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1. CONTEXT GENERAL 
1.1 Antecedents 2015 
El SAM de les Terres de es va crear l'any 2009 en base a la Ordre CMC/420/2010, de 
28 de juliol, publicada al DOGC de 24 d’agost de 2010 atenent el que contempla la Llei 
17/1990 de 2 de novembre de Museus, publicada en el DOGC de 14 de novembre de 
1990 i el decret 35/1992 de desplegament parcial de la Llei de Museus.   
 
Des del 2009 i fins al 2015, el SAM de les Terres de l'Ebre ha desenvolupat 
nombrosos programes de dinamització i de formació i ha donat suport tècnic als 
museus registrats i als equipaments patrimonials d'aquesta demarcació que tenien un 
mínim d'un tècnic i un horari de funcionament regular.  
 
Des del 2015 el SAM de les Terres de l'Ebre, juntament amb els Serveis Territorials de 
Cultura a Tarragona i el Servei de Museus desenvolupen aquest rol també  en aquesta 
demarcació. Atenent a diversos criteris tècnics, d'expertesa i de perfil dels 
professionals, la coordinació de les accions a dur a terme en aquesta demarcació, així 
com el pressupost de les mateixes, es assumit pel SAM de les Terres de l'Ebre o 
directament pel Servei de Museus amb la col·laboració dels Serveis Territorials de 
Cultura a Tarragona.  
 
Al llarg del 2015 es va plantejar la necessitat de constituir la xarxa territorial Camp de 
Tarragona i Terres de l'Ebre, a l'igual que s'estava fent a Lleida i Girona, la qual 
contempla la integració de les Diputacions de cada província en l'estructura de les 
respectives xarxes. Mentrestant no s'aprovi la constitució de la xarxa territorial, els 
museus del territori, de la mà del Departament de Cultura i el SAM, han començat a 
treballar plegats en diversos eixos que es consideren prioritaris per part dels museus: 
educació, comunicació i turisme.  
 
 
1.2 Principals fites 2016 
El programa d'actuacions del SAM està regulat pel contracte aprovat pel Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya en data 29 d'abril del 2016.  
 
Al llarg del 2016 s'ha treballat per a consolidar el funcionament actual de la xarxa de 
museus registrats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre a través de programes 
col·laboratius com: Visitmuseum; assessoraments per a desenvolupament de 
productes turístics; plataforma Athenea o campanyes de comunicació conjunta. 
 
En paral·lel, el Servei de Museus ha mantingut diverses reunions amb la Diputació de 
Tarragona per tal d'incorporar-la a la xarxa i poder-la constituir en el mateix 
funcionament i model que opera actualment a Lleida i Girona.  
 
En relació als equipaments patrimonials no registrats de les Terres de l'Ebre que des 
del 2009 reben serveis del SAM, en el marc del model implantat el 2015, aquests 
equipaments es poden beneficiar d'algunes de les accions que es duen a terme per als 
museus registrats del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, però no de totes. Per 
contra, s'han consolidat projectes propis com Ebre,Art&Patrimoni o la producció 
d'exposicions itinerants pròpies, etc.  



1.3 Relació de museus registrats del Camp de Tarrag ona i les Terres de l'Ebre 
2016 
 
Nom del Museu  Població  

Museu d'Alcover  Alcover 
Museu Terres de l'Ebre  Amposta 
Museu d'Història de Cambrils  Cambrils 
Museu Deu  el Vendrell 
Vil·la Casals - Museu Pau Casals  el Vendrell 
Fundació Apel·les Fenosa  el Vendrell 
Museu de la Vida Rural  l'Espluga de Francolí 
Museu Comarcal de la Conca de Barberà  Montblanc 
Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR)  Reus 
Museu d'Art Modern de Tarragona  Tarragona 
Museu Diocesà de Tarragona  Tarragona 
Museu Nacional de Tarragona  Tarragona 
Museu de Tortosa  Tortosa 
Museu de Valls  Valls 
Museu de Ceràmica Popular  l'Ametlla de Mar* 
* Aquest museu ha deixat de pertànyer a la xarxa per haver quedat exclòs del Registre 
de Museus durant el 2016 
 
 
 
Relació d'equipaments patrimonials de les Terres de  l'Ebre que reben serveis del 
SAM de les Terres de l'Ebre. 2016 
 
Nom del Museu  Població  

COMEBE Corbera d'Ebre 
Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre Abrics de 
l'Ermita 

Ulldecona 

Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera.  
Terracota 

La Galera 

Museu de la Pauma  Mas de Barberans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 Coordinació de la xarxa-SAM 
El plenari del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre s'ha reunit el 25 de febrer al 
Museu de Tortosa, el 20 de juliol al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí i 
el 15 de desembre al Museu Pau Casals del Vendrell.  
 
El plenari d'equipaments de les Terres de l'Ebre s'ha reunit el dia 4 de maig del 2016 a 
Ulldecona  
 
L'acció cooperativa de la xarxa s'impulsa des de 4 comissions definides el 2015, que 
es reuneixen regularment i que estan integrades per tècnics dels museus registrats, 
tècnics dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona i tècnics del Servei de Museus 
i Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Aquestes comissions són: 
 
-Comunicació: Roger Òdena del Museu de la Vida Rural, Coia Domingo del Museu de 
Reus, Jordi París del Museu de Valls, Gerard Ramon de l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, Montse Caballero dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona i 
Toni Cartes del SAM i Museu de les Terres de l’Ebre. Aquesta comissió s'ha reunit els 
dies 12 de febrer, 11 de març, 21 d'abril i 8 de juliol. 
 
-Turisme: Roger Òdena, Núria Ballester, Esther Magrinyà, Gerard Martí, Gerard 
Ramon de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Montse Caballero dels Serveis 
Territorials de Cultura a Tarragona i Joan Grau del SAM i Museu de les Terres de 
l’Ebre. Aquesta comissió es va reunir els dies 12 de febrer, 3 i 11 de març, 14 de 
setembre i 24 d'octubre.  
 
-Educació: Sofia Mata del Museu Arxidiocesà de Tarragona, Maria Josep Bel del 
Museu de Tortosa, Rosa Ricomà del Museu d’Art Modern de Tarragona, Gerard 
Ramon de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Montse Caballero dels Serveis 
Territorials de Cultura a Tarragona i Toni Cartes del SAM i Museu de les Terres de 
l’Ebre. Aquesta comissió es va reunir els dies 12 de febrer, 11 de març, 21 d'abril i  8 
de juliol. A més d'una reunió amb els Centres de Recursos del Baix Ebre i del Montsià 
el dia 11 d'octubre. 
 
-Visitmuseum: Gerard Cruset del Museu de la Mediterrània, Eduard Bech del Museu 
d'Olot, Àlex Farnós del Museu de les Terres de l'Ebre, Maite Oliva de la Diputació de 
Barcelona, Noemí Riudor de la xarxa de Museus de Lleida, Magda Gassó del Servei 
de Museus, Gerard Ramon del Servei de Museus, Jordi Abella de l'Ecomuseu de les 
Valls d'Àneu, Oriol Picas del Servei de Museus, Albert Sierra de l'Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, Aurèlia Cabot de la Diputació de Barcelona, Ester Espejo del 
Museu Badalona, Laura Quinto de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Rosario 
Rodríguez de la Diputació de Barcelona. Es van celebrar reunions el 26 de gener i l'11 
d'octubre, a més de diverses videoconferències al llarg de l'any.  
 
-Athenea: Magda Gassó Cap de Servei de Museus; Gerard Ramon de l'Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural; Àlex Farnós del SAM i Museu de les Terres de l'Ebre; 
Jordi Nogués del SAM de Girona i membres de l'empresa que desenvolupa l'aplicació. 
Es van celebrar reunions els dies i 29 de novembre 
 



1.5 Línies d'acció cooperativa 
L’any 2016 ha prosseguit la línia d’actuació cooperativa de la Xarxa, impulsada per les 
comissions de treball creades l’any 2015 i el 2016, formades per tècnics dels museus 
de la xarxa, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i ha estat 
coordinada i executada pel SAM-Terres de l'Ebre i el Servei de Museus amb el suport 
dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. 
 
 1.5.1 Execució del pressupost 
La xarxa, en la seva funció cooperativa ha executat el 92,02% del seu pressupost. 
Acció  Pressupost  
Dipòsit de materials arqueològics 
 

3.568,14€ 

Bloc Patrimonis de l'Ebre 
 

803,70€ 

Creació d'una campanya de comunicació per als museus registrats 
del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre 
 

7.541,00€ 

Projecte d'assessorament extern per al desenvolupament de 
productes turístics (El patrimoni emociona) 
 

6.655,00€ 

Visitmuseum 
 

1.327,43€ 

Assessoraments 
 

5.909,74€ 

Athenea 1.115,04€ 
 

Actualització i manteniment de la base de dades d'agències 
receptives 
 

973,45€ 

Ebre,Art&Patrimoni 
 

10.379,12€ 

Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres de l'Ebre 10.465,49€ 
 

Préstec d'infraestructura 
 

809,73€ 

Itinerància d'exposicions 
 

3.539,82€ 

Acords amb mitjans de comunicació 
 

3.747,79€ 

Coordinació presència dels equipaments a les televisions locals 
 

1.438,50€ 

Observatori dels equipaments museístics 
 

2.007,08€ 

Coordinació i dinamització de la xarxa 
 

3.122,12€ 

TOTAL EXECUTAT  62.403,07€ 
TOTAL PREVIST 67.811,50€ 



2. AVALUACIÓ ACTUACIONS 
2.1 Quadre resum actuacions 2016 (indicador d'execu ció del quadre de control) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Fitxa d'accions 
 2.2.1 Dipòsit de materials arqueològics 
  2.2.1.1 Fitxa Dipòsit de materials arqueològics 

Dipòsit de materials arqueològics 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

3568,14€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

 

DESCRIPCIÓ: 

Regularització de dipòsits definitius de materials arqueològics d'excavacions 
d'urgència i de recerca dutes a terme a les Terres de l'Ebre, a excepció de les 
efectuades al terme municipal de Tortosa, que es dipositen al Museu de Tortosa.  
Les feines que es porten a terme són les de revisió de memòries, revisió d'inventaris, 
documentació de lots, emmagatzematge en contenidors de norma europea, selecció 
d'objectes amb interès expositiu, assentament dels dipòsits en la base de dades de 
control, llibre de registre i d'ingressos.  
Totes aquestes tasques les realitza al tècnic d'arqueologia del Museu de les Terres 
de l'Ebre amb el suport dels auxiliars del Museu.  
En l’exercici 2016 s’han realitzat els dipòsits definitius de Terrer Roig; Cruïlla de 
Darmós (Móra la Nova); Mas de Xalamera, 2013 (Benifallet); Santa Madrona, 2003 i 
2004 (Riba-roja d'Ebre); Sant Miquel, 1983 (Vinebre); L'Assut 2012, 2013 i 2014 
(Tivenys) i Torre de Sant Joan, 2011 (Amposta). 
L'import destinat a aquest programa des del pressupost del SAM només permet 
atendre la gestió, la tramitació dels dipòsits i el processament i documentació 
genèrica dels dipòsits arqueològics. Les despeses de conservació i 
emmagatzematge, d'adquisició dels contenidors, de documentació i inventari 
definitiu, així com les d'atenció d'estudis i altres són a càrrec del pressupost del 
Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre.  
S'han seguit atenent els dipòsits parcials de l'arqueòloga Margarida Genera 
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
10 dipòsits realitzats provinents d'empreses i equi ps de recerca 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
Eficiència de la gestió dels dipòsits en el magatze m de materials arqueològics 
del SAM 
 

 
 
  
 
 
 
 



 
 2.2.2 Comunicació 
  2.2.2.1 Fitxa Bloc Patrimonis de l'Ebre 

Bloc Patrimonis de l'Ebre 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

803,70€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

 

DESCRIPCIÓ: 

Blog amb articles d’opinió dels tècnics dels equipaments que formen part de la xarxa 
de museus i centres d’interpretació de les Terres de l’Ebre. Aquest blog té un domini 
propi, gestionat pel servei de comunicació del SAM Terres de l’Ebre i està allotjat als 
diaris digitals Aguaita.cat (Terres de l’Ebre), Surtdecasa.cat (Terres de l’Ebre), La 
Calamanda (Baix Maestrat), Diari la República (Camp de Tarragona) i Descobrir.cat 
A partir d'aquest exercici anual, en endavant, el manteniment del hosting i la gestió 
del bloc i dels seus continguts es desvincula del SAM i anirà a càrrec del Museu de 
les Terres de l'Ebre amb recursos propis. Tot i així, es manté la voluntat d'incorporar 
la difusió d'accions i reflexions de la resta de museus i equipaments patrimonials de 
les Terres de l'Ebre.  
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/  PROGRAMA D'ACTUACIONS  
14 Publicacions 
1773 lectures al domini propi, no tenim dades de les lectures als dominis externs en 
els que està allotjat el bloc.  
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2.2.2.2 Fitxa Campanya de comunicació 
Creació d'una campanya de comunicació per als Museus registrats d el Camp 
de Tarragona i Terres de l'Ebre 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

7541€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

Comissió de Comunicació 

PROVEÏDORS 
EXTERNS: 

Miralldigital (5541€) 

DESCRIPCIÓ: 

Per part dels museus registrats del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre es va 
acordar impulsar una campanya de comunicació per a donar a conèixer els museus 
del territori dins del propi territori. Aquesta campanya havia de constar, 
principalment, d’un material imprès en idiomes que presentés els museus i els 
ubiqués en un mapa, diverses accions a nivell de xarxes socials i premsa territorial i 
la realització d’una activitat concreta adreçada a públic local i familiar en unes dates 
determinades.  
Per a dur a terme aquesta campanya, des del SAM es va participar en les diverses 
reunions prèvies tant del plenari com de la comissió, es va redactar el full d’encàrrec, 
es va participar en la selecció de les empreses a les que s’invitava al concurs, en la 
selecció de l’empresa adjudicatària,etc Un cop el projecte va ser adjudicat a 
l’empresa Miralldigital, es va participar en la reunió en la que se’ls adjudicava la 
feina, i en el posterior seguiment.  
En el reunió general celebrada al Museu de la Vida Rural el dia 20 de juliol de 2016 
es va esmenar la proposta inicial presentada per l'empresa, optant per materials 
amb dissenys i continguts més tradicionals. El dia 4 d’agost Gerard Ramon i Toni 
Cartes van mantenir una reunió amb Miralldigital per tal de reconduir la proposta per 
a crear un consens. Tot i les indicacions i les modificacions fetes, el resultat no era 
l’esperat. A partir del mes de novembre entra en la coordinació d’aquesta activitat 
Laura Quinto, tècnic de Màrqueting de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, qui 
dirigeix a l’empresa pas a pas fins arribar a una proposta en el disseny del fulletó 
que pogués crear consens. Un cop la nova proposta gràfica de l’empresa va ser 
presentada aquesta també va ser esmenada. Tot i així, en el moment en el que 
l’empresa realitza la proposta d’activitats a dur a terme durant la campanya, 
aquestes no arriben als estàndards mínims esperats i es decideix rescindir el 
contracte abonant a l’empresa el 50% del pressupost de l’acció.  

