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1.SUPORT ALS MUSEUS I ALTRES EQUIPAMENTS PATRIMONIA LS          

1.1 Suport tècnic 

 

1.1.1 Assessoraments a projectes museològics i museogràfics 

1111 Centre d'Interpretació de la Cuina del Delta (Amposta) 

En relació a la creació d'un nou centre d'interpretació per part de l'ajuntament 

d'Amposta de la cuina i els productes de l'Ebre a l'antic escorxador municipal, des del 

SAM s'ha elaborat una proposta de gestió mancomunada del mateix en el marc de 

l'estructura del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre 

 

1112 Centre d'Interpretació de Poblenou del Delta (Amposta) 

En relació a la possibilitat de crear per part de l'ajuntament d'Amposta un nou centre 

d'interpretació vinculat al nucli de colonització del Poblenou del Delta, s'ha elaborat 

una memòria que després d'analitzar l'accessibilitat al campanar del Poblenou i els 

costos d'obertura, fa desaconsellable aquesta opció; fins i tot en el marc de la gestió 

del mateix de manera mancomunada.  

 

1113 Centre d'Interpretació del Fang-Terrisseria Avante (Benissanet) 

Es van mantenir converses amb els promotors del projecte i el Consell Comarcal de la 

Ribera d'Ebre que no s'han concretat en cap acció conjunta. 

 

1114 Centre d'Interpretació del Castellet de Banyoles (Tivissa) 

S'ha assessorat als promotors del projecte en relació al marc legal vigent en temàtica 

patrimonial i museística, així com en possibles models de gestió del futur equipament. 

 

 

1.1.2 Assessoraments a la valoració de les col·leccions 

1121 Col·lecció Jesús Bru (Vilalba dels Arcs) 

Després de la visita realitzada amb el cap del Servei de Museus, en el decurs de la 

qual es va acordar avaluar aquesta col·lecció etnològica en el marc dels programes del 

SAM. Finalment, al llarg del 2014 s'ha finalitzat l'inventari d'aquesta col·lecció i s'han 

adquirit per compra un total de 100 objectes etnològics, els quals procedeixen, segons 

el seu propietari, de municipis de la Terra Alta, i, en menor mesura, de la Franja. 

Aquests objectes s'han integrat al fons del Museu de les Terres de l'Ebre.  

 

 

 



1122 Col·lecció arqueològica del Grup de Recerca del Patrimoni de Vilalba 

A partir del treball realitzat en el decurs de l'acció anterior a Vilalba, va sorgir una nova 

proposta per part d'una entitat local. En el mes de juliol de 2014 s'ha formalitzat el 

dipòsit al SAM de les Terres de l'Ebre d'un total de 80 objectes arqueològics 

procedents de 11 jaciments arqueològics del terme municipal de Vilalba dels Arcs. 

Aquests objectes havien estat recuperats i custodiats pels membres de l'associació 

cultural Grup de Recerca i Estudi del Patrimoni de Vilalba.  

 

1.1.3 Assessoraments per a l'elaboració de plans de difusió/comunicació específics de 

museu/ equipament patrimonial 

1131 Elaboració dels books de la xarxa "Ebre, Natura&Cultura" 

Al llarg del 2014 s'han elaborat els books dels equipaments de la xarxa 

"Ebre,Natura&Cultura" en els que s'inclou la informació bàsica de cada equipament, 

els documents de gestió que ha de conèixer el personal d'atenció al públic (Reglament 

de Règim Intern i especialment el Pla d'Atenció al Públic) el contingut del mateix, així 

com informació útil dels serveis i de l'oferta turística del municipi, tot pensat per a 

millorar l'atenció que es dispensa als visitants d'aquests equipaments.  

Al llarg del 2015 es finalitzarà a aquesta feina repartint els books als diferents 

equipaments.  

  

1.1.4 Assessoraments a la gestió dels museus 

1141 Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova 

S'ha realitzat una visita a l'equipament per part del personal del SAM acompanyats 

amb el tècnic de l'equipament per tal de veure tots els espais i obtenir informació de 

primera mà per tal de poder realitzar l'informe. S'ha redactat un informe que inclou 

l'estat actual en que es troba l'equipament, així com la seva situació en relació als 

estàndards que marca la Llei de Museus i el Registre de Museus, a més d'unes 

recomanacions per a poder esmenar les mancances detectades.  

 

1142 Museu de la Mar de l'Ebre (Sant Carles de la Ràpita) 

S'ha realitzat la visita a l'equipament i s'ha redactat un informe en el que es té en 

compte la situació actual de l'equipament, així com quines mancances i deificiències 

presenta en relació als estàndards marcats per la Llei de Museus i el Registre de 

Museus. També es realitzen un seguit de recomanacions per tal de poder assolir, a 

mig termini, aquests estàndards i que l'equipament es pugui integrar al Registre de 

Museus.  

 



1143 Observatori de l'Ebre (Roquetes) 

Després de la petició efectuada per L'Observatori i de la vista posterior, al llarg del 

2014 s'han mantingut diversos contactes telefònics i per correu electrònic al voltant de 

diverses temàtiques, especialment vinculades a la gestió de l'equipament, però no s'ha 

pogut dur a terme una reunió formal per problemes d'agenda de les dues parts.  

 

1144 Museu de la Pesca de Vilanova i la Geltrú 

Per part de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'ha 

sol·licitat assessorament al SAM de les Terres de l'Ebre de cara a la futura creació del 

Museu de la Pesca en aquesta localitat. Al llarg del 2014 s'han mantingut diverses 

converses telefòniques, però no s'ha dut a terme una reunió formal per problemes 

d'agenda de les dues parts.  

