductor de 

vídeo. És l’època en la que les pel·lícules de destape, 

els concerts i el teatre tornen a les sales de cinema 

per a garantir-ne la supervivència. Al llarg de les dè-

cades dels 80 i els 90 van tancar gairebé la totalitat 

de les sales locals, a excepció d’algunes integrades 

en el Circuit de Cinema Escarceller.

A finals de la dècada de 1990 i els inicis dels 2000 

s’obren els dos complexos de multisales del terri-

tori, els OCine de Roquetes i Amposta 11, un altre 

model de negoci d’exhibició cinematogràfica basada 

en l’àmplia oferta simultània i en els darrers avenços 

tècnics.

La segona part de l’exposició fa un recorregut per 

la història cinematogràfica, des de les primeres pro-

jeccions fins a l’actualitat, d’un total de 16 municipis 

concretament: Alcanar, Amposta, Corbera d’Ebre, 

Deltebre, la Fatarella, Flix, Freginals, la Galera, Go-

dall, Masdenverge, Móra d’Ebre, Sant Carles de la 

Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Torto-

sa i Ulldecona. L’exposició també aplega fotografies 

i altres materials dels cines de Caseres, Móra la 

Nova, Riba-roja d’Ebre, l’Ametlla de Mar, l’Aldea o la 

Sénia. 

L’exposició ha estat produïda amb el suport del De-

partament de Cultura i és una iniciativa del Servei 

d’Atenció als Museus (SAM) i Museu de les Terres 

de l’Ebre. 

Característiques tècniques: 

Elements museogràfics: 1a part (sem-

pre itinera) 12 estructures metàl·liques de 

230x150x40cm; 2a part (a escollir segons 

disponibilitat d’espai) 18 estructures me-

tàl·liques de 230x150x40cm; 2 vitrines de 

150x230x65cm. 

Dimensions recomanades de l’espai exposi-

tiu: 120m2 

Més informació: info@museuterresebre.cat

Exposició “Aquelles tardes... 120 anys de cine

 a les Terres 



Les Terres de l’Ebre: de la neolitització a la romanització

Presentació

Exposició arqueològica dedicada a la prehistòria, pro-

tohistòria i món antic de les Terres de l’Ebre. Formal-

ment presenta els continguts en la clàssica divisió cro-

nològica per períodes i ens mostra el testimoni dels 

principals jaciments de cada període. L’objectiu princi-

pal es apropar al públic de forma entenedora i didàcti-

ca les darreres interpretacions gestades pel món cien-

tífic en relació a aquests períodes a les Terres de l’Ebre

L’exposició s’inicia amb el període epipaleolític al 

massís del Port amb grups de caçadors recol•lec-

tors del Port ocupant coves com la Cova del Vidre i 

el Clot de l’Hospital (Roquetes), per continuar amb la 

sedentarització i l’ocupació de les terrasses fluvials de 

l’Ebre, on destaquen les primeres mostres funeràries 

amb les necròpolis de  Barranc de Fabra, Masdenver-

genc, Clota del Molinàs, Mas Benita, Mas de Xies, etc.

Per a la protohistòria s’assenyala els assentaments de 

Sant Jaume-Mas d’en Serra, la Moleta del Remei (Alca-

nar) o La Ferradura (Ulldecona) per a la 1a edat del ferro 

i les importants necròpolis paleoibèriques i ibèriques 

de Mianes (Santa Bàrbara), Mas de Mussol (l’Aldea), 

L’Oriola i la Carrova (Amposta),  els poblats emmura-

llats en turons i el singular jaciment del Bordissal (Ca-

marles) per explicar l’evolució de la societat ilercavona.

Per a l’època antiga, es donen a conèixer algunes de 

les noves aportacions  arqueològiques en relació al 

món roma de les Terres de l’Ebre. Destaca les res-

tes estructurals dels edificis fructuaris de les vil•les, 

en concret de la Carrova (Amposta),  Mas de Sant 

Pau (Masdenverge), de Casa Blanca (Bitem-Torto-

sa), del Cementiri (Alcanar) o d’altres elements com 

la via romana de la Terra Alta que expliquen la im-

portant transformació del territori que ocasionarà 

l’ocupació romana i que a partir d’aquell moment 

tindrà una extensa àrea rural de monocultius (oli, 

vi i/o cereal)  productora i proveïdora de la ciutat.

Característiques tècniques

Elements museografics: 

10 plafons de 205 x 122 cm , 3 plafons de 50x 

122 cm. Es pot ampliar amb vitrines o objectes, 

sempre que es garanteixen les condicions per part 

del  peticionari.