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- Creació d’un element de comunicació conjunt en paper i en idiomes 
- Valoració negativa de l’experiència per no haver arribat a concretar-se per diversos 
motius (falta de definició de l’encàrrec, empresa amb poca experiència, etc) 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
- Desenvolupar noves accions de comunicació 
- Creació de públics 



 2.2.3 Turisme 
  2.2.3.1 Fitxa Tourislab 

Projecte d’assessorament extern per al desenvolupam ent de productes 
turístics 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

6.655 (Iva inclòs) + coordinació € (segons POA 1000 €) 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

Tourislab, S.L. (6655€) 

DESCRIPCIÓ: 
Elaboració d’un pla de disseny i producció de set productes turístics a partir dels 
projectes presentats pels museus, i a partir de l’anàlisi de les seues potencialitats i el 
seu entorn; definició d’una estratègia de comercialització dels productes i serveis 
dels museus;  intermediació entre els museus i agències amb interès per un 
producte determinat i participació en les primeres reunions (aquesta última acció 
només s’ha dut a terme amb els museus que ja tenen el producte acabat).  
 
Museu Alcover. Sense títol. Estructuració de l'oferta de productes i definició de les 
línies estratègiques de promoció. Assessorament individual de promoció i 
comercialització. 
Museu de la Vida Rural. El vi fa sang. Anàlisi i conclusions del producte.  
Assessorament individual de promoció i comercialització 
Museu de les Terres de l'Ebre. Tasta la cultura de l'Ebre. Pla d'estructuració del 
producte, promoció i comercialització. Assessorament individual de promoció i 
comercialització. 
Museu Pau Casals. Viatge als orígens de Pau Casals. Pla per a la millora de la 
comercialització turística. Identificació d'operadors.  
Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Art rupestre, tècnica i evolució. Pla 
d'estructuració del producte turístic. Assessorament individual de promoció i 
comercialització.  
Museu d'Història de Cambrils. Arrels mediterrànies. Pla d'estructuració del producte 
turístic. Portafolis 
Museu de Tortosa. Sense títol. Pla d'estructuració del producte turístic.  
Acompanyament a la creació d'un producte turístic: visites.  
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- Millorar l’oferta turística dels museus i captar nous públics amb la realització 
d’activitats experiencials de turisme cultural.  
- 6 museus participants en l'assessorament i desenvolupament de producte. 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
-Desenvolupament de línies de comercialització dels productes turístics dels museus 
-Creació de públics 

 
 



2.2.3.2 Fitxa Visitmuseum 

Gestió, comunicació, seguiment i suport del Visitmu seum 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

1327,43€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

Visitmuseum 

DESCRIPCIÓ: 
Inclou: 

- Seguiment i actualització dels continguts del Visitmuseum; revisió de la 
funcionalitat i de les versions de l’app d’iOs i Android; càrrega de continguts; 
revisió dels documents de treball; preparació i assistència a les reunions de 
comissió;  preparació, assistència i revisió i anàlisi dels resultats dels tests al 
Museu de la Vida Rural i Museu d'Història de Cambrils.  
 

- Jornada de formació, organitzada des de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural, per al personal d'atenció al públic dels museus del Camp de 
Tarragona i centres d’interpretació i museus de les Terres de l’Ebre per saber 
com podem utilitzar el Visitmuseum i què pot aportar de valor afegit a la visita 
dels turistes per les sales d'exposició permanents. Aquesta jornada es va dur 
a terme el dia 22 d’octubre als Serveis Territorials de Cultura de Tarragona. 
Tot i això, hi va haver un treball previ de buscar el lloc, fer una enquesta per 
saber quina data li anava millor als museus, fer la reserva de l’espai, 
controlar els equips necessaris, fer el seguiment de la inscripció i la posterior 
enquesta de valoració.  
 

- Adquisició i distribució de 15 iPads a 7 museus del Camp de Tarragona i les 
Terres de l’Ebre. Els museus amb iPad són: Museu d’Història de Cambrils, 
Museu de la Vida Rural, Museu de les Terres de l'Ebre, Museu de Tortosa, 
Museu d'Art Modern, Museu Pau Casals i Museu Diocesà de Tarragona (Els 
iPads d’aquest últim els té l’Agència Catalana de Patrimoni). 
A més de fer la distribució, es va haver de fer un seguiment dels nombres de 
sèrie de cadascun i els documents de cessió que van haver de signar 
cadascun dels museus. 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
Millorar el funcionament del Visitmuseum, executar les accions a dur a terme a la 
xarxa de museus del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, planificar accions 
futures de desenvolupament de l’app i plataforma Visitmuseum 
22 assistents a la sessió de formació. Valoració Molt bona. Font: enquesta de 
satisfacció 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MYAN3otTVXExtpGMt94Ci7PKK3cJtKWM
53tgDgKU9Ao/edit#gid=492597481 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
- Ampliar continguts 
- Consolidar l'app i el web Visitmuseum 



 2.2.4 Assessoraments 
  2.2.4.1 Fitxa assessoraments per a incorporació al Registre de Museus 

Assessoraments per incorporar-se al Registre de Mus eus 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

537,25€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

SAM de les Terres de l’Ebre 

DESCRIPCIÓ: 

Assessorament a equipaments museístics ja existents i que tenen interès en 
incorporar-se al Registre de Museus. Al llarg del 2016 s’ha fet un assessorament en 
aquest sentit al Museu del Port de Tarragona consistent en la facilitació de diversos 
models d’estatuts i reglaments de règim intern de diverses institucions museístiques.  
En sentit contrari, després dels treballs realitzat des del SAM i el Servei de Museus 
en relació al COMEBE, s'ha produït una reversió del projecte dissenyat per a la seva 
adequació al Registre de Museus. 
El pressupost previst ha estat destinat a altres accions i des de l'equip tècnic del 
COMEBE es preveu continuar treballant per a assolir aquest objectiu a mig termini. 
En relació a la sortida del Registre de Museus del Museu de Ceràmica Popular de 
l'Ametlla de Mar, s'han celebrat diverses reunions amb l'ajuntament i s'ha 
acompanyar el treball de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i 
Patrimoni per desenvolupar durant el 2017 la redacció d'un projecte general de 
gestió global del patrimoni del municipi 
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- 3 assessoraments 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
- Augmentar el nombre de museus del territori que compleixin els estàndards que 
marca la Llei de Museus, especialment a Terres de l’Ebre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  2.2.4.2 Fitxa assessoraments per a mancomunar serveis 

Assessoraments per a mancomunar serveis 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

2.149€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

SAM de les Terres de l’Ebre 

DESCRIPCIÓ: 

Al llarg del 2016 s’han dut a terme 4 assessorament en aquesta línia: 
- Centre d’Interpretació de la Torre de Camarles. Es valora la possibilitat, 

conjuntament amb Ramon Martí, coordinador del projecte, de tenir el suport 
del Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. L’assessorament es va dur a 
terme al mes de juliol del 2016 
 

- Ajuntament d’Ulldecona. Avaluació de la incorporació d’aquest ajuntament, 
titular dels equipaments patrimonials locals (Castell d’Ulldecona, Abrics de 
l’Ermita), al Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre. Contactes entre els 
mesos de novembre i desembre de 2016 
 
 

- Ajuntament de la Sénia. Contactes per a la incorporació de l’ajuntament de la 
Sénia, titular dels equipaments, Centre d’Interpretació del Molí de la Vella i 
Centre d’Interpretació del Camp d’Aviació, al Consorci del Museu de les 
Terres de l’Ebre. 
 

- Assessorament per a mancomunar serveis de gestió d’equipaments 
patrimonials al Delta de l’Ebre en el marc de la Carta Europea del Turisme 
Sostenible impulsada pel Parc Natural del Delta de l’Ebre i en la que participa 
el Museu de les Terres de l’Ebre.  
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- 4 assessoraments 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
- Cooperació museística amb ajuntaments i equipaments patrimonials 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



2.2.4.3 Fitxa altres assessoraments 

Altres assessoraments 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

3.223,49€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

SAM de les Terres de l'Ebre 

DESCRIPCIÓ: 
S’han dut a terme 6 assessoraments en aquesta línia: 

- Al gener del 2016 es va valorar la possibilitat de dipositar en els magatzems 
del SAM de les Terres de l’Ebre col·leccions de béns mobles de l’antic 
balneari de Cardó, al terme municipal de Benifallet, i propietat de l’empresa 
Grupo Pascual. Es van mantenir diversos contactes, i en les reunions també 
va participar l’arqueòleg territorial, Joan Martínez. El dipòsit d’aquestes 
col·leccions en les dependències del SAM no s’ha efectuat, atès que el 
propietari no es volia despendre d'elles. 
 

- Assessorament al Museu de Tortosa en relació a les còpies de seguretat de 
la documentació realitzada amb Museumplus. Per part del tècnic del Museu 
de les Terres de l’Ebre, Pere Luque, es va assessorar al Museu de Tortosa 
en aquesta qüestió. 
 

- Cessió de l'aplicatiu del programari de documentació de col·leccions 
desenvolupat pel SAM al Museu de la Mar de l'Ebre. Aquesta eina 
informàtica ha estat utilitzada per a documentar la col·lecció numismàtica, 
etnològica i arqueològica d'aquest centre.  

 
- Assessorament al senyor Ernest Blanc, de Móra la Nova, en relació a la seva 

col·lecció d’aparells informàtics, ja té interès en crear una exposició temporal 
que pugui ser itinerant o una sala permanent en algun centre educatiu. Se li 
recomana que es posi en contacte amb el Museu de la Ciència i la Tècnica. 
 

- Cessió al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí del pwerpoint 
sobre el Pla de Comunicació del Museu de les Terres de l’Ebre 
 

- Cessió de diversos documents del manual de bones pràctiques en l’atenció 
al públic en els museus i equipaments patrimonials elaborat pel Museu de les 
Terres de l’Ebre i de la jornada celebrada al Museu de les Terres de l’Ebre 
sobre aquesta temàtica a Maria Pia Subias, personal de la Generalitat de 
Catalunya 
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
-6 assessoraments 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
-Cooperació amb d'altres museus i col·leccions de béns mobles 



 
 2.2.5 Athenea 
  2.2.5.1 Fitxa creació base de dades de recursos de la xarxa 

Creació de la base de dades de recuersos de la xarx a 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

1115,04€+Finançament a càrrec del Servei de Museus 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

Magda Gassó Cap de Servei de Museus; Gerard Ramon de 
l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural; Àlex Farnós del SAM i 
Museu de les Terres de l'Ebre; Jordi Nogués del SAM de Girona 

PROVEÏDORS: Itteria 

DESCRIPCIÓ: 

Participació en la definició, creació i implementació d’un nou mòdul en el marc de la 
plataforma Athenea que permeti als museus i equipaments patrimonials de les 
diverses xarxes tenir accés a tres bases de dades: proveïdors, agències de viatge 
receptives, mitjans de comunicació i prescriptors.  
 
Al llarg del 2016 s’han definit els camps de les diverses bases de dades, les seves 
funcionalitats, modalitats d’accés, etc S’ha realitzat l’avaluació i revisió per part del 
Servei de Museus, SAM de Girona i SAM de les Terres de l’Ebre.  
 
Des del Museu de les Terres de l’Ebre s’ha participat en les reunions dutes a terme 
en totes les fases del projecte. A més s'han revisat i actualitzat les dades de l'apartat 
mitjans de comunicació que s'havia confeccionat el 2016. També s'ha preparat, i 
està pendent d'introduir, un llistat de professionals i proveïdors de serveis museístics 
(documentalistes, dissenyadors, industrials, etc 
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- 3 noves bases de dades: proveïdors, agències de viatge receptives, mitjans de 
comunicació i prescriptors 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
- Formació i divulgació d'aquesta eina entre els museus 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.5.2 Fitxa actualització i manteniment base de dades d'agències 

receptives 

Actualització i manteniment de la base de dades d'a gències receptives 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

973,45€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

Desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

SAM de les Terres de l'Ebre 

DESCRIPCIÓ: 

Per part del SAM de les Terres de l’Ebre s’ha dut a terme la revisió de la base de 
dades de la plataforma Athenea referent a agències de viatge receptives del Camp 
de Tarragona.  
 
També s’ha efectuat la revisió de les agències de viatge receptores de les Terres de 
l’Ebre, i un cop verificades i actualitzades les seves dades han estat introduïdes a 
les fitxes Athenea.  