 

1145 Cessió de models de documents, procediments, etc 

Al llarg del 2014, el SAM de les Terres de l'Ebre ha atès peticions per part d'altres 

SAMs o equipaments patrimonials de Catalunya i altres punts de l'estat per tal que els 

cedim models de documents elaborats pel SAM de les Terres de l'Ebre o referents a 

informació sobre procediments emprats en la gestió del mateix. En concret: 

-El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal ha sol·licitat models de convenis de gestió 

d'equipaments patrimonials entre museus i ajuntaments; informació sobre com 

desenvolupar l'apartat web del SAM en el web del Museu de Lleida; informació sobre 

l'RSAL i els consorcis de museus;  

- Ajuntament de Nonasp informació sobre el funcionament intern d'un museu per tal de 

preveure espais i funcions en la creació del seu museu municipal. 

- Museu de Tortosa ha sol·licitat informació en relació a l'elaboració del Llibre de 

Registre i fitxes de documentació de Museumplus. 

- Ecomuseu de les Valls d'Àneu informació relativa a la legislació de l'RSAL i els 

consorcis de museus 

- Museu de Ceràmica Popular de l'Ametlla de Mar sol·licita poder cedir l'informe 

elaborat per part del SAM sobre aquest equipament en relació al Registre de Museus a 

un estudiant de Gestió de Patrimoni. 

  

 

 

 

 



1.1.5 Assessoraments en plans de cooperació i processos de fusió de museus i 

equipaments patrimonials 

 

1151 Museu de la Pauma (Mas de Barberans) 

  

1152 Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera (La Galera) 

S'han mantingut diverses reunions amb els representants polítics de l'equipament per 

tal d'avançar en la seva integració en l'estructura de gestió mancomunada del 

Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre. 

 

1153 Centre d'Interpretació de la Serra de Godall (Godall) 

S'han dut a terme per part del SAM diverses propostes de gestió de l'equipament que 

han finalitzat amb la integració de l'equipament en l'estructura del Consorci del Museu 

de les Terres de l'Ebre.  

 

1154 Museu de la Noguera (Balaguer) 

s'ha dut a terme una reunió conjuntament amb la directora del Museu de la Noguera, 

sra. Carme Alòs i el tècnic del Servei de Museus, sr. Oriol Picas amb els tècnics del 

SAM de les Terres de l'Ebre al voltant de la gestió mancomunada i les prestacions i 

contraprestacions entre museus i equipaments patrimonials locals. A més, s'ha tramés 

al Museu de la Noguera diversos models de documents referents a la gestió 

mancomunada (convenis, reglaments de règim intern, etc) 

 

1.1.6 Assessoraments per a incorporar-se al Registre de Museus 

1161 Museu de la Mar de l'Ebre (Sant Carles de la Ràpita) 

Veure punt 1142 

 

1162 Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. 1a Fase (Santa Bàrbara) 

S'han redactat per part del SAM i ha estat aprovat per ajuntament titular el Reglament 

de Règim Intern de l'Equipament, que inclou el Pla d'Atenció al Públic, el de Seguretat 

i el de Neteja i Manteniment. Així mateix, s'ha reclamat a l'ajuntament titular de 

l'equipament la documentació necessària per a poder iniciar els tràmits de Registre de 

l'equipament com a extensió temàtica del Museu de les Terres de l'Ebre. Al llarg del 

2015 es completaran aquests tràmits.  

 

 

 



1163 Centre d'Interpretació Viure al Poble. 1a Fase (Masdenverge) 

S'han redactat per part del SAM i ha estat aprovat per ajuntament titular el Reglament 

de Règim Intern de l'Equipament, que inclou el Pla d'Atenció al Públic, el de Seguretat 

i el de Neteja i Manteniment. Així mateix, s'ha reclamat a l'ajuntament titular de 

l'equipament la documentació necessària per a poder iniciar els tràmits de Registre de 

l'equipament com a extensió temàtica del Museu de les Terres de l'Ebre. Al llarg del 

2015 es completaran aquests tràmits. 

 

1164 Parc Arqueològic de la Carrova. 1a Fase (Amposta) 

S'han redactat per part del SAM i ha estat aprovat per ajuntament titular el Reglament 

de Règim Intern de l'Equipament, que inclou el Pla d'Atenció al Públic, el de Seguretat 

i el de Neteja i Manteniment. Així mateix, s'ha reclamat a l'ajuntament titular de 

l'equipament la documentació necessària per a poder iniciar els tràmits de Registre de 

l'equipament com a extensió temàtica del Museu de les Terres de l'Ebre. Al llarg del 

2015 es completaran aquests tràmits. 

 

1165 Centre d'Interpretació de la Serra de Montsià (Freginals) 

S'han redactat per part del SAM i ha estat aprovat per ajuntament titular el Reglament 

de Règim Intern de l'Equipament, que inclou el Pla d'Atenció al Públic, el de Seguretat 

i el de Neteja i Manteniment. Així mateix, s'ha reclamat a l'ajuntament titular de 

l'equipament la documentació necessària per a poder iniciar els tràmits de Registre de 

l'equipament com a extensió temàtica del Museu de les Terres de l'Ebre. Al llarg del 

2015 es completaran aquests tràmits. 

 

 

1.1.7 Suport a la internacionalitzacio dels museus i/o a l'acolliment de programes de 

finançament extern 

1171 Projecte "Documentación digital y socialización del Patrimonio Arqueológico 

mueble mediante nuevas tecnologías" per a la convocatòria d'ajudes en la recerca en 

humanitats digitals de la Fundación BBVA.  

Conjuntament amb membres del Seminari de Topografia Antiga del Departament 

d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili, hem elaborat la memòria 

del projecte "Documentació digital y socialización del Patrimonio Arqueológico mueble 

mediante nuevas tecnologías" per tal de presentar-lo a la convocatòria 2014 des 

beques a la recerca en humanitats digitals de la Fundación BBVA. El projecte 

contemplava la digitalització i reproducció en 3D en suport matèric de fons 



arqueològics del Museu de les Terres de l'Ebre, Museu de Tortosa, Museu d'Història 

de Cambrils i del Consorci dels Museus de Reus.  

El projecte no ha resultat escollit en aquesta convocatòria, amb més de 1600 projectes 

concursants, però ha quedat entre els 50 primers.  