Dimensions recomanades de l’espai  expositiu:

100 m

Més informació: info@museuterresebre.cat



Presentació

L’Associació “Bitxac”,  que treballa en la difusió i co-

neixement dels fongs i bolets de les Terres de l’Ebre, 

i el Museu de les Terres de l’Ebre mantenen una col·

laboració estreta que ha permés desenvolupar un 

treball conjunt fruit del qual es va produir i realitzar 

l’exposició itinerant “Els bolets de les Terres de l’Ebre: 

Molt més que rovellons”.

Aquesta exposició està formada per 17 panells que 

introdueixen, a través de textos entenedors i imatges, 

al visitant al món dels fongs i als principals grups ta-

xonòmics de bolets, mostrant una part de la gran bio-

diversitat d’espècies de bolets que podem trobar a les 

Terres de l’Ebre. D’aquesta manera es mostren imat-

ges i informació d’espècies molt conegudes i d’elevat 

valor gastronòmic com el sureny (Boletus aereus), 

el camagroc (Cantharellus lutescens), el cama-sec 

(Marasmius oreades), les dos espècies de rovellons 

(Lactarius deliciosus i Lactarius sanguifluus), l’apaga-

llums (Macrolepiota procera), la moreneta (Tricholo-

ma terreum), el rossinyol (Canthareullus cibarius) o 

el bolet de xop (Agrocybe aegerita); i al mateix temps 

el visitant també pot conèixer espècies de bolets tòxi-

ques, i fins i tot mortals, presents al territori ebrenc 

com la farinera borda (Amanita phalloides), el pixacà 

(Amanita pantherina) o diferents espècies de lepiotes 

(Lepiota sp.).

Característiques tècniques

Elements museografics: 

17 plafons de 85 x 200 cm

Dimensions recomanades de l’espai  expositiu:

mínim 100m quadrats

Exposició 
“Els bolets de les Terres de l’Ebre: Molt més que rovellons”



Presentació

Aquesta activitat itinerant té per objectiu recuperar, 

conservar i, sobretot, difondre una part important 

del patrimoni popular infantil, de caràcter lúdic, de la 

comarca del Montsià. 

A través d’un àmbit de fàcil accés per tothom: el 

món dels jocs i els joguets populars i tradicionals, 

“Els joguets dels iaios” dona a conèixer a les noves 

generacions quins eren els joguets populars i tradi-

cionals creats pels infants i els artesans locals, i per la 

indústria, entorn de la primera meitat del segle XX; i 

recupera la memòria sobre la pròpia infantesa entre 

la gent gran.

Així, pot interessar i propiciar activitats que impli-

quen tota una generació, des de la gent gran als 

propis infants, i també activitats de caràcter interge-

neracional.

L’exposició inclou una vuitantena de joguets tradicio-

nals, de tota mena. 

Joguets amb els quals antigament s’entretenien i di-

vertien els infants de la comarca del Montsià. Inclou 

joguets que es construïen el propis infants, utilitzant 

un gran nombre de matèries naturals que aconse-

guien del seu entorn més immediat (argila, canya, 

escorça, fulles, fusta, llavors, monedes, os, petxines, 

pinyols, roba...) i també usant materials manufactu-

rats (botons, corda, fil, llauna, paper de diari...), altres 

els elaboraven els artesans locals o comarcals (fe-

rrers, fusters, llauners, terrissers...), sovint a imitació 

dels que elaboraven per als adults; finalment també 

inclou joguets fabricats industrialment, al quals no 

sempre tothom hi tenia accés. 

Exposició taller didàctic “Els joguets dels iaios”

Característiques tècniques

Elements museogràfics: 7 plafons, 5 vitri-

nes, una vuitantena de joguets, cadascun 

amb un peu explicatiu

Dimensions recomanades de l’espai 

expositiu: 60m2

Més informació: info@museuterresebre.cat



Presentació

L’exposició organitzada pel Museu del Montsià, 

dins els actes commemoratius del Centenari del 

naixement de Ramon Violant i Simorra, en el qual 

hi participen diverses institucions, museus i enti-

tats culturals d’arreu de Catalunya. L’exposició està 

patrocinada pel Centre de promoció de la Cultura 

Popular i Tradicional Catalana i la Caixa. 