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
-Actualitzar la base de dades referent a Camp de Tarragona (43) 
-Actualitzar i carregar la base de dades referent a Terres de l'Ebre (14) 
 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
- Eina de suport a l'acció 2.2.3 
- Cooperació sector públic i sector privat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2.2.6 Ebre, Art&Patrimoni 
  2.2.6.1 Fitxa Ebre,Art&Patrimoni 

Ebre, Art&Patrimoni. Territori (fotografia) memòria  viva 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

10.379,12€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a octubre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

SAM de les Terres de l'Ebre 

PROVEÏDORS: 

Autors: Guille Barberà, Jep Colomé, Andrei Moldovan, Andreu 
Caralt, Joan M. Ventura i 4D Vull.  
Paspartús: 
Marcs Caubet: 
EGM:  
SEUR: 
Gràfiques Castellà: 
Roig Creatius: 
Impremta Serra: 
Marcs Jep Colomé: 
Impressió fotos Jep Colomé: 
 

DESCRIPCIÓ: 

El festival Ebre,Art&Patrimoni, del que es celebrava la segona edició aquest 2016, 
és un cicle d’exposicions que es realitzen durant els mesos d’estiu en els diversos 
equipaments que reben serveis del SAM de les Terres de l’Ebre. En aquesta ocasió 
es van organitzar 6 exposicions fotogràfiques d’autors de les Terres de l’Ebre.  
 
Des del SAM es van dur a terme les tasques de confecció, conceptualització i 
execució del programa, coordinació general del projecte i selecció dels fotògrafs per 
a alguns projectes. Des del SAM també s'ha dut a terme la producció de les 6 
exposicions, és a dir, la impressió de les fotografies, compra i manipulació de 
paspartús, el muntatge de les 6 exposicions. El disseny, producció de continguts i 
impressió de l’opuscle, el disseny dels cartells personalitzats de cada exposició.  
 
A més, també es van dur a terme accions de comunicació i acords amb mitjans de 
comunicació que es detallen en la corresponent taula. S'ha assistit també a totes les 
inauguracions i s'han realitzat accions d'acompanyament.  
 
En concret, les exposicions produïdes són: 
- Muntanyes, de Jep Colomé. Museu de Tortosa, del 14 de juliol al 9 d'octubre de 
2016 
- 4D-VULLArt. Oficina de Turisme d'Ulldecona, del 16 de juliol al 25 d'agost de 2016 
- Abans-d'ahir, d'Andreu Caralt. COMEBE, del 23 de juliol al 11 de setembre de 2016 
- La 340, de Guille Barberà. Museu de les Terres de l'Ebre, del 5 d'agost al 18 de 
setembre de 2016 
- Lo Tros, d'Andrei Moldovan. Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, del 9 



d'agost al 11 de setembre de 2016 
- Lo Mas, de Joan M. Ventura. Museu de la Pauma, del 11 d'agost de 2016 al 27 de 
juliol de 2017.  
 
A part, s'han gestionat els convenis de cessió de les fotografies i de col·laboració per 
a la seva itinerància de forma que està previst que almenys el 2017, aquestes 
exposicions es puguin veure a: 
- 4D-VULArt. Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, del 29 de juny al 30 
de juliol de 2017 
- Abans-d'ahir. Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre, del 7 d'abril al 7 de juliol de 
2017 
- Muntanyes. Museu de les Terres de l'Ebre, del 2 de juny al 9 de juliol de 2017 
- Lo Tros. Ebre,Km0, Centre d'Interpretació de la Serra de Montsià, dates a 
concretar 
- La 340. Biblioteca Trinitari Fabregat, Alcanar. dates a concretar 
 
En els annexos també s’ha incorporat una memòria detallada de l’activitat. 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
-Producció de 6 exposicions 
- Itinerància durant el 2017 
- 2481 visitants (40% aproximadament del total de visitants dels equipaments en el 
període de les exposicions) 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
-Creació de públics 
- Festival Ebre,Música&Patrimoni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.7 Exposició "Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres de l'Ebre" 
  2.2.7.1 Fitxa exposició "Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres 
de l'Ebre" 

Exposició: Aquelles tardes... 120 anys de cine a le s Terres de l'Ebre 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

10.465,49€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

Àlex Farnós, Toni Cartes (SAM i Museu de les Terres de 
l'Ebre) 
Rocío Caballero (Museu de Tortosa) 
 

PROVEÏDORS: 

Xtrem rètols: 
Elvis Delgado i Ben Ari: 
Gómez: 
Martos: 
 

DESCRIPCIÓ: 
Per part dels equipaments que reben serveis del SAM de les Terres de l’Ebre es va 
decidir impulsar l’exposició “Aquelles tardes... 120 anys de cine a les Terres de 
l’Ebre”, un projecte a desenvolupar en dos exercicis.  
 
Durant l’any 2016 s’ha dut a terme la recerca fotogràfica i de documents i objectes 
per als plafons de l’exposició. S’han redactat, revisat i corregit tots els textos, s’ha 
dissenyat la part gràfica de l’exposició i s'ha produït el mobiliari i els suports 
expositius. S’ha gestionat tota l’exposició amb una base de dades, s’ha dissenyat el 
cartell-fullet de mà i invitació. 
 
També s’ha realitzat un encàrrec a una fotògrafa professional per a realitzar 
fotografies dels interiors de diverses sales del territori, així com d’objectes concrets 
vinculats als cinemes de les Terres de l’Ebre.  
 
Amb càrrec al pressupost del Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre, s'han 
finançat els continguts, els suports i la gràfica expositiva dels municipis vinculats a 
aquest ens.  
 
S’han incorporat a l’exposició altres poblacions del territori, les quals aporten 
recursos per a la producció del plafó de la seu municipi. Concretament s’han 
incorporat els municipis de Deltebre, Flix i Móra d’Ebre.  
 
Esta prevista la inauguració de l’exposició per al 3 de març de 2017. Per al 2017 es 
preveu la següent itinerància: 
 

Museu de Tortosa 
 

Del 8 de juny al 15 de juliol de 2017 

COMEBE (Corbera d'Ebre) 
 

Del 5 d'agost al 11 de setembre de 2017 



CIAR Del 6 al  29 d'octubre de 2017 
 

Terracota 
 

Del 3 de novembre al 10 de desembre de 2017 

 
Queden pendents de concretar les itineràncies per al 2018 i 2019. 
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- Producció de l'exposició 
-  107 col·laboradors 
- 36 persones vinculades a les sales de cinema entrevistades, unes 40h 
d'enregistraments 
- Itinerància prevista a 12 municipis de les Terres de l'Ebre 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT 
- Nova exposició a càrrec del Museu de Tortosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.8 Préstec d' infraestructura 
  2.2.8.1 Fitxa préstec d'infraestructura 

Préstec d'infraestructura 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

809,73€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

 

DESCRIPCIÓ: 

El Consorci Museu de les Terres de l’Ebre, com a SAM, posa a disposició dels 
museus i equipaments patrimonials de la xarxa un seguit de materials especialitzats i 
mobiliari museístic que són propietat d'aquest ens.  
 
Des del SAM es gestiona el servei de préstec a partir de l’actualització i 
manteniment d’una base de dades, dels corresponents formularis de préstec, etc, a 
més de preparar el material per al dia que s’ha de recollir i el dia de retorn.  
 
S'han cedit als equipaments patrimonials de la xarxa de les Terres de l'Ebre els 
següents materials: 
-Museu de Tortosa: 1 projector audiovisual, 2 peanes 
- COMEBE: 20 marcs 
- Museu de la Pauma: 25 marcs 
- Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera: 25 marcs 
- Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre Abrics de l'Ermita: 25 marcs 
 
A més, s'han atés ... préstecs d'altres equipaments patrimonials del territori.  
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- 28 Préstecs 
- 36 lots prestats 
- 10 equipaments patrimonials/ajuntaments beneficiaris 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
-Cooperació museística 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2.9 Itinerància i muntatge d'exposicions 
  2.2.9.1 Fitxa itinerància i muntatge d'exposicions  

Itinerància i muntatge d'exposicions 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

3.539,82€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

SAM de les Terres de l'Ebre 

DESCRIPCIÓ: 

El SAM manté la difusió en el seu web d'exposicions itinerants dels museus 
nacionals: MAC, MNACTEC i Museu d'Història de Catalunya. A més a més, des del 
SAM de les Terres de l’Ebre s’ofereix el muntatge i desmuntatge d’exposicions 
produïdes pel Museu de les Terres de l’Ebre o d’altres institucions i ens amb les 
quals existeix el compromís d’itinerar-les.  
 
En aquest sentit, el SAM assumeix els costos de trasllat i muntatge i desmuntatge de 
l’exposició en els equipaments patrimonials que formen part de la xarxa. 
 
Al llarg del 2016 s’han dut a terme un total de 7 itineràncies, que es concreten en: 
a) En primer lloc cal esmentar exposicions del Museu de les Terres de l'Ebre cedides 
a altres museus de la xarxa, com l'exposició: "Paisatges de llarga expressió, de Kyu 
fotografia" i "MigratoEbre. Per un riu ple de vida" cedida totes dues al Museu de 
Tortosa.  
 
b)S'ha col·laborat amb el Departament de Cultura (Serveis Territorials de Cultura a 
les Terres de l'Ebre) en la itinerància de l'exposició "Cent anys del vapor Anita. 1915-
2015" a Sant Jaume d'Enveja i Móra d'Ebre 
 
c)Finalment la tasca de difusió d'activitats de producció pròpia s'ha dut a terme en 
altres cessions als municipis de Benifallet i Miravet de l'exposició "Creuar l'Ebre. 
Dels passos de barca als ponts penjants del Delta" i Flix de l'exposició "MigratoEbre. 
Per un riu ple de peixos".  
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- 7 itineràncies 
-  1963 visitants 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
-Cooperació museística 
-Públics 

 
 
 
 
 



 2.2.10  Acords amb mitjans de comunicació i coordinació de la presència dels 
equipaments a les televisions locals 
  2.2.10.1 Fitxa contractes amb de publicitat amb mitjans de comunicació 
 

Contractes de publicitat amb mitjans de comunicació  
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

3.747,79€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

DESCRIPCIÓ: 
De forma anual, des del SAM Terres de l’Ebre es dissenya una estratègia de 
comunicació i publicitat per difondre les activitats conjuntes que es fan des de la 
xarxa. Des de l’any 2014, el SAM Terres de l’Ebre organitza un certamen estival en 
la que hi participen tots els equipaments de la xarxa i que té com a objectiu apropar 
nous públics espais patrimonials, projectar el territori i complementar l’oferta cultural 
de cada equipament. L’estratègia de comunicació d’enguany es va centrar en aquest 
programa conjunt. Es van estudiar els hàbits i consum d’informació, es va dissenyar 
una estratègia, es van analitzar les tarifes de publicitat de diversos mitjans, es va 
negociar amb ells la quantia i els serveis a rebre, es va fer el seguiment que tot 
funcionés i la posterior avaluació de resultats i impacte mediàtic.  
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
Realitzar una acció de comunicació potent per donar a conèixer el programa 
estiuenc Ebre, Art & Patrimoni i l’oferta d’activitats dels equipaments durant els 
mesos d’estiu 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  2.2.10.2 Coordinació de la presència dels equipaments a les televisions 
locals 
 

Coordinació de la presència dels equipaments a les televisions locals  
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

1.438,50€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De gener a novembre de 2016 

DESCRIPCIÓ: 
Coordinació de la presència dels equipaments patrimonials de les Terres de l'Ebre al 
programa Districte 21 del Canal 21 i a l'Ebre al dia de CanalTE produït pel Museu de 
les Terres de l'Ebre. 
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
Augmentar la visibilitat i la presència als mitjans de comunicació del territori dels 
equipaments de la xarxa. 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.11 Observatori dels equipaments museístics 
  2.2.11.1 Fitxa Observatori dels equipaments museístics 

Observatori dels equipaments museístics 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

2.007,08€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

 

DESCRIPCIÓ: 

El SAM té encomanada la tasca d’informar al Servei de Museus sobre els diferents 
equipaments patrimonials del territori en el qual actua, tant pel que fa a l’aparició de 
nous projectes, obertura de nous equipaments, tancament d’equipaments, 
equipaments en situació de risc, etc  
 
En aquest sentit, el SAM elabora semestralment un informe sobre els canvis i 
modificacions que hi ha hagut des de l’anterior informe.  
 
L'inventari d'equipaments patrimonials actualitzat aquest 2016 inclou a les 
comarques de l'Ebre un total de 94 equipaments patrimonials oberts, dels quals tant 
sols 2 són Museus Registrats ( 30 Baix Ebre, 24 Montsià, 19 Ribera d'Ebre i 21 Terra 
Alta). També es comptabilitzen 16 equipaments en projecte o en construcció.  
Les dades recollides de cada equipament són: Nom, Municipi, Estat, Obertura, 
Promotors, Inversió, Ens gestor, Patrimoni, Personal, Activitats i Visitants.  
 
A més de les taules on es recullen les dades equipament a equipament, aquest any 
s'ha redactat un petit informe general.  
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
- 2 informes 
- 120 equipaments inventariats 
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2.2.12 Coordinació i dinamització de la xarxa 
  2.2.12.1 Fitxa Coordinació i dinamització de la xarxa 
 

Coordinació i dinamització de la xarxa 
PRESSUPOST 
EXECUTAT: 

3.122,12€ 

TERMINI 
EXECUCIÓ: 

De maig a desembre de 2016 

COMISSIÓ 
RESPONSABLE: 

 

DESCRIPCIÓ: 

El SAM de les Terres de l’Ebre té encarregada la coordinació i dinamització de la 
xarxa, que inclou la secretaria de la xarxa, la gestió econòmica, l’assistència i 
elaboració de les actes de les reunions, fer seguiment dels projectes que li són 
encomanats, entre altres funcions.  
 
Entre les tasques d'aquest bloc hi figuren les memòries, els informes, les gestions i 
comunicacions per impulsar les accions i programes de caràcter general, etc 
Les reunions a les s'ha assistit han estat nombroses. En relació a aquestes reunions 
s'han realitzat tasques prèvies de programació i preparació i amb posterioritat s'han 
redactat les actes del contingut de les mateixes.  
 
-Reunions generals del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre: 3 
-Reunions generals de Terres de l'Ebre: 1 
-Reunions comissió de comunicació: 4 
-Reunions comissió d'educació: 4 
-Reunions comissió de turisme: 5 
-Reunions comissió Athenea: 2 
-Reunions comissió Visitmuseum: 2 reunions+ videoconferències  
 
També s'ha elaborat, a petició dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de 
l’Ebre, una nota informativa en relació a les actuacions dutes a terme pel SAM de les 
Terres de l’Ebre durant el 2016. 
 