 

 

1.1.8 Conservació preventiva per a col·leccions 

1181 Anàlisis de les condicions de conservació preventiva dels dipòsits arqueològics 

S'han instal·lat i calibrat nous dataloggers a les dues sales de reserva de col·leccions 

arqueològiques que acullen en part els dipòsits del SAM i s'han efectuat els 

seguiments puntuals que han permès analitzar una sèrie anual completa de mesures 

d'humitat i temperatura.  

 

 

1.1.9 Suport a la documentació de les col·leccions 

1191 Redacció del manual de documentació per a base de dades ACCESS 

Per part dels tècnics del SAM s'ha redactat un breu manual de documentació en el que 

s'explica la informació que conté cada camp, així com la forma en la que s'ha 

d'informar cadascun dels camps de la fitxa. 

 

1192 Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera (La Galera) 

A inicis del 2014 es va lliurar a la tècnic del Centre d'Interpretació de la Terrissa de la 

Galera el programa per a la documentació de col·leccions que ha confeccionat el SAM 

de les Terres de l'Ebre sobre programari ACCESS, a més del manual de funcionament 

del programari i del de documentació.  

 

1193 Museu de Ceràmica Popular de l'Ametlla de Mar (Ametlla de Mar) 

A inicis del 2014 es va lliurar al tècnic del Museu de Ceràmica Popular el programa per 

a la documentació de col·leccions que ha confeccionat el SAM de les Terres de l'Ebre 

sobre programari ACCESS, a més del manual de funcionament del programari i del de 

documentació.  

 

1194 COMEBE (Corbera d'Ebre) 

A inicis del 2014 es va lliurar al tècnic del COMEBE el programa per a la documentació 

de col·leccions que ha confeccionat el SAM de les Terres de l'Ebre sobre programari 

ACCESS, a més del manual de funcionament del programari i del de documentació.  

 



1195 Museu de la Mar de l'Ebre (Sant Carles de la Ràpita) 

Es preveia la sessió del programari de documentació i de protocols bàsics de 

documentació de col·leccions, els quals es postposen per a l'exercici 2015 degut a 

l'incompliment per part del titular de l'equipament dels terminis per a instal·lar a 

l'equipament la infraestructura bàsica per a poder dur a terme la tasca de 

documentació.  

 

1196 Centre d'Interpretació del Ferrocarril de Móra la Nova (Móra la Nova) 

A inicis del 2014 es va lliurar al tècnic del  Centre d'Interpretació del Ferrocarril el 

programa per a la documentació de col·leccions que ha confeccionat el SAM de les 

Terres de l'Ebre sobre programari ACCESS, a més del manual de funcionament del 

programari i del de documentació.  

 

1197 Museu de la Pauma (Mas de Barberans) 

A inicis del 2014 es va lliurar a la tècnic del Museu de la Pauma el programa per a la 

documentació de col·leccions que ha confeccionat el SAM de les Terres de l'Ebre 

sobre programari ACCESS, a més del manual de funcionament del programari i del de 

documentació.  

 

               

1.2 Suport logístic als museus             

1.2.1 Elaboració i manteniment dels catàleg de material especialitzat i d'altes recursos 

del SAM i del territori I 

1211 Aplicatiu de préstec de material d'infraestructura 

Al llarg del 2014 s'ha actualitzat i millorat les funcions i prestacions del programari de 

gestió de préstec de material d'infraestructura i material especialitzat, de manera que 

s'han automatitzat processos, resolucions, etc 

 

1212 Actualització de l'inventari 

Periòdicament s'actualitza l'inventari d'infraestructura i materials especialitzats en 

préstec. Actualment, el catàleg l'integren un total de 430 registres.  

 

 

1.2.2 Gestió de compres mancomunades 

No hi ha activitat 

 

 



1.2.3 Préstec de material especialitzat 

1231 Préstecs 

Al llarg del 2014, s'han realitzat un total de 12 préstecs a 6 museus i equipaments 

patrimonials de la xarxa territorial del SAM de les Terres de l'Ebre i 1 als Serveis 

Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre. Aquests préstecs representen un total de 

141 objectes prestats.  

 

1.2.4 Gestió de donació d'infraestructura 

1241 Donació de vitrines 

Per part del SAM s'ha fet donació de diversos lots de vitrines per a sales de reserva a 

diversos dels equipaments de la xarxa territorial. En concret, 5 vitrines al Centre 

d'Interpretació del Ferrocarril, 3 vitrines al Museu de Ceràmica Popular de l'Ametlla de 

Mar i 2 vitrines al COMEBE.  

 

 

1.2.5 Magatzem de materials arqueològics  

1251 Dipòsits d'excavacions dirigides per Margarida Genera 

El SAM de les Terres de l'Ebre va iniciar els tràmits per al dipòsit definitiu de les 

excavacions dutes a terme per Margarida Genera l'any 2011, a finals del 2014 s'han 

començat a fer efectius.  

Al llarg del 2014 ha dipositat materials arqueològics corresponents als jaciments de 

Castellons (Flix, Ribera d'Ebre), Sant Miquel (Vinebre, Ribera d'Ebre). Tot i així, 

aquests dipòsits no es consideraran efectius fins a mitjans del 2015, moment en que 

es preveu que Margarida Genera hagi dipositat la totalitat dels materials requerits i que 

la tècnic en arqueologia del Museu de les Terres de l'Ebre hagi pogut revisar els 

inventaris i memòries de cada campanya, així com els materials finalment dipositats.  