“Etnografia de l’Ebre als anys 40. El llegat de Ramon 

Violant i de Ramon Noé” dóna a conèixer el contin-

gut i el valor de la feina etnogràfica realitzada per 

Ramon Violant i per Ramon Noé a les Terres de 

l’Ebre, a partir del treball de camp (entrevistes, fo-

tografies, llibretes de camp, dibuixos…), de la seva 

obra museogràfica, i de la difusió que en van fer a 

partir de les seves publicacions; també recull una 

mostra de la documentació inèdita realitzada per 

Violant al territori (cartes, fitxes de camp, notes ma-

nuscrites…). 

Així, l’exposició inclou textos, documents, fotogra-

fies, dibuixos i objectes. La documentació inèdita 

procedeix de l’Arxiu Ramon Violant i Simorra, dipo-

sitat actualment a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, a 

Esterri d’Àneu, i els noranta objectes exposats són 

del fons del Museu del Montsià. Els més de qua-

ranta dibuixos reproduïts, realitzats del natural per 

Ramon Noé a les Terres de l’Ebre, es conserven ma-

joritàriament al fons del Museu Etnològic de Barce-

lona. 

En total l’exposició inclou vint-i-vuit àmbits: Ra-

mon Violant i Simorra, Violant etnògraf, Violant 

conservador de museu, la campanya de 1946, la 

campanya de 1948, la campanya de 1950, Ramon 

Noé dibuixant, Noé artista a les Terres de l’Ebre, 

les barraques del delta, el tiràs, la sénia de fusta, els 

cadups, la pollagana i les barres, l’arada de vinya, 

les aixades, el vidre popular, el treball del ferro, el 

treball de la palma, l’elaboració de cabassos, la indu-

mentària tradicional, els pans infantils, el pessebre 

popular, el molí de giny, la caça en filat, la caça en llaç 

al Delta, la caça en barraca de visc, la terrissa de la 

Galera, i l’obrador dels Cortiella.

     

Característiques tècniques 

Elements museogràfics: 30 plafons pas-

se-partout sobre cartolina de 100 x 100 cms. 

Muntats amb marcs d’alumini, entre metacri-

lat i xapa de fusta. 

Dimensions recomanades de l’espai expo-

sitiu: 60-100m2  Més informació: info@mu-

seuterresebre.cat.

Més informació: info@museuterresebre.cat

Exposició “Etnografia de l’Ebre als anys 40.

El llegat de Ramon Violant i de Ramon Noé”



Presentació

Influenciada pels textos del llibre “La festa de Cata-

lunya avui” de  l’antropòleg Manuel Delgado i amb 

l’objectiu de mostrar com és en l’acte festiu on des-

cobrim el costat més desvergonyit de les persones, 

Roser Arques (Deltebre, 1985) va realitzar l’any 

2010 un reportatge fotogràfic amb imatges de 

diferents festes de les Terres de l’Ebre, pel qual va 

obtenir el Premi Taronja de Tarragona que atorga 

l’Escola d’Art de Tarragona.

Fotografies de Gandesa, Deltebre, Godall i Jesús, 

en les que s’identifiquen els rols socials que s’esta-

bleixen durant la celebració d’una festa popular, la 

manera que té cadascú d’expressar les seves arrels 

i tradicions, la seva manera de fer i el seu caràcter.

Una mostra que recull imatges realitzades des d’un 

punt personal –de vegades proper, en d’altres de 

més llunyà–,  en la que l’autora ha volgut mostrar 

el caos, la violència, la identitat, els límits simbòlics 

i tota la gramàtica oculta que hi ha darrere de la 

celebració d’una festa popular.

La festa a les Terres de l’Ebre. Una mirada creativa 

i contemporània fou una de les seleccionades a la 

convocatòria d’exposicions fotogràfiques impulsa-

da pel Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre 

l’any 2016.

Exposició “La festa a les Terres de l’Ebre. 

Una mirada creativa i contemporània”

Característiques tècniques:

Elements museogràfics: 40 marcs de 60x 50 

cms (36 marcs amb fotografia i 6 marcs amb 

textos

Dimension recomanades de l’espai 

expositiu: 100m

Més informació: info@museuterresebre.cat



L’exposició va estar organitzada per l’Ajuntament 

d’Amposta i el Museu Comarcal del Montsià, dins 

dels actes de la capitalitat de la cultura catalana 

l’any 2006, i va comptar amb el patrocini del Conse-

ll Comarcal del Montsià. En aquella ocasió, a més a 

més, de cada població es van presentar dos pintures 

(obtingudes en la seva major part dels fons d’art de 

cada ajuntament) on es podia veure un paisatge o 

element emblemàtic de cadascun dels municipis del 

Montsià.