 

INDICADORS CLAU 
OBJECTIU/ PROGRAMA D'ACTUACIONS  
 
LÍNIA DE DESENVOLUPAMENT  
 

 
 
 
 
 
 



3. ANNEX DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
3.1 Actes de les reunions del plenari del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre 

Acta reunió febrer Tortosa 
Acta reunió juliol Espluga 
Acta reunió desembre Vendrell 

 
3.2 Actes reunions plenari Terres de l'Ebre 

Acta reunió maig Ulldecona 
 
3.3 Actes reunions comissions tècniques 
 
3.4 Memòries i informes d'activitats 

Memòria Ebre,Art&Patrimoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 Actes de les reunions del plenari de museus del Camp de Tarragona i les Terres 
de l'Ebre 
 
 
 ACTA DE LA REUNIÓ DE PROJECTES COOPERATIUS DELS MU SEUS DEL 
CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE  
25 de febrer de 2016, 10:00h. Museu de Tortosa  
 
Hi assisteixen:  
Àlex Farnós – Museu de les Terres de l’Ebre  
Joan Grau – Museu de les Terres de l’Ebre  
Antoni Cartes – Museu de les Terres de l’Ebre  
Pilar Sada – Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona  
Roger Òdena – Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí  
Maria Josep Bel – Museu de Tortosa  
Eva Castellanos – Museu de Tortosa  
Núria Ballester –Vil·la Casals Museu Pau Casals, El Vendrell  
Rosa Ricomà – Museu d’Art Modern de Tarragona  
Sofia Mata – Museu Diocesà de Tarragona  
Jaume Massó – Institut Municipal de Museus de Reus (IMMR)  
Ester Magrinyà – Museu d’Alcolver  
Gerard Martí – Museu d’Història de Cambrils  
Dani Boquera – Museu de Ceràmica Popular de l’Ametlla de Mar  
Jordi París – Museu de Valls  
Ferran Bladé – Serveis Territorials Dep. Cultura – Terres de l’Ebre  
Núria Pegueroles – Serveis Territorials Dep. Cultura – Terres de l’Ebre  
Oriol Picas – Servei de Museus  
Magda Gassó – Servei de Museus  
Montse Caballero – Serveis Territorials Dep. Cultura – Tarragona  
Gerard Ramon – Servei de Museus (col·laborador)  
Excusen la seva assistència:  
Jordi Agràs - Serveis Territorials Dep. Cultura – Tarragona  
Núria Payán – Museu Deu, El Vendrell  
Josep Miquel Garcia – Fundació Apel·les Fenosa, El Vendrell  
Joan Pau Jàvega – Museu Comarcal de la Conca de Barberà  
Amb la presència d’Anna Catà de l’empresa Auriga.  
 
Ordre del dia :  
1) Presentació dels resultats de l’informe sobre el s serveis educatius dels 
museus per part d'Auriga i comentaris a l’informe  
2) Presentació dels resultats de la base de dades i  l’informe sobre les agències 
de viatge comentaris  
3) Presentació dels resultats de la base de dades s obre mitjans de comunicació i 
comentaris  
4) Projecte d’anàlisi l’estat de les museografies d els museus de Catalunya  
5) Desenvolupament dels projectes i organització pe r a 2016  
6) Visita al Museu de Tortosa   
 



1) Presentació dels resultats de l’informe sobre el s serveis educatius dels 
museus per part d'Auriga i comentaris a l’informe  
Anna Catà fa una presentació de l’informe general que s’ha dut a terme per a l’anàlisi 
dels projectes educatius dels museus i de la demanda de la comunitat escolar amb els 
següents objectius:  
� Tenir una visió de conjunt de com s’estructuren els serveis educatius dels museus i 
quins serveis i recursos ofereixen. Fer una primera anàlisi de la qualitat educativa 
d’aquests serveis: el plantejament i la coherència dels objectius, les competències que 
es poden treballar, els continguts seleccionats, la metodologia utilitzada, la interacció 
escola-museu, la comunicació i els sistemes d’avaluació que s’apliquen. Reconèixer i 
valorar les experiències que s’estan duent a terme en els museus. Detectar les 
mancances tant a nivell individual com col·lectiu per poder donar resposta a nivell de 
conjunt.  

� Conèixer quines necessitats tenen els centres educatius i com valoren la seva 
experiència en relació als serveis i activitats que s’estan oferint en aquests moments 
des dels museus. Conèixer quins són els canals d’informació més utilitzats pels 
docents a l’hora de buscar les activitats educatives dels museus.  
 
A nivell metodològic es comenta que s’ha obtingut la informació a través de diferents 
fonts:  
� Anàlisi de la informació disponible a les pàgines web dels museus. A partir d’una 
pauta d’observació.  

� 15 entrevistes als responsables dels serveis educatius. A partir d’entrevista 
semiestructurada.  

� 9 observacions no participants a activitats i visites. A partir de notes de camp i llista 
de control.  

� 7 entrevistes al professorat participant. A partir d’entrevista estructurada  

� 43 enquestes online a mestres i professors de diferents nivells educatius i 
procedències.  

� 3 entrevistes a focus grups de mestres i professors de 3 centres. A partir 
d’informació: entrevista estructurada.  

� 1 enquesta d’opinió a l’alumnat participant en 2 activitats. A partir d’enquesta.  

� 1 entrevista a la tècnica de cultura de l’ajuntament del Vendrell. A partir d’entrevista 
estructurada  
 
Anna Catà explica que l’informe s’ha estructurat formalment amb els mateixos apartats 
que conté un Projecte Educatiu de Museu (veure presentació pwp que s’adjunta a la 
present acta).  
En l’apartat de models educatius es destaca que la major part dels museus analitzats 
treballen amb un programa educatiu i no en un projecte educatiu integral. En aquest 
sentit s’apunta com a necessitats clares el fet de tenir un assessorament pedagògic en 
didàctica del patrimoni, i potenciar la fonamentació pedagògica dels projectes.  
En l’anàlisi del model organitzatiu dels departaments d’educació dels museus existeix 
una gran heterogeneïtat (models externalitzats, models amb personal propi, models 
coordinats). Igualment l’Anna Catà, d’entre les necessitats que es detecten, destaca el 



fet d’incorporar la formació del personal, i incorporar estratègies autoavaluatives i la 
pràctica reflexiva dels educadors/es.  
S’observa en alguns casos incoherències en la manera de tractar les accions 
educatives dins d’un mateix equip.  
 
Pel què fa als destinataris dels serveis educatius dels museus, predomina el públic 
escolar, tot i que es destaca la poca oferta per al públic 0-3 anys, i les poques 
adaptacions curriculars per a cicles formatius. També s’observa la dificultat de 
participació d’AMPAs en les programacions familiars. Sovint, les activitats educatives 
no formals no són gestionades pels serveis educatius.  
Pel què fa a les activitats permanents dels museus es detecta que existeix una gran 
diversitat de nomenclatura que dificulta la comunicació. Existeixen pocs itineraris, són 
un tipus d’activitat que permeten connectar el patrimoni amb l’entorn i la quotidianitat. 
L’Anna Catà parla que hi ha una predominança d’objectius i continguts conceptuals 
que es corresponen amb una concepció tradicional de l’educació lluny dels corrents 
pedagògics actuals. Pel què fa a les àrees de coneixement, predominen les socials i 
d’art.  
També es comenta la necessitat de redefinir el rol del professorat en les activitats, i 
que tinguin un rol proactiu, així com que s’estengui el treball a l’aula més enllà del 
museu. També s’ha detectat que, en algunes de les activitats que s’ha assistit, els 
horaris i l’afluència de més d’un centre escolar no permeten dedicar el temps suficient 
ni respectar els ritmes i espais relacionals.  
D’altra banda, s’apunta que els professors no veuen els museus com un recurs en tota 
la seva dimensió. Malgrat tot, es pot dir que existeixen un conjunt de professors 
motivats que aprofiten les activitats dels museus o els utilitzen com a recurs.  
Pel què fa la comunicació, 10 museus integren la informació dels serveis educatius al 
web i 4 no. Cal que la informació estigui presentada de forma conjunta i 
estandarditzada per evitat ambigüitats i deficiències. Els professors agraeixen que 
existeixi una versió descarregable a les webs per després poder imprimir-la i 
compartir-la als claustres. S’apunta que una possibilitat seria fer jornades de 
presentació conjuntes dels programes dels museus cada any .  
Sobre la visió que tenen els centre educatius, l’Anna Catà constata que sovint els 
professors desconeixen que existeix un museu a la localitat veïna o molt a prop. Entre 
les barreres que dificulten l’accés de les escoles als museus hi ha principalment motius 
econòmics o logístics. Els professors han apuntat que necessiten rebre la informació 
(també de forma impresa) durant el maig i el juny que és quan preparen les activitats 
pel curs de l’any vinent.  
Sobre l’avaluació de l’acció educativa dels museus, s’ha detectat poca cultura de 
l’avaluació.  
Comentaris:  
Gerard Martí, pregunta si hi ha una representativitat territorial en les enquestes dels 
professors. L’Anna Catà respon que en el cas de les enquestes no, perquè es van fer 
a través d’una base de dades de professors de tot el territori, i només han respòs de 
forma aleatòria aquells que han volgut. On s’ha buscat un equilibri per nivell educatiu, 
tipus de centre i territori, ha estat en els claustres de diferents centres educatius 
entrevistats.  
Pilar Sada felicita a Auriga per la feina, però tal i com ja havia comentat amb 
anterioritat, es pregunta exactament què se’n pot extreure del què s’ha presentat, i 



com ens ajuda cara el futur. Segons la seva percepció l’estudi queda a una dimensió 
parcial i no científica a causa dels recursos i el temps, i potser hagués sigut més 
profitós destinar els recursos en quelcom tangible.  
Magda Gassó respon que a ella li sembla que l’informe és un punt de partida que 
detalla un conjunt de necessitats que es poden mirar de cobrir a partir de diferents 
accions i estratègies futures.  
En aquest sentit Pilar Sada apunta que es podrien explora tres línies de cara el 2016 
amb la comissió: formació, jornades de presentació, i comunicació.  
Núria Ballester i Maria Josep Bel valoren positivament l’informe i el fet que s’ha dut a 
terme. Recalquen que els museus són molt diferents. També Sofia Mata que apunta 
que la informació aportada en l’informe individual li permet analitzar des d’una visió 
externa els serveis educatius del seu museu.  
Referent a la implicació dels professors, Ester Magrinyà demana com es pot gestionar 
el professor passiu. Anna Catà comenta que cal formació a la Universitat.  
Rosa Ricomà recorda que sí que es fa formació a la Universitat i que el projecte 
educatiu del Museu d’Art Modern compta amb la col·laboració de la Universitat Rovira i 
Virgili.  
Àlex Farnós explica el projecte que estan desenvolupant des de Museu de les Terres 
de l’Ebre. Amb la intenció de crear una taula permanent que inclogui els responsables 
territorials del departament d’ensenyament, volen transcendir la figura del professor 
“amic” per parlar “d’escoles amigues”. En aquest sentit es poden desenvolupar 
projectes conjunts més sòlids, i la relació del museu va més enllà d’un professor 
determinat sinó que s’estableix directament amb el centre. Reclama una acció 
coordinada amb els Serveis educatius del Departament d’Ensenyament , els camps 
d’aprenentatge i les escoles d’estiu.  
 
2) Presentació dels resultats de la base de dades i  l’informe sobre les agències 
de viatge comentaris  
Nuria Ballester, de la comissió de turisme presenta l’informe sobre agències de viatge 
que ha realitzat Insetur de la universitat de Girona, amb Llorens Prats i Isabel Paulino. 
L’informe consta d’un apartat on s’analitza el potencial dels museus, i un altre que 
s’analitza qualitativament les agències de viatge receptives. A 13 agències de viatge 
se’ls ha realitzat entrevistes semiestructurades ja que mostraven un cert interès en la 
comercialització d’activitats dels museus.  
L’informe conclou que el turisme de sol i platja té molt pes, però que hi ha una 
tendència a cercar i complementar l’estada amb d’altres activitats. En aquest sentit 
l’aspecte clau és l’articulació dels museus amb el territori i les seves potencialitats. 
D’una banda, es tracte de cercar una oferta que vinculi els museus amb activitats 
experiencials lligades a l’enogastronomia, activitats a l’aire lliure i per gaudir en família; 
cal orientar l’activitat al client. D’altra banda, s’apunta que és molt important establir 
ponts i sinèrgies amb d’altres xarxes del territori que operen en el camp turístic 
(Patronat de turisme, etc.) tant en la creació de producte, com en crear canals i 
accions de promoció.  
Respecte al posicionament dels museus amb el turisme, es detecten tres nivells 
diferents d’implicació: els que estan consolidats, els que estan a mig camí i els que 
estan tot just als inicis.  
Respecte les agències de viatges presentades, hi ha molta heterogeneïtat, i les fonts 
han estat el registre de l’Agència Catalana de Turisme, i d’altres. Hi ha agències de 



viatge petites disposades a arriscar i cercar fórmules que poden ser atractives pels 
museus, i també agències que treballen amb grans touroperadors i que cerquen 
activitats per zones molt concretes (Tarragona, ruta del Císter, a cavall de Tarragona i 
Barcelona). Tanmateix les agències de viatges grans necessiten que en el preu 
d’entrada hi hagi prou marge per poder establir un acord comercial, i aquesta és una 
fórmula que no tots els museus poden aplicar. Destaca que és molt important conèixer 
com funcionen les agències i els requisits per a treballar amb elles (capacitat de 
modificació de preus, per exemple, etc).  
Comentaris:  
Es valora el resultat de l’informe com a satisfactori i que pot ser útil pels museus que 
vulguin treballar el turisme, i que és important començar a coordinar-se amb d’altres 
agents.  
Alguns dels presents pregunten pels resultats dels dos productes experiència que 
s’han desenvolupat de forma pilot a la Vil·la Pau Casals i al Museu de la Vida Rural. 
Tant Roger Òdena com Núria Ballester coincideixen que la posada en marxa ha 
coincidit amb la temporada baixa de turisme, i que és a partir dels propers mesos que 
es podran veure els primers resultats. Tanmateix els dos coincideixen que el fam trip 
realitzat va tenir bona acollida, i que algunes agències ja s’han interessat pels 
productes.  
Oriol Picas apunta que de cara el 2016 és clau continuar treballant amb les agències 
contactades per l’informe per poder articular producte i comercialitzar-lo. Explica una 
experiència que es va dur terme al Pirineu d’unes jornades conjuntes amb agències de 
viatge, museus i creatius. Magda Gassó confirma que es continua apostant des del 
Departament per la creació de productes experiència i la seva comercialització, i que 
es continuarà finançant a través del percentatge provinent de la taxa turística.  
Roger Òdena apunta que més enllà de treballar les agències de viatge és important 
pensar en un client finalista, en el turista que viatge pel seu compte. En aquest sentit 
indica que els press trips que es fan amb periodistes especialitzats, bloggers, 
instagramers, i d’altres prescriptors són una bona fórmula per visibilitzar i donar a 
conèixer el producte turístic.  
 