 

1252 Dipòsits d'excavacions dirigides per Jordi Diloli 

El 2014 el GRESEPIA de la URV ha realitzat diversos dipòsits d'excavacions 

arqueològiques duts a terme sota la direcció del Dr. Jordi Diloli, que es concreten en: 

 
L'Assut (Tivenys) 
Data d’ingrés: 20/05/2014 
Empresa i any d’excavació: GRESEPIA. 2010 
Volum aproximat: 5 caixes de 45l 
 
L'Assut (Tivenys) 
Data d’ingrés: 20/05/2014 
Empresa i any d’excavació: GRESEPIA. 2011 



Volum aproximat: 5 caixes de 45l 
 

1253 Dipòsits d'excavacions dirigides per Eduard Solà 

L'Arión (Ulldecona) 
Data d’ingrés: 20/05/2014 
Empresa i any d’excavació: Eduard Solà. 2011  
Volum aproximat: 1 caixa de 45l 

 

1254 Dipòsits d'excavacions dirigides per Ricard Marlasca 

No s'ha produït, tot i que s'havia pactat amb l'ingrès al llarg del 2014. 

 

1255 Dipòsits d'intervencions arqueològiques dirigides per Toni Cartes 

S'han realitzat els dipòsits dels materials arqueològics recuperats en les campanyes 

de prospecció del projecte "Relacions camp ciutat a l'Antiguitat. El cas de l'ager 

dertosanus" dutes a terme entre els anys 2009 i 2013 conjuntament amb la URV, i que 

van afectar diversos municipis de la comarca del Montsià i del Baix Ebre, així com els 

materials procedents de la intervenció d'urgència duta a terme el 2011 al jaciment 

romà de la zona de Tres Cales, al terme municipal de l'Ametlla de Mar.  

 

Tres Cales (L'Ametlla de Mar, Baix Ebre) 

Data d'ingrès: 02/12/2014 

Empresa i any d'excavació: Toni Cartes, 2011 

Volum aproximat: 2 caixes de 45l  

 

Prospeccions ager dertosanus (Montsià) 

Data d'ingrès: 02/12/2014 

Empresa i any d'excavació: Toni Cartes, 2009-10 

Volum aproximat: 1 caixa de 45l 

 

Prospeccions ager dertosanus (Montsià i Baix Ebre) 

Data d'ingrès: 02/12/2014 

Empresa i any d'excavació: Toni Cartes, 2010-11 

Volum aproximat: 1 caixa de 45l 

 

Prospeccions ager dertosanus (Montsià) 

Data d'ingrès: 02/12/2014 

Empresa i any d'excavació: Toni Cartes, 2011-12 

Volum aproximat: 2 caixes de 45l 



 

Prospeccions ager dertosanus (Montsià) 

Data d'ingrès: 02/12/2014 

Empresa i any d'excavació: Toni Cartes, 2012-13 

Volum aproximat: 1 caixa de 45l 

 

1256 Dipòsits d'intervencions arqueològiques de l'empresa Àpex 

Al llarg del 2014, l'empresa Àpex ha realitzat el següents dipòsits: 

 

Els Aubals (Ascó, Ribera d'Ebre) 

Data d'ingrès: 13/10/2014 

Empresa i any d'excavació: Àpex, 2014 

Volum aproximat: 1/4 de caixa de 45l 

 

Sitja del Calvari (Flix, Ribera d'Ebre) 

Data d'ingrès: 13/10/2014 

Empresa i any d'excavació: Àpex, 2014 

Volum aproximat: 1/4 de caixa de 45l 

 

1257 Dipòsits d'intervencions arqueològiques dirigides per JR Renyer 

L'arqueòleg J.R. Renyer ha realitzat el dipòsit de: 

Ca don Joan (Vinebre, Ribera d'Ebre) 

Data d'ingrès: 11/12/2014 

Empresa i any d'excavació: JR Renyer, 2013 

Volum aproximat: 1/2 de caixa de 45l 

 

1258 Dipòsits d'intervencions arqueològiques dirigides per Pablo Garcia 

Abric dels Esquerps (La Sènia, Montsià) 

Data d'ingrès: 11/12/2014 

Empresa i any d'excavació: Pablo Garcia, 2014 

Volum aproximat: 1/4 de caixa de 45l 

 

1259 Dipòsits d'intervencions arqueològiques dirigides per Arqueociència 

Aquesta empresa el 2015 ha realitzat els següents dipòsits: 

 

Carrer de la Mercè, 6-8 (Tortosa, Baix Ebre) 

Data d'ingrès: 28/08/2014 



Empresa i any d'excavació: Arqueociència, 2003-05 

Volum aproximat: 3 caixes de 45l 

 

Nuclear (Ascó, Ribera d'Ebre) 

Data d'ingrès: 28/08/2014 

Empresa i any d'excavació: Arqueociència, 2011 

Volum aproximat: 1/2 caixa de 45l 

 

1.2.6 Magatzem d'urgència de béns mobles 

No hi ha activitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.COOPERACIÓ               

2.1 Formació i gestió del coneixement per als museu s                      

2.1.1 Formació i gestió del coneixement per àmbits especialitzats i tipologies 

2111 L'activitat tècnica i la gestió dels arxius en els museus 

Al llarg del 2014 s'ha treballat en l'elaboració del programa d'aquest curs i en contactar 

amb els tècnics d'altres equipaments del territori, concretament amb Pilar Cuerva cap 

d'arxius del Museu Marítim de Barcelona i amb Carme Clusellas del Museu de Girona, 

que disposen de models de gestió d'expedients considerats com a bones pràctiques 

per tal de concretar que aporta cadascun dels implicats en aquest curs.  

Aquesta formació es durà a terme dins del primer trimestre del 2015.  

 

21112 Seminari museus-sector educatiu 

S'ha avançat en la definició d'una taula de treball que impliqui tècnics dels 

equipaments patrimonials de la xarxa, mestres i professors de primària i secundària i 

els centres de recursos de les comarques de l'Ebre.  

 

 2113 Bones pràctiques en l'atenció al públic en museus i equipaments patrimonials.  

El 4 de febrer es va impartir aquesta sessió de formació d'una única jornada al Museu 

de les Terres de l'Ebre. El professorat foren Quim Queralt, president de l'APTALC, 

Isabel Paulino tècnic de Turisme del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, Àlex 

Farnós Director del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre i Toni Cartes 

col·laborador del SAM de les Terres de l'Ebre. 