      
       

Característiques tècniques 

Elements museogràfics: 13 plafons paper 

fotogràfic de 100 x 100 cms.  

Dimensions recomanades de l’espai exposi-

tiu: 60m2

Més informació: info@museuterresebre.cat

Presentació

L’objectiu fonamental de l’exposició és enfortir el 

sentiment de pertinença al propi municipi i a la prò-

pia comarca, i en particular donar a conèixer els 

diferents municipis que conformen la comarca del 

Montsià al públic que la visiti. Amb aquesta finalitat 

cada municipi està representat en l’exposició per un 

plafó on podem veure vàries imatges significatives 

de cada localitat i on hi figuren dos textos, escrits 

per escriptors o periodistes de cada municipi. En el 

primer text se’ns parla del poble i en el segon text 

dels seus habitants. 

Els textos de cada població han estat redactats ex-

pressament per a l’exposició des d’una perspectiva 

personal però amb voluntat de constituir un relat 

de significat col·lectiu. En concret els autors dels 

textos són: Carme Ferrer Pavia (Alcanar), Rafael 

Haro i Sancho (Amposta), Josep Roncero i Pallarés 

(Freginals), Carme Saura i Salvadó (La Galera), Mi-

quel Subirats Villalbí (Godall), Marià Lleixà i Tal (Mas 

de Barberans), Roser Royo Tomàs (Masdenverge), 

Miquel Reverter Aguilar (Sant Carles de la Ràpita), 

Víctor Porres Tafalla (Sant Jaume d’Enveja), Josep 

M. Arasa (Santa Bàrbara), Joan Todó Cortiella (La 

Sènia) i Lo Mascarat (Ulldecona).

Exposició “El Montsià. Pobles i gent. Paisatges i cultura”



Presentació

L’exposició, organitzada pel Museu del Montsià i la 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, 

té una triple vesant: la primera està dedicada molt 

especialment a la indumentària popular i tradicional 

que es va confeccionar i lluir a la comarca del Mont-

sià a finals del segle XIX i els primers anys del segle 

XX (tot i que algunes persones grans van portar-la 

fins als anys 1980). També mostra com s’ha anant 

transformant la indumentària festiva, i la feina de 

recuperació i de confecció de peces duta a terme 

pel grup de modistes del taller d’indumentària tra-

dicional, organitzat dins del programa “Tallers per a 

la festa” del Departament de Cultura.

“El vestit tradicional a Amposta i la comarca del 

Montsià” documenta i difon la riquesa i les caracte-

rístiques històriques, etnològiques i artesanals del 

vestit tradicional de la nostra comarca. A partir de 

textos, fotografies antigues, objectes originals i una 

dotzena de maniquins, es mostra com era la indu-

mentària i els complements tradicionals del període 

històric comprés entre finals del segle XIX i inicis del 

segle XX.

Les fotografies que es mostren en l’exposició, són 

majoritàriament retrats d’estudi realitzats per fotò-

grafs professionals amb estudis a Amposta, Barce-

lona, Tortosa o València. Només unes poques foto-

grafies mostren la gent en el seu context quotidià, 

abillada amb roba de diari o de treball.

Quant s’anaven a retratar ho feien amb el vestit 

de mudar, i molts només ho feien en ocasió del seu 

casament. Unes i altres es van positivar entre finals 

de la dècada del 1880 i els primers anys de la del 

1920. Són fotografies familiars que ens permeten 

veure com la roba masculina, femenina i infantil de 

diari, de treball i de festa. 

Les peces de roba exposades  de forma opcional 

són vestits i complements tèxtils. Quan s’inclou en 

aquest ambit l’exposició ens permet admirar roba 

i complements femenins: Vestits, faldes, gipons, 

mantons, toques, davantals, calçons, camises de 

dormir…; masculins: pantalons, jaquetes, jupetins, 

calçotets de vieta, brusons, camises, espardenyes, 

mocadors de butxaca,…: i infantils: vestits, faldes i 

pantalons com els dels adults, vestits de nadó, bata 

d’escola, etc.

Característiques tècniques   

 Elements museogràfics: 18 Plafons de 80 

x 170 cms, muntats sobre suport de fusta 

lleugera, tipus porta. Es pot acompanyar de 

maniquins amb indumentària tradicional. 

 Dimensions recomanades de l’espai 

 expositiu: 60m2

 Més informació: info@museuterresebre.cat

Exposició “El vestit tradicional a la comarca del Montsià”
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