3) Presentació dels resultats de la base de dades s obre mitjans de comunicació i 
comentaris  
Jordi París, de la comissió de comunicació, presenta la base de dades de mitjans de 
comunicació i prescriptors realitzada pel periodista Francesc Domènech.  
La base de dades recull en diferents camps la informació sobre mitjans de 
comunicació, aquests poden ser d’entrada lliure, entrada definida, repetibles o no:  
� Nom Mitjà – entrada lliure  
� Tipus – camp d’entrada definida i no repetible (Televisió, Agència, Premsa (edició 
paper), Revista (edició paper), Mitjà Digital, Blog, Perfil 2.0, Plataforma / Agenda 
online, Ràdio)  
� Àmbit especialització – camp d’entrada definida i no repetible (Generalista, Cultura, 
patrimoni/Museus, Turisme, Familiar, Divulgatiu/científic)  
� Seu mitjà – municipi per codi INE definit  
� Àmbit Territorial – municipi o comarca per codi INE definit, o els següents camps 
definits (Cat, Esp, Global, àmbits territorials)  



� Abast territorial – municipi o comarca per codi INE definit, o els següents camps 
definits (Cat, Esp, Global, àmbits territorials)  
� Llengua – entrada definida, repetible  
� Periodicitat – entrada definida no repetible  
� Gratuïtat  
� URL web  
� Dades de contacte:  
� Nom 1 Cognom 1 Càrrec Telèfon 1 email 1 Compte TW Compte FB  
� Nom 2 Cognom 2 Càrrec 2 Telèfon 2 email 2 Compte TW 2 Compte FB 2  
� Observacions  
 
Els camps estan definits de tal manera que posteriorment es puguin integrar en una 
aplicació central que està dissenyant el Departament de Cultura.  
El criteri sempre ha estat el de tenir una informació actualitzada, i disposar del 
contacte concret de la persona que treballa en aquell mitjà. De la mateixa manera 
també s’ha volgut aglutinar mitjans digitals, blocs i perfils de xarxes socials rellevants. 
Les fonts per la recollida de dades han estat el Col·legi de Periodistes i el propi 
coneixement personal i professional personal de Francesc Domènech.  
El nom del contacte és el del corresponsal al camp de Tarragona Terres Ebre si el 
mitjà té la seu a Barcelona. Diaris, TV. El nom és el de la persona que porta cultura. 
Observa que en aquest camp sol haver canvis i per tant és molt necessari fer un 
seguiment.  
Pel que fa a revistes i diaris ha prioritzat el paper respecte la pàgina web. En aquest 
cas observa que en algun cas la capçalera en paper no coincideix amb la capçalera 
digital a pesar que l’origen de la informació és la mateixa.  
Es compta amb un total de 118 registres de mitjans i prescriptors. El periodista 
Francesc Domènech continuarà fent un manteniment de la base de dades durant els 
propers sis mesos (despesa inclosa en el pressupost del 2015).  
Jordi París explica que a més, F. Domènech, aporta un informe/proposta molt breu per 
a una política de comunicació conjunta, on es destaca que el punt més important és 
l’anàlisi i definició d’objectius. A la vegada, explica que Francesc Domènech es 
compromet a mantenir la base de dades durant els propers sis mesos.  
Comentaris:  
La comissió valora que el resultat del projecte és el que es demanava a l’encàrrec. El 
repte de cara el 2016 serà el manteniment i gestió d’aquesta base de dades amb la 
coordinació del SAM de Terres de l’Ebre.  
Pilar Sada pregunta si aquesta base de dades es coordinarà amb aquelles que 
l’ACdPC ja esta construint, la resposta és afirmativa per part del Servei de Museus.  
Àlex Farnós apunta que la comissió de treball es planteja el 2016 amb el repte de 
poder articular alguna campanya conjunta a través d’una agència de comunicació del 
camp de Tarragona. Es pot fer amb prou temps per tal de coordinar de forma efectiva 
tots els museus.  
Es debat el moment de fer-ho i es descarta fer-la en ocasió del Dia Internacional dels 
Museus, ja que està prou consolidat i, a més, hi ha poc temps per executar-la. (M. 
Josep Bel). Oriol Picas explica que la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona 
va efectuar una campanya exclusivament digital dirigida al públic familiar durant les 
vacances de Nadal. La xarxa en farà valoració properament, que es pot fer arribar als 



museus de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. Es planteja fer la campanya a 
l’estiu.  
Diversos museus comenten que el més important en comunicació és obtenir visibilitat. 
L’Ester Magrinyà comenta que podria ser positiu comptar amb un recurs audiovisual 
que recollís a tots els museus per poder-ne fer difusió. De la mateixa manera Rosa 
Ricomà es demana si seria possible arribar a un acord amb mitjans d’abast nacional 
per poder tenir aquesta visibilitat.  
Joan Grau, comenta la dificultat que des dels mitjans d’abast nacional s’interessin per 
iniciatives del territori, remarca que cal ser original que l’opció d’articular quelcom 
conjunta amb suficient temps pot tenir uns bons resultats en comunicació. En aquesta 
línia Gerard Martí comenta la campanya duta a terme per Sant Carles de la Ràpita per 
tal que es visiti la localitat, es tracta d’un microdocumental d’un dia qualsevol d’una 
família del municipi.  
Es conclou que la comissió de comunicació treballarà amb la idea d’una campanya 
amb l’objectiu d’aconseguir una major visibilitat.  
 
4) Projecte d’anàlisi l’estat de les museografies d els museus de Catalunya  
Magda Gassó explica que el Servei de museus ha engegat un projecte a nivell de 
Catalunya consistent en analitzar les museografies dels museus registrats. L’auditoria 
ja s’ha realitzat a la Xarxa de museus de les comarques de Girona de forma 
satisfactòria amb l’empresa STOA. Es comenta que l’objectiu de les auditories és 
poder tenir arguments concrets a l’hora de cercar finançament públic per tal de poder 
renovar les museografies. Oriol Picas explica com en el cas de Girona ara es tenen 
dades concretes com el fet que el 50% de les museografies tenen més de 15 anys, o 
que el 75% de les museografies haurien d’implementar sistemes de millora per 
l’eficiència energètica.  
Àlex Farnós pregunta si també hi ha una revisió del relat de les exposicions, i Oriol 
Picas li respon que s’analitzen els següents aspectes del relat: els diferents nivells de 
lectura del contingut, la interactivitat i l’ accessibilitat.  
Alguns museus pregunten si es té en compte l’opinió dels directors quan es fan les 
auditories, ja que molts dels museus presents tenen en ment algunes millores 
museogràfiques de les exposicions. Oriol Picas explica que la metodologia seguida a 
l’auditoria de Girona ha estat una visita a l’exposició, i posteriorment una entrevista 
amb el director per complementar la informació. Magda Gassó també afegeix que tota 
aquella informació que ja es recull des del Registre a través de l’Athenea no es tornarà 
a demanar als museus per tal de fer les auditories.  
Sofia Mata apunta que seria important pel què fa a la transparència que l’empresa 
encarregada de fer l’estudi de la museografia desprès no estigui encarregada de fer 
les actuacions per corregir-la.  
 
5) Desenvolupament dels projectes i organització pe r a 2016  
Gerard Ramon presenta un petit informe de l’execució del pressupost de la xarxa per 
projectes del 2015, el qual s’ha executat el 100%. A més explica que el pressupost 
inicial previst per enguany per projectes cooperatius són 40.000€.  
Pel què fa al punt de vista organitzatiu de la xarxa, Oriol Picas explica que el 
plantejament del Departament de Cultura fins ara ha estat de crear dues xarxes 
territorials, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per mantenir el mapa administratiu 
català. Això no obstant, i donat que a Terres de l’Ebre, hi ha tan sols tres museus 



registrats, es proposa que les dues xarxes cooperin i que es distribueixin els projectes i 
serveis a prestar en base a la competència que cadascuna hi tingui . Per al 2016 el 
SAM de Terres de l’Ebre assumirà la coordinació i execució de les accions de Turisme 
i Comunicació. Les comissions hauran de decidir què es fa i amb quina empresa es fa, 
però l’executor de les accions serà en aquest cas el SAM de Terres de l’Ebre.  
Pel què fa la línia d’Educació i Museografia es mantindrà la coordinació i l’execució 
entre el Servei de Museus i els Serveis Territorials de Cultura de Tarragona.  
 
6) Visita al Museu de Tortosa  
La reunió conclou amb una visita dels presents a les instal·lacions del Museu de 
Tortosa de la mà de Maria Josep Bel i Eva Castellanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DE LA XARXA DE MUSEUS  DEL CAMP DE 
TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE 
Lloc:  Museu de la Vida Rural, l'Espluga de Francolí 
Data:  20 de juliol de 2016, 10.30h 
 
Assisteixen:  
Magda Gassó, Servei de Museus 
Oriol Picas, Servei de Museus 
Dolors Besa, Servei de Museus 
Margarida Loran, consultora externa 
Gerard Ramon, Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
Ramon Rossich, Museu de la Vida Rural 
Roger Òdena, Museu de la Vida Rural 
Albert Carreras, Museu de la Vida Rural 
Marc Ferran, Museus de Reus 
Jaume Massó, Museus de Reus 
Jordi París, Museu de Valls 
Josep Miquel Garcia, Fundació Apel·les Fenosa 
Gerard Martí, Museu d'Història de Cambrils 
Eva Castellanos, Museu de Tortosa 
Sofia Mata, Museu Diocesà de Tarragona 
Rosa Ricomà, Museu d'Art Modern de Tarragona 
Núria Ballester, Museu Pau Casals 
Esther Magrinyà, Museu d'Alcover 
Àlex Farnós, Museu de les Terres de l'Ebre i SAM de les Terres de l'Ebre 
Joan Grau, Museu de les Terres de l'Ebre i SAM de les Terres de l'Ebre 
Toni Cartes, SAM de les Terres de l'Ebre 
 
Excusen la seva presència Pilar Sada del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; 
Maria Josep Bel del Museu de Tortosa; Núria Payán del Museu Déu del Vendrell; 
Montse Caballero dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona.  
 
 
S'obre la sessió amb les paraules de benvinguda d'en Ramon Rossich, director del 
Museu de la Vida Rural, qui cedeix la paraula a Magda Gassó, Cap de Servei de 
Museus.  
 
1. Aprovació de l'acta anterior.  
Donat que l'esmenes a l'acta de l'anterior reunió celebrada a Tortosa ja s'havien fet 
mitjançant correu electrònic, i que les oportunes esmenes havien estat introduïdes, 
s'aprova l'acta per part de tots els assistents. 
 
2. Estat d'execució dels projectes i pressupost.  
Pren la paraula Gerard Ramon, qui inicia el resum de l'estat en el que es troba el 
projecte d'educació.  
 
 
 



Educació 
S'exposa al plenari la feina feta per la comissió en els darrers mesos i com les 
propostes sorgides en la darrera reunió del plenari han estat treballades, concretant-se 
en una jornada d'un matí de durada, que es durà a terme en dues seus, una a Terres 
de l'Ebre i una al Camp de Tarragona, amb els mateixos continguts i format les dues. 
Aquestes jornades es duran a terme al mes de novembre i la feina d'organització, 
gestió i seguiment de la jornada és a càrrec de la cooperativa Eduxarxa. Les dates per 
a la realització de la jornada són els dies 5 de novembre a Terres de l'Ebre i 12 de 
novembre al Camp de Tarragona. 
 
Gerard Ramon exposa que la durada de la jornada, cenyida a un matí, es deu a les 
recomanacions fetes per l'ICE. Aquest ens recomana fer jornades d'un matí de durada 
en cap de setmana, ja que el professorat no acostuma a invertir més temps en 
formació durant el cap de setmana. Amb una jornada de 5 hores, l'ICE ja reconeix la 
jornada.  
 
Pel que fa als continguts i desenvolupament de la jornada, es proposa una primera 
part teòrica amb dues ponències, una per part d'Oriol Ripoll, i una altra a definir. La 
segona part de la jornada vol desenvolupar dinàmica entre docents i personal dels 
museus.  
 
La jornada de Tarragona es planteja realitzar-la als Serveis Territorials de Cultura de la 
ciutat, mentre que en el cas de Terres de l'Ebre, l'acollirà el Museu de Tortosa o el 
Museu de les Terres de l'Ebre.  
 
Magda Gassó demana a qui va adreçada aquesta jornada. Gerard Ramon li respon 
que va adreçada a docents, personal de museus, estudiants de magisteri, de 
patrimoni, etc  
 
Rosa Ricomà exposa breument el programa de suport al desplaçament d'escolars per 
al desenvolupament d'activitats culturals que desenvolupa el Centre del Recursos del 
Tarragonès. Ester Magrinyà afegeix que el Centre de Recursos del Tarragonès està 
desenvolupant també un projecte relacionat amb la Memòria Històrica i espais de 
memòria al territori.  
 