La jornada va comptar amb un total de 29 inscrits, dels quals 10 són d'equipaments de 

la xarxa del SAM de les Terres de l'Ebre; 16 de museus de la resta de Catalunya, 2 de 

museus de fora de Catalunya i 1 professional d'empreses privades relacionades amb 

els museus. A més, van assistir a la sessió els alumnes, 12, de primer curs del Cicle 

Formatiu de Guia i Assistent Turístic que imparteix l'IES Montsià.  

 

2.2 Exposicions i activitats 

2.2.1 Catàleg general d'oferta d'exposicions itinerants d'interès per als museus de la 

xarxa (producció pròpia, dels museus nacionals i d'altres d'interès) 

2211 Actualització del catàleg d'exposicions itinerants en préstec 

Entre els mesos de gener i febrer s'ha dut a terme l'actualització de les exposicions 

itinerants en préstec de que disposen els museus nacionals, així com del Museu de les 

Terres de l'Ebre. Aquest catàleg es pot consultar a l'apartat web del SAM de les Terres 

de l'Ebre ordenat per museus.  



Per part del SAM es va demanar als equipaments de la xarxa territorial que fessin 

arribar la informació d'aquelles exposicions itinerants que hagin produït, tinguin en 

préstec i creguin d'interès general per a la xarxa. Aquesta petició no va tenir resposta 

degut a que diversos dels equipaments de la xarxa no produeixen exposicions 

temporals i els que ho fan acostumen a ser de temàtica local i no territorial.  

Les exposicions que actualment hi consten són: 

- Museu d'Arqueologia de Catalunya:  Cavalls i poder en el món ibèric; Un espai 

sagrat. La Roca dels Moros del Cogul. Un segle de recerca 1908-2008; Projecte 

Monthemhat. Les mòmies oblidades. 

- Museu d'Història de Catalunya: Catalunya en guerra i postguerra. Fotografies de 

Josep Maria Pérez Molinos; La guerra civil a través de l'objectiu d'un legionari; 

Mathausen. Crònica gràfica. 

-MNACTEC: Habita el labora. Colònies industrials a Catalunya 

-  Museu de les Terres de l'Ebre: Les Terres de l'Ebre: de la neolitització a la 

romanització; Etnografia de l'Ebre als anys 40. El llegat de Ramon Violant i Ramon 

Noé; El Montsià, pobles i gent. Paisatges i Cultura; El vestit tradicional a la comarca 

del Montsià; Creuar l'Ebre: dels passos de barca als ponts penjants del Delta.  

 

2.2.2 Coordinació i suport a la producció o coproducció d'exposicions 

2221 Exposició Grup Dúctils 

Al llarg del 2014 s'han realitzat diverses reunions de coordinació amb aquest grup 

creatiu que ha centrat una part de la seva tasca en la reinterpretació del patrimoni 

cultural moble i immoble de les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu, se'ls ha aconsellat 

que visitin els equipaments que formen part de la xarxa territorial, de tal manera que a 

curt termini es pugui organitzar una exposició en la que hi participin tots els 

equipaments de la xarxa. 

 

2222 Ebre, Art&Patrimoni. Exposició col·lectiva d'escultura sonora 

Es tracta d'una exposició de producció pròpia que ha estat present de manera 

simultània en els diferents equipaments de la xarxa territorial del SAM i els que 

integren la xarxa Ebre, Natura&Cultura, representant un total de 14 equipaments i un 

total de 19 artistes que treballen en la modalitat d'escultura sonora. L'exposició també 

ha comptat amb la col·laboració de la Fundación ONCE qui, entre altres accions, ha 

transcrit al Braille les carteles de les obres participants.  

Amb aquesta exposició es va editar un fulletó que incloïa la resta de programació 

d'estiu de tots els equipaments participants, a més de la informació útil bàsica de 

cadascun d'ells.  



Aquesta exposició ha tingut un total aproximat de 8000 visitants.  

Prèviament a l'exposició, es va realitzar un curs breu de tres sessions adreçat a 

aquells artistes que volguessin participar en aquest projecte. Aquestes sessions foren 

impartides pels membres del Taller d'Escultura Sonora de la Universitat de Barcelona, 

grup que a més ha estat present de manera molt important en les tasques de 

coordinació i muntatge de l'exposició, així com en el seguiment del procés creatiu de 

cadascun dels artistes participants.  

L'any 2016 es durà a terme una experiència similar però amb una altra disciplina 

artística que haurà de ser escollida entre tots els membres de la xarxa.  

 

2223 De la Ràpita a Peníscola. La costa abans del turisme 

Es tracta d'una exposició de producció pròpia creada a partir de fotografies aèries de 

del litoral de l'extrem sud de Catalunya i Nord del País Valencià, concretament dels 

municipis de Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Vinaròs, Benicarló i Peníscola, efectuat 

a l'estiu de 1962.  

Al llarg del 2014 s'han dut a terme les tasques de guió, redacció de textos i producció. 

L'exposició fou inaugurada al juny del 2014 al Museu de la Mar de l'Ebre, sent visitada 

per un total de 802 visitants.  

Per al 2015 s'ha concretat la seva itinerància a Alcanar i Benicarló, i s'està treballant 

per tancar la itinerància a Vinaròs i Peníscola. 

 

2224 Deltebre I 

El SAM de les Terres de l'Ebre dóna suport al CASC i al MAC, promotors d'aquesta 

exposició, en la cerca d'equipaments al territori per a acollir l'exposició "Deltebre I" 

 

2225 IV Mostra d'Arquitectura a les Terres de l'Ebre 

Al llarg del 2014 es van mantenir diferents conversacions amb el Col·legi d'Arquitectes 

de Catalunya a les Terres de l'Ebre, impulsor de l'exposició, sense que s'hagin pogut 

concretar les característiques de l'exposició ni el suport del SAM al projecte.  