Gerard Ramon explica que el cost de la jornada està al voltant dels 4000€, cosa que 
deixa un sobrant de 6000€ en el pressupost que hi ha per a projectes educatius. Es 
plantegen a la xarxa dues opcions a les que destinar aquest romanent, crear activitats 
o bé buscar un professional que recorri els centres educatius del territori i els presenti 
l'oferta educativa dels museus de la xarxa.  
 
Magda Gassó proposa reprendre les mancances detectades durant el treball 
desenvolupat per l'empresa Auriga i intentar resoldre algunes d'aquestes.  
 
En aquest moment es posa sobre la taula la problemàtica del cost del transport, i es 
proposa cercar un professional que pugui tancar acords amb empreses de transport 
per a tenir preus especials els escolars. Núria Ballester exposa que el Museu Pau 
Casals disposa d'un acord amb una empresa de transport del territori que els fa un 



preu especial als escolars que van al museu, però que tot i així ha detectat que hi ha 
escoles que estan fidelitzades a d'altres empreses de transport i que els costa canviar-
hi.  L'Ajuntament de Tarragona disposa d'un programa paregut impulsat per l'IEM, amb 
preus especials per al transport dels escolars que fan activitats en els museus de la 
ciutat. Per part de Gerard Martí es recorden les experiències de la província de Girona 
desenvolupats a partir del programa INDIKA de la Diputació, que bonifica una part del 
cost de l'activitat per alumne, i el programa Una Comarca de Museu que es 
desenvolupa a la comarca del Baix Empordà.  
 
Per part d'Àlex Farnós es demana que a més de les accions que dugui a terme 
l'empresa que ha de desenvolupar la jornada, per tal d'assegurar assistència, seria bo 
que els responsables dels respectius Serveis Territorials de Cultura, contactin amb els 
responsables dels Serveis Territorials d'Ensenyament i que aquests també facin 
alguna acció envers els centres educatius del seus territoris.  
 
Es proposa que el romanent per a accions educatives es canalitzi cap a un 
professional que actualitzi l'oferta educativa dels museus que ja hi ha penjada a la 
cercador de l'Agència Catalana de Patrimoni.  
 
Rosa Ricomà i Ester Magrinyà també proposen que en aquest catàleg s'introdueixi 
informació relativa al desenvolupament de l'activitat i a quina idea hi ha al darrera, ja 
que són elements que han detectat que ajuden als docents a decidir-se per una 
activitat o una altra.  
 
Margarida Loran afegeix que és important la funció d'assessorament a les escoles que 
poden fer els museus.  
 
 
Comunicació 
Pren la paraula Toni Cartes i explica breument quines són les feines desenvolupades 
per part de la comissió que s'encarrega d'aquesta temàtica. S'informa al plenari que 
s'ha apostat per la realització d'un element imprès en el que apareguin tots els museus 
de la xarxa i que aquests apareixeran singularitzats dins de l'oferta a partir d'una frase, 
que aquest element en paper incorporarà també un codi que en permet fer la seva 
traçabilitat i que es faran edicions en català-castellà i en francès-anglès. Aquest 
element en paper tindrà una durada més llarga que la campanya, i es podria reeditar 
més endavant.  
 
Es planteja realitzar la campanya durant la tardor, entre els mesos d'octubre i 
novembre, una època en que hi ha menys competència d'altres ofertes d'oci.  
 
Havent demanat propostes i ofertes a diverses empreses del territori, l'encàrrec s'ha 
adjudicat a l'empresa Miralldigital, amb qui s'ha mantingut una primera reunió i se li 
han demanat un seguit de correccions a la seva proposta, la qual però encara no està 
tancada, a l'espera del que sorgeixi d'aquest plenari.  
 
Aquesta empresa proposa un seguit d'accions offline a partir del fulletó, al qual per 
singularitzar-lo l'han concebut en un format acordió i amb un lanyard, a més han 



contactat amb una il·lustradora que crearia una sèrie de personatges individualitzats 
per a cada museu. El problema que hem detectat a priori és la baixa tirada que 
proposen de fulletons, 5000, cosa que els hem demanat que millorin, però que de 
moment no han incorporat a la millora.  
 
També proposen una sèrie d'accions online, que van des de la creació d'una 
landingpage, a la creació de perfils específics a diverses xarxes socials per a la 
campanya, a establir col·laboracions amb diversos perfils digitals que poden ser 
prescriptors dels museus i de la campanya, creació de vídeos d'animació a partir de 
les il·lustracions dels museus, etc 
 
Per part del plenari (Josep Miquel Garcia, Rosa Ricomà, Sofia Mata, etc), es posa de 
manifest que tot i que el format del fulletó si que el veuen correcte i adient, no estan 
d'acord amb la proposta gràfica de les il·lustracions ni amb que cada museu hagi de 
tenir dos personatges. Tampoc els sembla correcte el baix tiratge que proposen, i el 
lema escollit caldria treballar-lo més. Tampoc estan d'acord amb les rutes que 
proposen crear.  
 
Des dels museus es demana que l'empresa també visiti tots els museus que formen 
part de la xarxa i mantingui una reunió amb els responsables.  
 
Atenent a totes aquestes propostes de millora, es pren la decisió de demanar a la 
empresa un disseny més neutre (no tant adreçat a famílies i nens) en el fulletó i que 
aquest element es reforci amb accions publicitàries donant-lo a conèixer a públic 
general o familiar segons el cas. Es proposa que es creï un únic personatge per a tots 
els museus, i que sigui aquest el nexe d'unió entre tots. Que l'element en paper 
continuï contenint un plànol amb la situació de tots els museus del territori.  
 
Núria Ballester proposa la creació d'una marca que identifiqui a tots els museus que 
estem en aquesta xarxa per tal de reforçar la imatge conjunta, tal com ja passa amb 
els  museus del Penedès. Altres membres del plenari veuen difícil que es pugui crear 
una marca en aquesta etapa inicial. De moment es desestima aquesta opció.  
 
Fruit de tot aquest replantejament i del que suposa a nivell de feina, tant de l'empresa 
com per als museus i el SAM, es proposa també canviar les dates de la campanya i 
dur-la cap a finals d'any.  
 
Finalment es recorda al plenari que se li ha demanat a l'empresa, ja en el plec de 
clàusules, que han d'elaborar una memòria final avaluativa de la campanya.  
 
Turisme 
Pren la paraula Joan Grau qui fa un resum de les feines dutes a terme per la comissió 
de turisme. Exposa breument el motiu del qüestionari que se'ls ha enviat i els recorda 
que s'ha de respondre abans del 29 de juliol.  
 
Núria Ballester i Eva Castellanos exposen diversos dubtes en relació al que es planteja 
en el qüestionari i en que compromet als respectius museus. S'estableix que, en 
aquesta fase inicial, el que cal és que els museus facin arribar el qüestionari si estan 



interessats en rebre assessorament en l'àmbit turístic independentment del grau de 
concreció del que disposa el seu producte turístic.  
 
Per altra banda, s'informa que el Visitmuseum ja incorpora els museus de tot 
Catalunya que encara no hi eren, i que també s'han incorporat les audioguies de la 
prova pilot. L'any 2017 es preveu poder implementar més audioguies. Per a la tardor 
es preveu realitzar formacions al personal d'atenció al públic de tots els museus per a 
que puguin informar correctament als visitants de com funciona l'aplicació i que puguin 
donar una informació àmplia de la mateixa als usuaris. Aquestes formacions es faran 
de manera descentralitzada a través dels SAMs de cada territori.  
 
Museografies 
Per part de Gerard Ramon i Magda Gassó s'exposa al plenari que la feina de 
l'empresa Kultura, adjudicatària de la diagnosi sobre l'estat de les museografies dels 
museus registrats del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, es troba en fase de 
finalització. Abans de final de juliol, l'empresa lliurarà al Servei de Museus els informes 
definitius, tant el general com l'individual de cada museu. L'empresa també farà 
arribar, durant el mes de setembre, a cada museu el seu informe. També es preveu 
que més endavant l'empresa dugui a terme una presentació a les diferents xarxes de 
museus de quin és en general l'estat dels museus a Catalunya.  
 
Ester Magrinyà i Eva Castellanos manifesten que els museus de Tortosa i Alcover no 
han estat diagnosticats per aquesta empresa. Per part de Magda Gassó i Gerard 
Ramon es respon que els museus més recents, com és el seu cas, i aquells que estan 
a punt de renovar-se, cas del MNAT, no han estat diagnosticats. Magda Gassó afegeix 
que tenint en compte que només són dos museus, es plantejarà per al 2017 de 
realitzar la diagnosi d'aquests dos.  
 
 
3. Previsions a mitjà termini i calendari de la xar xa. 
Per part de Magda Gassó s'informa al plenari que el dimarts vinent tenen previst 
realitzar una reunió amb la Diputació de Tarragona per tal d'avançar en la constitució 
de la xarxa del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, tal i com ja s'ha fet en les altres 
xarxes. Independentment del paper que jugui la Diputació, des del Servei s'apostarà 
igualment per la consolidació de la xarxa de Tarragona.  
 
Gerard Martí pregunta si el Museu de les Terres de l'Ebre continuarà essent el SAM de 
tot el territori, al que Àlex Farnós respon que es tracta d'una situació provisional, en la 
mesura que els diferents agents vulguin.  
 
Sense més intervencions, es dóna per acabada la reunió a les 12.50h.  
 
 
 
 
 
 



Acta de la reunió del plenari de Museus del Camp de  Tarragona i les Terres de 
l'Ebre 
15 de desembre de 2016 
Museu Pau Casals, el Vendrell 
 
Hi assisteixen: 
- Oriol Picas, Servei de Museus 
- Gerard Ramon, Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
- Montse Caballero, Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona 
- Jordi Pardo, Museu-Vila Pau Casals 
- Núria Ballester, Museu Vila Pau Casals 
- Àlex Farnós, SAM i Museu de les Terres de l'Ebre 
- Joan Grau, SAM i Museu de les Terres de l'Ebre 
- Toni Cartes, SAM i Museu de les Terres de l'Ebre 
- Gerard Martí, Museu d'Història de Cambrils 
- Marc Ferran, Museus de Reus 
- Roger Òdena, Museu de la Vida Rural 
- Joan Pau Jàvega, Museu Comarcal de la Conca de Barberà 
- Sofia Mata, Museu Diocesà de Tarragona 
- Ester Magrinyà, Museu d'Alcover 
- Jordi París, Museu de Valls 
- Josep Miquel Garcia, Fundació Apel·les Fenosa 
- Àngels Santacana, Museu Deu 
 
 
Excusen la seva presència: 
- Maria Josep Bel, Museu de Tortosa 
- Xavier Llobera, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
- Pilar Sada, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
- Rosa Ricomà, Museu d'Art Modern de Tarragona 
 
Amb la presència de Teresa Marot de l'empresa Kultura 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ordre del dia: 
1. Presentació resultats projecte de Museografies p er part de l'empresa Kultura 
2. Proposta de formalització de la xarxa pel 2017 
3. Estat d'execució de les accions 2016 
4. Pressupost 2017 
5. Precs i preguntes 
 
S'inicia la sessió donant la benvinguda als assistents per part de Jordi Pardo en 
representació del Museu Pau Casals.  
 
1. Presentació resultats projecte de Museografies p er part de l'empresa Kultura  
Pren la paraula Teresa Marot, de l'empresa Kultura, qui exposa àmpliament els 



resultats obtinguts en la diagnosi sobre l'estat de les museografies en els museus 
registrats de la demarcació de Tarragona.  
 
Segons aquesta diagnosi, i avaluant globalment cadascun dels indicadors, es posa de 
manifest que els museus registrats d'aquesta demarcació mostren alguns problemes 
estructurals (poc personal, sense planificació estratègica, etc), així com, en general, 
unes museografies que presenten una baixa adaptació idiomàtica, amb molt poques 
adaptacions a públics amb deficiències visuals o auditives, amb poca informació de les 
col·leccions als webs, amb àrees d'acollida poc estimulants per als visitants i de 
vegades infrautilitzades, etc 
 
A més d'aquesta diagnosi més general, cada museu ha rebut un informe individualitzat 
en el que es diagnostica el seu cas particular.  
 
Un cop acabada la intervenció de Teresa Marot, Montse Caballero demana que entén 
l'empresa per museografia, ja que el que han estudiat és més ampli que el que ella 
entén per museografia. Per part de Teresa Marot es respon que sí, que han anat més 
enllà del concepte clàssic de museografia i que han inclòs altres indicadors perifèrics, 
però que condicionen la visita i la sensació del visitant al realitzar-la (abans, durant i 
després de la visita).  
 
En relació a la seva presentació, s'obre un breu debat en el que participen Marc 
Ferran, Jordi Pardo i Sofia Mata principalment, sobre el nombre de visitants que 
figuren en les estadístiques que es presenten al Registre de Museus i com s'han 
recomptat en aquest estudi. El debat també deriva en quin és el paper dels museus, si 
ha d'atendre la conservació del patrimoni i la seva gestió, o si bé han de funcionar més 
com agents orientats als resultats en el nombre de visitants i els ingressos econòmics. 
Finalment, Josep Miquel Garcia apunta que ell no veu a la institució que representa 
reflectida en aquesta diagnosi.  
 
2. Proposta de formalització de la xarxa pel 2017  
Pren la paraula Oriol Picas qui explica que després de diverses reunions amb la 
Diputació de Tarragona, no s'ha arribat a cap acord per a que la Diputació participi en 
el desplegament de l'estructura de la Xarxa de Museus del Camp de Tarragona i les 
Terres de l'Ebre. Tot i així, per part del Servei de Museus hi ha la voluntat que aquest 
2017 es constitueixi igualment aquesta Xarxa.  
 
La fórmula que s'ha assajat amb Girona i Lleida, en les que sí que hi participen les 
diputacions, caldrà adaptar-la a Tarragona, i aquesta passa perquè tots els titulars dels 
museus registrats de la demarcació subscriguin un conveni amb el Departament de 
Cultura. Aquest conveni no va vinculat a finançament, cosa que ha de fer que la 
tramitació sigui més àgil.  
 
Oriol Picas també explica breument alguns dels punts d'aquest conveni, i demana als 
museus que siguin diligents en els tràmits amb els titulars per tal de poder aprovar 
aquest conveni en el mínim temps possible. Es recomana que tot aquest procés de 
subscripció del conveni es pugui fer dins del primer semestre del 2017.  
 



Per part d'Oriol Picas també s'explica que aquest 2017 és un any de transició en el 
model que s'ha dut a terme els darrers dos anys en el funcionament de la xarxa de 
Tarragona, ja que al no estar constituïda hi ha una part de les accions que s'han 
coordinat directament des del Servei de Museus amb el suport dels Serveis Territorials 
del Departament de Cultura a Tarragona i una altra part que s'han coordinat des del 
Museu de les Terres de l'Ebre com a SAM de les Terres de l'Ebre.  
 
Oriol Picas exposa que un cop signats els convenis d'adhesió dels museus a la xarxa, 
aquesta quedarà constituïda i en paral·lel es cercarà un museu del Camp de 
Tarragona que tingui la solvència tècnica per a poder assumir aquestes funcions. Àlex 
Farnós també recorda que tant a Girona com a Lleida els museus que estant 
desenvolupant les tasques de SAM són museus que estant participats molt 
directament pel Departament de Cultura, cosa que facilita alguns aspectes, 
especialment en la gestió econòmica i en la governança. A més, explica que com va 
indicar en l'anterior reunió plenària, mentre no hi hagi un altre candidat, el Consorci del 
Museu de les Terres de l'Ebre, realitzarà supletòriament aquesta encomanda 
d'assumir aquesta feina al Camp de Tarragona, tot i no estar en el seu ADN i els 
problemes de finançament que li generen els endarreriments en els pagaments i el fet 
que el Consorci hagi d'avançar pagaments derivats d'aquests projectes del SAM amb 
recursos aportats pels membres del Consorci.  
 
Per part d'Oriol Picas explica, a part, que des del Servei de Museus es tindran en 
compte aquest 2017 les sol·licituds de subvenció en la línia de concurrència pública 
dels museus registrats de Tarragona per tal que puguin començar a suplir algunes de 
les mancances que tenen i que han estat assenyalades anteriorment (obres, 
museografia, etc).  
Els museus presents demanen que es faciliti informació sobre les subvencions de 
seguida que sigui possible. 
 
3. Estat d'execució de les accions 2016  
Pren la paraula Gerard Ramon qui explica l'estat de les diverses accions dutes a terme 
en el marc d'aquesta xarxa en l'exercici 2016.  
 
 -Educació 
En el cas d'educació es va organitzar i executar la jornada "AproPA'T. Diàlegs de 
patrimoni i educació" que es va dur a terme el 5 de novembre al Museu de Tortosa i el 
12 de novembre al Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès, totes dues amb el 
mateix format i contingut.  
 
La valoració que se'n fa d'aquesta jornada es positiva per part dels assistents i de 
l'organització, tot i que s'han detectat alguns punts a millorar, entre ells el format. Es 
valora de manera molt positiva el fet d'haver comptat amb els Centres de Recursos 
Pedagògics en l'organització, ja que sembla que aquest punt ha facilitat el contacte 
amb els docents, tot i així per part de Núria Ballester i d'Ester Magrinyà, es posa de 
relleu que va arribar poca informació a l'Alt Camp i al Baix Penedès, cosa que va 
repercutir en la baixa assistència de docents d'aquests territoris a les Jornades. En el 
cas de les Terres de l'Ebre l'assistència de docents del territori va ser prou equilibrada, 
amb presència de les quatre comarques. Gerard Martí comenta que caldria buscar un 



lloc més cèntric per a la realització de la jornada a Tarragona, ja que hi ha va haver 
problemes per a arribar-hi amb transport públic.  
 
Aquesta jornada va tenir un cost aproximat de 5500€, deixant un romanent d'uns 
4500€, els quals es destinaran a la compra de tauletes per a repartir entre els museus 
destinades a la dinamització de l'aplicació Visitmuseum.  
 
Per al 2017 es planteja la realització d'una altra jornada amb la participació en 
l'organització dels CRP de la demarcació, però amb un format més definit. A l'igual que 
enguany, aquesta acció serà coordinada des del Servei de Museus conjuntament amb 
els Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona.  
 
- Comunicació 
En el cas de comunicació, s'exposa, per part de Gerard Ramon, que a partir de la 
darrera reunió del plenari,duta a terme el mes de juliol, es va contactar  amb l’empresa 
i es va dur a terme una reunió amb ella per tal de reconduir la proposta i ajustar-la al 
que s'havia expressat.  
 
Des d'aquesta reunió i fins al mes de novembre es va treballar amb l'empresa per tal 
de millorar la proposta feta per ells, la qual no s'ajustava al que es demanava. En 
aquest sentit, entre els mesos d'octubre i novembre per part del Servei de Museus es 
va fer un seguiment i tutorització dels treballs per part de la tècnica de comunicació la 
Sra. Laura Quinto, tot i així no hi va haver millores substancials amb el resultat final 
relatius a la imatge i disseny proposats.  
 
Per aquest motiu, i després de valorar-ho per part del Servei de Museus amb el SAM 
de les Terres de l'Ebre, es va decidir de rescindir el contracte amb l'empresa. L'acord 
al que s'ha arribat amb l'empresa és el de pagar a l'entorn del 50% del pressupost 
presentat.  
 
Pel que fa al romanent que queda d'aquesta acció, sempre i quan es pugui mantenir 
en el pressupost del Museu de les Terres de l'Ebre, es proposa de destinar-ho a 
assessoraments individualitzats en temes de comunicació museu a museu. Tenint en 
compte les característiques dels museus de la demarcació es creu que potser és 
l'acció més encertada i viable. El romanent d'aquesta acció és de 6.990€ IVA inclòs i 
per a l'any 2017 es preveu a més una partida de 10.019,12€ IVA inclós 
 
Núria Ballester proposa no descartar del tot la idea d'una campanya de comunicació a 
nivell de tota la xarxa.  
 
- Turisme 
Pren la paraula Joan Grau qui explica l'estat en el que es troben les feines que ha de 
desenvolupar l'empresa Tourislab. Fins al moment l'empresa ja ha visitat tots els 
museus participants en aquest projecte i té previst de fer una segona visita dins de la 
primera quinzena de gener del 2017, per a entregar els informes definitius el 31 de 
gener de 2017.  
 



Àlex Farnós recorda que els assessoraments que ha estat fent aquesta empresa als 
diversos museus participants eren a diferents nivells, depenent del grau de maduresa 
en que es trobava el projecte de producte turístic de cada museu. En aquest sentit, el 
que s'ha buscat és que amb aquest assessorament tots els museus puguin avançar en 
el procés de definir un producte viable o de comercialitzar-lo, quan les anteriors etapes 
estiguin resoltes. 
 
En aquesta partida no hi queda cap romanent. Per al 2017 es proposa continuar 
treballant en aquesta línia. 
 
Pel que fa al Visitmuseum, es preveu continuar ampliant els museus que disposen 
d'audioguies dins de l'aplicació.  
   
 
4. Pressupost 2017 
Pel que fa al pressupost per al 2017, Oriol Picas i Gerard Ramon expliquen que tot i 
que la Diputació no entra a participar de la xarxa, el Servei de Museus incrementa la 
partida destinada als Museus de Tarragona, arribant als 40.000€ 
 
Com ja havien avançat, es planteja continuar treballant en la línia d'educació amb 
l'organització d'una nova jornada que es durà a terme en dos llocs de la demarcació i 
amb el mateix programa. Hi ha també la proposta que els programes siguin 
complementaris entre ells.  
 
Com a novetat, es planteja encetar un programa de documentalistes itinerants, per a 
que cada museu de la xarxa, (excepte els que estan participats directament per la 
Generalitat) que es dotarà amb uns 20.000€. La documentació, amb el documentalista 
proposat per cada museu, tant podrà ser la introducció de noves fitxes, com fotografiar 
els objectes que no disposin de fotografies en les fitxes de documentació, etc. 
 
Es crea una comissió integrada per Gerard Ramon, Jordi París i Núria Ballester per a 
fer el seguiment d'aquest programa.  
 
Oriol Picas també anuncia dues línies de subvencions, que acabaran sent efectives si 
s'aproven els pressupostos de la Generalitat, d’una banda, i de l’altra per projectes 
museogràfics o per a petites inversions en els museus. Al mateix temps recorda que 
els museus de Tarragona seran tinguts especialment en compte en aquestes 
subvencions, considerant allò que es desprèn dels diversos diagnòstics realitzats.  
 
5.Precs i preguntes  
Sense més intervencions, es dóna la reunió per finalitzada a les 14.30h.  
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Actes reunions plenari Terres de l'Ebre 
 
Acta de la reunió del SAM de les Terres de l'Ebre 
Data: 4 de maig de 2016 
Lloc: Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre Abrics de l'Ermita (Ulldecona) 
 
Assisteixen a la reunió senyor Agustí Vericat del Centre d'Interpretació de l'Art 
Rupestre Abrics de l'Ermita; senyor David Tormo del COMEBE; senyor Daniel Boquera 
del Museu de Ceràmica Popular de l'Ametlla de Mar; senyora Maria Josep Bel del 
Museu de Tortosa; senyora Pepa Subirats del Museu de la Pauma; senyora Olga 
Ralda del Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera Terracota; senyor Gerard 
Ramon col·laborador de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural; senyor Àlex Farnós 
del Museu i SAM de les Terres de l'Ebre; senyor Joan Grau del Museu i SAM de les 
Terres de l'Ebre; senyora Jasmina ?¿ del Museu de les Terres de l'Ebre; senyor Toni 
Cartes col·laborador del SAM de les Terres de l'Ebre. 
 
L'alcaldessa d'Ulldecona, senyora Núria Ventura, i la regidora de cultura, senyora Cati 
Busca, donen la benvinguda als assistents a la reunió. 
 
Estat de contracte del SAM 
Per part d'Àlex Farnós s'informa que enguany la tramitació del contracte ha estat més 
lenta que en ocasions anteriors, i que a data de 4 de maig encara no està resolt 
l'expedient, quedant pendent la signatura per part del Departament de Cultura.  
 
Gerard Ramon comenta que en les noves directrius de les xarxes territorials, les 
accions i projectes a desenvolupar es centren en els museus registrats, motiu pel qual 
alguns projectes es desenvolupen conjuntament amb els museus del Camp de 
Tarragona i dels quals queden exclosos aquells que no són museus registrats. Tot i 
així, aquests equipaments no registrats continuaran beneficiant-se d'altres projectes 
accions, com les de formació, que si estan obertes a la participació d'aquests 
equipaments.  
 
Ebre,Art&Patrimoni 
Per part de Toni Cartes i Àlex Farnós es fa un repàs del calendari de les feines a fer: 
 
- Abans del 12 de maig. Lliurament al SAM de les fotografies per a enviar-les a 
imprimir. 
- 20 de maig. Trametre al SAM textos breus de presentació de les exposicions, 
juntament amb la fotografia escollida com a imatge per a la difusió i també els peus de 
les fotografies. Toni Cartes ha d'enviar quina ha de ser l'extensió d'aquests textos 
breus.  
- 1 de juny. Trametre al SAM les activitats que cada equipament té programades entre 
els mesos de juliol, agost i setembre per a incorporar-les al llibret de difusió.  
 
Àlex Farnós informa que part del SAM es van establir contactes amb l'Escola d'Art de 
Tarragona i la d'Amposta per a que hi hagués un comissariat de l'exposició, però que 
atenent a com s'estava desenvolupant la tramitació del contracte del SAM i a altres 
qüestions que no es podrien concretar sense l'aprovació del mateix, aquests contactes 



es van aturar. Per part de Pepa Subirats es comenta que ella estava interessada en 
aquesta figura per tal d'ajudar a l'autor de les fotografies de l'exposició del Museu de la 
Pauma en la selecció i validació dels continguts, però que entenia el perquè s'havia 
desestimat aquest procés. Olga Ralda manifesta el mateix.  
Per part d'Àlex Farnós, es proposa que Jep Colomé, qui farà l'exposició al Museu de 
Tortosa i amb qui s'han pactat algunes accions amb el SAM, podria fer aquesta feina 
de revisió de la selecció fotogràfica de les propostes dels Museu de la Pauma i el 
Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera.  
 
Pel que fa a les feines que s'assumeixen des del SAM, Toni Cartes, recorda que 
aquestes consistiran en el muntatge de totes les exposicions (preparar paspartús, 
emmarcar, peus de fotografia, etc )i en el transport d'aquestes a cada equipament. Un 
cop a l'equipament, cadascú ha de muntar-les i adequar-les als espais expositius. Pel 
que fa al emmarcat, aquest es farà per ordre d'inauguració i es farà el possible per a 
lliurar-les a cada equipament una setmana abans de la data d'inauguració.  
 
En el referent a les inauguracions es dibuixa el següent calendari: 
 
Museu de Tortosa: 15 de juliol. Serà la primera en inaugurar-se i en aquesta es farà la 
presentació general de Ebre,Art&Patrimoni 2016. 
COMEBE: 22 o 23 de juliol 
CIAR: Darrera setmana de juliol 
Terracota: Al voltant del 10 d'agost, depenent de festes majors 
Museu de la Pauma: 11 o 12 d'agost 
Museu de les Terres de l'Ebre: a definir. 
 
Aquestes dates han de quedar fixades i inamovibles abans del 15 de juny per tal de 
facilitar la tasca de difusió i no entorpir ni endarrerir la de disseny i impressió.  
 
Per part del SAM també s'assumeix el disseny i impressió d'un llibret de difusió 
conjunt, però no del cartell. Cada equipament haurà d'assumir el disseny i la impressió 
del cartell, però des del SAM es faran arribar unes indicacions de quines criterines de 
disseny i quines informacions comunes s'han de respectar.  
 