 

2226 Aquelles tardes de cinema. El cinema a les Terres de l'Ebre 

Al llarg del darrer trimestre del 2014 s'ha començat a treballar en aquest projecte 

d'exposició en el que participen els diferents equipaments de la xarxa territorial del 

SAM. En aquesta primera fase s'ha elaborat el preguió de l'exposició, recerca 

bibliogràfica, s'han realitzat tres reunions amb membres de l'Aula de Cinema de la 

URV que participarà en tot aquest projecte com a assessor i realitzant part de la 

recerca.  



 

 

2.2.3 Gestió de l'oferta del catàleg i coordinació i suport a la itinerància 

2231 Activitats de difusió de l'exposició "Ebre, Art&Patrimoni. Exposició col·lectiva 

d'Escultura Sonora" 

 

 

2.2.4 Coordinació i suport d'activitats complementàries al catàleg de les exposicions 

No hi ha activitat 

 

 

2.2.5 Coordinació a la programació d'activitats d'altres gèneres culturals 

2251 Entre Tarraco i l'Ebre. L'Ametlla de Mar a l'Antiguitat 

Al llarg del 2014 s'ha dut a terme la coordinació de les feines de recopilació dels 

textos, correcció, maquetació i edició d'aquesta publicació de caràcter divulgatiu sobre 

el patrimoni arqueològic terrestres i subaquàtic del terme municipal de l'Ametlla de 

Mar. La publicació es va presentar al mes de juliol del 2014 al Centre d'Interpretació de 

la Pesca de l'Ametlla de Mar i compta amb una tirada de 500 exemplars. 

El projecte s'ha dut a terme conjuntament amb el Museu de Ceràmica Popular de 

l'Ametlla de Mar i l'Ajuntament del mateix municipi, qui ha assumit el 50% dels costos 

del projecte.  

 

2252 El castell d'Amposta, porta de l'Ebre 

En els darrers mesos del 2014 s'ha iniciat la preparació d'aquesta publicació de 

caràcter divulgatiu sobre el castell d'Amposta i el solar en que aquest s'emplaça, el 

qual ha estat ocupat des de l'època ibèrica fins a l'actualitat.  

Es continuarà treballant en aquest projecte al llarg del 2015. 

                                                                  

2.3 Creació de públics. Patrimoni i turisme 

2.3.1 Comissió turisme i patrimoni 

 

 

2.3.2 Inventari de recursos turístics dels museus i del territori i catàleg d'oferta 

2321 Inventari d'agències de viatge receptores 

S'ha mantingut actualitzada la base de dades d'agències de turisme receptives del 

territori de les Terres de l'Ebre creada el 2013.  



No s'ha realitzat l'inventari de productes turístics degut a que els diversos equipaments 

que integren la xarxa no disposen d'oferta de producte turístic entre el seus catàlegs 

d'activitats.  

 

2322 Inventari de productes turístics 

Es va realitzar un buidatge de els activitats turístiques desenvolupades pels 

equipaments de la xarxa territorial del SAM i cap d'ells disposa d'experiències que es 

puguin encabir en la definició de producte turístic (en el marc del projecte de 

desenvolupament de producte turístic s'ha pogut precisar més la informació al voltant 

d'aquests serveis)  

En paral·lel, el SAM ha efectuat un inventari de les empreses i l'oferta de turisme 

cultural i natural existent en l'actualitat a les Terres de l'Ebre.  

 

2.3.3 Promoció d'experiències turístiques (packs o altres) per a la seva 

comercialització 

2331 Coordinació i gestió del projecte de la Direcció General de Turisme i de l'Agència 

Catalana de Patrimoni 

Al mes de febrer del 2014 el Director-gerent del Consorci va elaborar per encàrrec del 

Servei de Museus la memòria "Programa per al desenvolupament turístic dels Museus 

de la xarxa territorial del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Terres de Lleida i 

Aran" Així mateix, es va elaborar en relació a aquest programa el pressupost i una 

primera proposta dels costos dels serveis i la idoneïtat dels mateixos en funció de 

diferents variables derivades de les característiques de l'encàrrec.  

Juntament amb el SAM de les Terres de Lleida i el Servei de Museus, es va treballar 

per definir els continguts de l’app i web responsive en aquesta primera fase (2014) i es 

van elaborar les guies orientatives a entregar als museus i les graelles internes de 

seguiment. Això ens va servir per dibuixar un mapa de l’estat dels museus del Camp 

de Tarragona i Terres de l’Ebre i conèixer als nivells de participació als que s’adherien.  

Recopilació i revisió, un per un, de tots els materials (fotografies, textos i àudios) que 

havien de lliurar els equipaments de la xarxa de museus del Camp de Tarragona i del 

SAM de les Terres de l’Ebre, amb la conseqüent orientació i suport per elaborar-los.  

Per garantir el bon funcionament i desenvolupament del projecte, s’han dut a terme un 

seguit de reunions i videoconferències per elaborar calendaris, reformulacions del 

projecte i revisió de les feines efectuades. 

 

2.3.4 Accions de difusió de les ofertes turístiques 

No hi ha activitat 



 

2.3.5 Suport al gestor estadístic de públics de la Direcció General de Patrimoni i de 

l'Agència Catalana de Turisme 

En el curs "Bones pràctiques en l'atenció al públic en museus i equipaments 

patrimonials", es va dur a terme una breu sessió de formació sobre aquesta eina. Tot i 

així, actualment tant sols es troba implantat en 2 equipaments patrimonials de les 

Terres de l'Ebre: Museu de les Terres de l'Ebre i Museu de Tortosa.  

 

2.3.6 Altres activitats de foment del turisme 

2361 Conveni de Formació Dual amb l'IES Montsià per a proveir de personal de suport 

en atenció al públic als museus i equipaments patrimonials 

En aquest 2014, s’ha tutelat a 12 alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de 

“Guia d’informació i assistència turística” que han col·laborat en projectes de difusió, 

avaluació, i desenvolupament de productes turístics de l’àmbit de la cultura i la natura i 

s’han format en el disseny, comercialització, programació i realització de visites i 

activitats turístiques i educatives. El SAM s’ha encarregat de tota la gestió, coordinació 

i selecció i de l’avaluació dels seus projectes finals. 

S'han realitzat reunions amb el Departament d'Ensenyament i amb altres equipaments 

patrimonials del territori (Museu de Tortosa, Observatori de l'Ebre, etc) interessats en 

participar en aquest projecte acollint personal en pràctiques als seus equipaments. 

 

2362 Projecte de desenvolupament de quatre productes turístics 

Per tal de conèixer els museus que es volien adherir al projecte i els diferents serveis 

educatius i turístics que ofereixen, es van elaborar uns qüestionaris en els que es 

recollia tota la informació necessària per al desenvolupament del projecte.  

Cal tenir en compte que, a diferència del projecte de desenvolupament de l’app i web 

responsive, només quatre museus podien entrar en aquesta primera fase (any 2014). 

És per això que tant el punt 1 (Elaboració i recollida dels resultats de les enquestes i 

formularis d’adhesió al projecte) com el punt 2 (Recollida i revisió materials), requerien 

d’un anàlisi qualitatiu. 

 

                                        

2.4 Creació de públics. Estudis. Comunicació i màrq ueting 

2.4.1 Estudis de públic amb coordinació/ producció SAM 

No hi ha activitat 

 



2.4.2 Accions i recursos de comunicació màrqueting conjunt xarxa amb coordinació 

SAM 

2421 convenis amb mitjans de comunicació 

Amb l’objectiu d’assegurar una mínima presència i visibilitat als  mitjans de 

comunicació amb més repercussió del territori, es va dissenyar una estratègia de 

difusió conjunta que parteix de tres acords amb tres mitjans de comunicació ben 

diferenciats: Aguaita.cat, mitjà del territori més seguit a les xarxes socials que allotja 

diversos blogs especialitzats; Surtdecasa.cat, mitjà que difon l’oferta cultural i d’oci de 

les Terres de l’Ebre i que s’ha estès al Penedès, Camp de Tarragona, l’Empordà, 

Ponent i el Vallès Occidental; i per últim, el grup Ebre Comunicació, amb conveni amb 

la televisió Canal TE (líder al territori) i el portal digital Ebredigital.cat. Els convenis 

inclouen: difusió i creació de continguts, per una banda,  i publicitat per l’altra. Des del 

SAM de les Terres de l’Ebre, s’ha dut a terme la coordinació del blog creat a 

Aguaita.cat, la publicitat als tres mitjans (baners i anuncis) i la presència de cadascun 

als diferents programes de la televisió local. 

 

2.4.3 Altres activitats de creació de públics. Estudis, comunicació i màrqueting 

2431 Bloc "Patrimonis de l'Ebre" al diari digital Aguaita.cat 

Amb l’objectiu de difondre i compartir el patrimoni natural, arqueològic, artístic, històric 

i etnològic de les Terres de l’Ebre amb el conjunt del territori, es va crear el blog 

“Patrimonis de l’Ebre”, reservat exclusivament als tècnics  i/o persones vinculades als 

equipaments del que formen part de la xarxa de museus del SAM de les TTE. En total 

s’han publicat 24 articles i s’han registrat més de 12.000 visites des del 10 de març fins 

al 31 de desembre. Tot els equipaments han complert amb els terminis establerts i han 

tingut una gran interacció a la xarxa, amb comentaris i comparticions.          

 

2.5 Creació de públics. Serveis educatius   

2.5.1 Activitats i recursos educatius per als museus 

2511 Reunions territorials sector educatiu-museus i equipaments patrimonials. 

Per part del SAM de les Terres de l'Ebre s'ha dut a terme el buidatge dels currículums 

educatius de les assignatures de Ciències Naturals i Ciències Socials tant de primària 

com de secundària. Aquest buidatge s'ha convertit en unes graelles en les que els 

diferents equipaments de la xarxa han indicat aquells continguts curriculars que 

s'expliquen en les seves exposicions permanents, amb els materials didàctics dels que 

disposen, o en les activitats educatives que ofereixen.  

Mentrestant, s'han mantingut contactes amb els Serveis Territorials d'Ensenyament de 

les Terres de l'Ebre i amb els Centres de Recursos per a desenvolupar un treball 



conjunt per a posicionar millor l'oferta educativa dels museus en el si del sistema 

educatiu. En aquest sentit s'han programat dos presentacions, al febrer i al març, per 

als centres i educadors d'educació infantil i primària.   

 

2512 Coordinació de la difusió a través de plataformes digitals 

El SAM de les Terres de l'Ebre disposa d'una base de dades que es manté 

actualitzada en la que hi consten un total de 63 plataformes de difusió digitals, amb les 

quals es manté contacte per tal que difonguin algunes de les activitats que realitzen els 

diferents equipaments de la xarxa territorial del SAM. 

 

2513 Edició de cartells i distribució de fulleteria 

Al inici del període d'afluència turística a les Terres de l'Ebre, el SAM va centralitzar la 

recollida de papereria dels diferents equipaments de la xarxa per al seu posterior 

repartiment entre les oficines de turisme del territori i altres punts d'interès.  

                                        

2.6 Creació de públics. Acció comunitària           

2.6.0 Activitats i recursos per l'accés als museus de persones amb dificultats físiques o 
socials 
 
2611 Col·laboració de la ONCE en el projecte "Ebre, Art&Patrimoni. Exposició 
col·lectiva d'Escultura Sonora" 
Aquesta col·laboració es va concretar amb la transcripció al Braille de les carteles de 

l'exposició "Ebre,. Art&Patrimoni. Exposició col·lectiva d'Escultura Sonora", i en la 

cessió per part d'aquesta entitat de material per a que tothom qui vulgues pogués 

experimentar la ceguesa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.SISTEMA                  

3.1 Tasques de secretaria i coordinació de la xarxa  territorial pròpia   

3.1.1 POA. Elaboració de la proposta anual 

Al llarg dels mesos de gener i febrer s'ha elaborat la proposta anual d'activitats de la 

xarxa territorial del SAM de les Terres de l'Ebre, la qual ha estat validada pels 

membres de la xarxa i pel Servei de Museus. 

 

3.1.2 POA. Gestió de la proposta anual  

Per part dels tècnics del SAM s'ha dut a terme el seguiment del POA 2014 tenint en 

compte quines activitats s'havien desenvolupat de les previstes i quines no, així com 

quines s'afegien de nou al llarg de l'any.  

S'han realitzat dos informes. El primer  a inicis del mes de juliol del 2014 i un darrer 

que és la memòria de final d'any.  

A l'inici d'aquesta memòria s'adjunta l'estat de POA a 31 de desembre, amb les feines 

acabades, les feines en curs, etc.  

 

3.1.3 Suport a la xarxa territorial 

3131 Tasques de secretaria xarxa territorial 

Per part del SAM de les Terres de l'Ebre s'han dut a terme les feines de secretaria 

derivades de la prestació d'aquest servei, com la programació de reunions amb els 

tècnics dels equipaments de la xarxa, el contacte continuat amb els diferents 

equipaments i amb el Departament de Cultura, l'elaboració de les memòries seguiment 

de l'activitat, etc.  

Així, també s'ha assistit a les diverses reunions convocades pel Servei de Museus, 

assistència a activitats programades per altres SAMs d'interès general, etc 

Finalment, s'ha dut a terme el seguiment i actualització del POA de l'any en curs.  

 

3132 Reunions amb els tècnics dels equipaments de la xarxa 

Al llarg del 2014 s'han produït 3 reunions entre el SAM de les Terres de l'Ebre i els 

equipaments que formen part de la xarxa territorial per a tractar diversos temes, des de 

la programació d'activitats conjuntes com necessitats específiques de cada 

equipament envers algun tema concret, entre d'altres. Les reunions són itinerants 

entre les seus dels diferents equipaments que en formen part.  

De cadascuna d'aquestes reunions s'ha redactat una acta que ha estat tramesa al 

Servei de Museus per tal que en puguin fer el seguiment de la xarxa.  

 

 



3133 Redacció proposta POA 2015 

Al mes de desembre s'ha elaborat la documentació referent al licitació negociada del 

servei de SAM per a l'exercici 2015 a les Terres de l'Ebre. En l'elaboració d'aquesta 

proposta s'inclou el POA 2015 del SAM de les Terres de l'Ebre, el qual caldrà que sigui 

validat pel Departament de Cultura en el moment de decidir l'adjudicació del servei de 

SAM.  

 

             

3.2 Accions del sistema entre les xarxes territoria ls 

3.2.1 Funció d'antena al territori. Seguiment i informació sobre els equipaments 

patrimonials i museus del territori. 

3211 Seguiment dels equipaments del Registre de Museus i resta d'equipaments 

patrimonials 

Per part dels tècnics del SAM es manté una relació constant amb els equipaments de 

la xarxa.  

El Museu Comarcal del Montsià (actual Museu de les Terres de l'Ebre) va iniciar l’any 

2006 la recopilació de dades relatives a museus, col·leccions, centres patrimonials, 

etc. i dels projectes en curs a les Terres de l’Ebre, per tal de disposar d’una informació 

bàsica per a realitzar una cartografia valorada de les infraestructures de gestió 

museística i patrimonial del territori. A finals de l’any 2007 hi havia: 

• Museus registrats: 2 

• Col·leccions, centre d’interpretació i jaciments visitables: 39 

• De tots aquests equipaments, tenien horaris d’obertura regulars i personal  

d’atenció al públic en algun moment de l’any: 17 

• Projectes d’equipaments no executats: 35 (d’aquests, 3 eren projectes de nous 

museus) 

 

A finals de l’any 2014 hi havia: 

• Museus registrats: 3  

• Col·leccions, centres d’interpretació i jaciments visitables: 75, 2 més que el 2014 

• De tots aquests equipaments, tenien horaris d’obertura regulars i personal  

d’atenció al públic en algun moment de l’any: 45 

• Projectes d’equipaments no executats completament: 31 (només hi ha un 

equipament que s'ha projectat com a nou museu: Ca Don Joan a Vinebre). 

 



Per tal de mantenir actualitzat aquest inventari s’han recopilat per part del SAM 89 

notícies de premsa (14 del Baix Ebre, 38 del Montsià, 20 de la Ribera d'Ebre i 17 de la 

Terra Alta) relatives als equipaments o projectes que es detallen en l'annex. 

 

3.2.2 Accions coordinades i delegades dels SAMs i del Servei de Museus 

3221 Aplicatiu informàtic per  a la gestió del prèstec d'infraestructura i exposicions 

veure punt  

 

3222 Aplicatiu informàtic per a la gestió d'expedientsi serveis del SAM 

A inicis del 2014 es van iniciar les feines per a la creació d'aquest aplicatiu. En les 

reunions i converses mantingudes, s'havia avançat en la definició dels camps 

necessaris en aquesta aplicació.  

a finals d'any s'ha efectuat una primera proposta del camps que ha de contenir la base 

de dades de gestió dels expedients de l'activitat del SAMs. També s'ha elaborat la 

taula d'equivalències entre el POA i els expedients. Finalment s'ha programat el pla de 

treball per a poder assolir una primera versió d'aquest aplicatiu els primers mesos de 

2015. 

 

3223 Memòria-informe de les tasques i costos derivats del dipòsit de material 

arqueològic al SAM de les Terres de l'Ebre durant els exercicis 2009-2013 

S'ha elaborat de comú acord amb el Servei de Museus aquest informe per tal d'avaluar 

la tasca realitzada, els procediments, l'economia d'escala i els costos que comporta 

aquesta prestació, tant per al SAM com per al Consorci del Museu de les Terres de 

l'Ebre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