Exposició de Cinema 
Per part de Toni Cartes i Àlex Farnós es fa un resum de l'estat de les feines fetes fins 
ara. S'informa que l'exposició consta de dues parts, la primera que fa un repàs general 
a la història del cinema a les Terres de l'Ebre i la segona que repassa població a 
població de les participants aquelles sales més rellevants de cada població. 
L'exposició és modulable i pot anar en sales des de 60m2 fins a 200m2.  
 
En el cas de la Terra Alta queda pendent d'escollir les dues poblacions que 
apareixeran en la mostra. Es decideix que aquestes seran Corbera d'Ebre i la 
Fatarella. Queda també pendent de dur a terme la recerca oral a l'Ametlla de Mar. 
 
Pel que fa al disseny de l'exposició, aquesta anirà muntada sobre uns bastidors 
metàl·lics que duran un plafó central on hi haurà el text principal i dos plafons laterals 
on hi haurà, en el cas dels textos de la primera part, cites bibliogràfiques o 



hemerogràfiques, i en el cas dels textos de les sales locals, cites de les entrevistes 
realitzades durant la recerca. 
Àlex Farnós informa que la inauguració de l'exposició es farà al Museu de les Terres 
de l'Ebre a finals del 2016 per tal d'evitar problemes amb els industrials derivats dels 
endarreriments en els pagaments per part del Departament de Cultura.  
 
La itinerància s'iniciarà al març del 2017. Per a aquesta es crearà una graella al 
GoogleDrive on tenen accés els museus de la xarxa i cadascú escollirà les dates en 
les que la vulgui acollir. La durada mínima de l'estada en cada museu haurà de ser 
d'un mes.  
 
També es recorda que en la itinerància, s'exposaran a cada municipi aquells objectes 
originals que siguin del municipi, ja que en molts casos aquests objectes provenen de 
col·leccionistes privats. Pel que fa a les vitrines, des del SAM es dirà de quina 
infraestructura es disposa per a la itinerància.  
 
Proposta de nova exposició conjunta per al 2017-201 8 
Pren la paraula Maria Josep Bel, directora del Museu de Tortosa, entitat que 
s'encarregarà de la coordinació i desenvolupament de la nova proposta expositiva.  
La proposta presentada gira al voltant dels instruments tradicionals, especialment de 
les gaites i dolçaines. Maria Josep Bel explica breument la idea i es compromet a 
enviar a tots els museus la proposta per a que ho puguin valorar. També comenta que 
aquesta exposició aniria vinculada al desenvolupament de l'Inventari del Patrimoni 
Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre.  
 
Per part d'Àlex Farnós es demana al Museu de Tortosa que enviï al SAM el projecte 
acompanyat d'un pressupost, per tal de poder concretar el marc de la participació del 
SAM en els exercicis 2017 i 2018.  
 
Comunicació 
Joan Grau informa de les feines que s'han vingut desenvolupant en relació al bloc 
Patrimonis de l'Ebre, el qual ja disposa d'un domini propi i actualment s'està treballant 
per a que diverses plataformes i mitjans l'allotgin o l'enllacin des de la seva web, i que 
ha s'ha arribat a diversos acords. En aquest sentit, demana als equipaments de la 
xarxa si poden allotjar-lo a les seves webs o dels ajuntaments titulars dels 
equipaments.  
També els demana que el bloc s'ha de tornar a activar i que cal que es tornin a fer 
articles. David Tormo proposa que sigui Joan qui marqui els terminis de lliurament i 
estableixi la roda entre els equipaments, així tothom s'organitza per a lliurar el  text 
quan li toca.  
 
Pel que fa als acords amb mitjans de comunicació, enguany es contractaran 
campanyes puntuals per a Ebre,Art&Patrimoni i per l'Exposició de Cinema. Per part de 
Pepa Subirats es demana si es poden fer acords amb mitjans de fora del territori, ja 
que molts ajuntaments ja tenen acords amb els mitjans del territori. Per part del SAM 
es respon que s'intentarà.  
 
Altres qüestions 



Daniel Boquera informa que degut al resultat de la darrera inspecció realitzada per part 
del Registre de Museus, el Museu de Ceràmica Popular ha estat exclòs del Registre 
per no complir molts dels punts que allí es detallen. En aquest sentit, demana si des 
del SAM es pot prestar algun assessorament per a informar a l'alcaldia de l'Ametlla de 
Mar i avaluar si és possible resoldre les deficiències del Museu.  
Per part del SAM es respon que sí i es demana una reunió i un assessorament per 
part de l'ajuntament; s'atendrà la petició en el marc dels treballs previstos en el 
contracte del SAM.  
 
Gerard Ramon fa un breu repàs de les feines que s'estan desenvolupant en relació a 
l'aplicació Vistimuseum i quines són les futures línies de treball en ella, com per 
exemple la implantació d'audioguies.  
 
Sense més intervencions, es dóna per acabada al reunió a les 12.30h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Actes reunions comissions tècniques 
 

Comunicació 
Servei Territorials Departament de Cultura. Tarrago na 12/2/2016 
Reunió comissió comunicació 
Assistents: 
Àlex Farnós –Museu de les Terres de l’Ebre (SAM Terres de l’Ebre) 
Joan Grau –Museu de les Terres de l’Ebre (SAM Terres de l’Ebre) 
Antoni Cartes - Museu de les Terres de l’Ebre (coordinació SAM Terres de l’Ebre) 
Coia Domingo –Museu de Reus 
Jordi París – Museu de Valls 
Roger Òdena – Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí 
Montserrat Caballero – Servei Territorials Departament de Cultura. Tarragona 
Oriol Picas – Servei de Museus. Departament de Cultura 
Gerard Ramon – Agència Catalana del Patrimoni Cultural – Departament de Cultura 
Francesc Domènech – Periodista 
 
La reunió es centra en la presentació de la base de dades de mitjans de comunicació i 
prescriptors de l’àrea del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre per part de Francesc 
Domènech. La base de dades recull en diferents camps la informació sobre mitjans de 
comunicació, aquests poden ser d’entrada lliure, entrada definida, repetibles o no: 
• Nom Mitjà – entrada lliure 
• Tipus – camp d’entrada definida i no repetible (Televisió, Agència, Premsa (edició 
paper), 
Revista (edició paper), Mitjà Digital, Blog, Perfil 2.0, Plataforma / Agenda online, Ràdio) 
• Àmbit especialització – camp d’entrada definida i no repetible (Generalista, Cultura, 
patrimoni/Museus, Turisme, Familiar, Divulgatiu/científic) 
• Seu mitjà – municipi per codi INE definit 
• Àmbit Territorial – municipi o comarca per codi INE definit, o els següents camps 
definits 
(Cat, Esp, Global, àmbits territorials) 
• Abast territorial – municipi o comarca per codi INE definit, o els següents camps 
definits 
(Cat, Esp, Global, àmbits territorials) 
• Llengua – entrada definida, repetible 
• Periodicitat – entrada definida no repetible 
• Gratuïtat 
• URL web 
• Dades de contacte: 
• Nom 1 Cognom 1 Càrrec Telèfon 1 email 1 Compte TW Compte FB 
• Nom 2 Cognom 2 Càrrec 2 Telèfon 2 email 2 Compte TW 2 Compte FB 2 
• Observacions 
 
Els camps estan definits de tal manera que posteriorment es puguin integrar en una 
aplicació central que està dissenyant el Departament de Cultura. 
El criteri sempre ha estat el de tenir una informació actualitzada, i disposar del 
contacte concret de la persona que treballa en aquell mitjà. De la mateixa manera 
també s’ha volgut aglutinar mitjans digitals, blocs i perfils de xarxes socials rellevants. 
Les fonts per la recollida de dades han estat el Col·legi de Periodistes i el propi 
coneixement personal i professional personal de Francesc Domènech. 
El nom del contacte és el del corresponsal al camp de Tarragona Terres Ebre si el 
mitjà té la seu a Barcelona. Diaris, TV. El nom és el de la persona que porta cultura. 
Observa que en aquest camp sol haver canvis i per tant és molt necessari fer un 
seguiment. 



Pel que fa a revistes i diaris ha prioritzat el paper respecte la pàgina web. En aquest 
cas observa que en algun cas la capçalera en paper no coincideix amb la capçalera 
digital a pesar que l’origen de la informació és la mateixa. 
Pel que fa als blocs el criteri és: 
• No hi són tots, només ha recollit els més significatius. 
• No ha posat els que en sis mesos no hi ha hagut actualitzacions. 
• Ha prioritzat els que comenten aspectes de cultura i patrimoni. Els de contingut 
general els ha descartat. 
• Els blocs són el que requereixen més manteniment. 
 
Perfils 2.0 el criteri és el següent: 
• Els dels professionals periodistes no els posa perquè hi ha el del mitjà 
• Els perfils més genèrics que inclouen política, esports, etc. no els ha posat. 
El Museu de la Vida Rural comenta que seria interessant també incloure les revistes 
Descobrir i Sapiens i la revista El Temps i el diari El Periódico. 
Es compta amb un total de 118 registres de mitjans i prescriptors. 
Pel que fa a l’informe per a una política de comunicació conjunta, F. Domènech, 
destaca que el punt més important és l’anàlisi i definició d’objectius. Què es pretén 
amb la comunicació que es vol dur a terme. 
La comissió valora que el resultat del projecte és el que s demanava a l’encàrrec. El 
repte de cara el 2016 serà el manteniment i gestió d’aquesta base de dades. 
Acords: 
Es farà arribar tota la documentació a la resta de museus i s’exposarà el resultat de 
l’acció a la propera reunió general del 25 de febrer. 
El 2016 durant 6 mesos el Francesc Domènech centralitzarà les correccions, 
tanmateix s’haurà de buscar un professional que s’encarregui de la gestió i 
manteniment de la base de dades. 
Immediatament incorporarà Descobrir i Sapiens i la revista El Temps i el diari El 
Periódico. 
Es proposa que la base de dades pengi del Google Drive de la xarxa, i que les 
correccions, noves entrades i correccions s’efectuïn en aquest arxiu disponible i a 
l’abast de tots els museus. 
La comissió apunta que les línies a seguir el 2016 poden ser cercar un professional o 
empresa del Camp de Tarragona que: 
• Ofereixi suport en temes de comunicació als museus 
• Dissenyi i executi una o dues campanyes de comunicació per donar major visibilitat 
als museus de la xarxa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ DE LA XARXA DE 
MUSEUS DEL CAMP DE TARRAGONA I TERRES DE L'EBRE 
11/03/2016 
Serveis Territorials del Departament de Cultura a T arragona  
 
Assistents: 
Gerard Ramon, Agència Catalana de Patrimoni 
Montserrat Caballero, Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona 
Joan Grau, SAM de les Terres de l'Ebre 
Toni Cartes, SAM de les Terres de l'Ebre 
 
Excusen la seva presència: 
Jordi París, Museu de Valls 
Coia Domingo, Museus de Reus 
Roger Òdena, Museu de la Vida Rural 
 
Tot i no haver-hi quòrum per a realitzar una reunió vinculant, es tracten de manera 
interna els temes que atenyen a aquesta comissió.  
 
1.Manteniment i actualització de la base de dades de mitjans de comunicació  
S'acorda que el procediment a seguir per tal de mantenir la base actualitzada des d'ara 
i fins al mes d'agost, moment en que Francesc Domènech deixarà de prestar el servei, 
sigui que els museus que detectin alguna mancança o errada, ho comuniquin al SAM 
de les Terres de l'Ebre, qui contactarà amb Francesc Domènech i en farà el seguiment 
de que els canvis o esmenes es realitzin. A partir del mes d'agost, serà directament el 
SAM de les Terres de l'Ebre qui realitzarà les correccions o afegirà mitjans.  
 
Es proposa, per part de Gerard Ramon i Joan Grau, de fer una enquesta als museus 
per saber quin ús en plantegen fer-ne d'aquesta base de dades, així com un sistema 
d'indicadors d'ús.  
 
Per part de Gerard Ramon s'informa que les feines per a implementar aquesta base de 
dades en el sí del portal Athenea van avançant i que, probablement, l'any 2017 ja serà 
consultable aquesta base de dades des del portal.  
 
2. Campanya de comunicació 
A partir del què ja es va comentar a la Comissió Tècnica celebrada a Tortosa el passat 
25 de febrer, es proposa la realització d'una campanya de promoció dels museus per a 
unes dates concretes de finals d'any. En un primer moment es proposa que aquestes 
dates siguin les gairebé 3 setmanes de les vacances escolars de Nadal.  
 
Gerard Ramon manifesta que no veu clar que seguim el mateix model i concepte que 
l'any anterior va desenvolupar la xarxa de Girona. Creu que si es plantegés com un 
projecte de tota Catalunya, seria el correcte que totes les xarxes ho fessin en les 
mateixes dates i sota la mateixa idea, però que en la situació actual no, i més tenint en 
compte que en aquest plantejament de país no podria participar-hi la demarcació de 
Barcelona per no haver-hi una xarxa encara.  
 



Des del SAM de les Terres de l'Ebre es defensa la posició inicial i que cal fer-ho a 
finals d'any per tal de poder preparar bé la campanya i per qüestions pressupostàries. 
Joan Grau emfatitza que cal tenir clar abans de tot quin és l'objectiu de la campanya i 
a qui ens adrecem.  
 
Es planteja que la campanya anirà dirigida a públic local. Montse Caballero proposa 
que, en relació als resultats de la anàlisi de l'oferta feta per Auriga, posava de relleu 
que no hi ha activitats als museus per als infants de 0 a 3 anys, i que una bona opció 
seria que la campanya s'adrecés a un públic familiar amb infants en aquesta franja 
d'edat. També proposa que les activitats s'organitzin amb tres eixos, tacte, vista i so. 
La proposta és ben acollida per la resta de presents, però es planteja ampliar la franja 
d'edat dels infants fins als 6 anys.  
 
L’idea és que es preparin unes activitats genèriques que cada museu pugui adaptar a 
partir de les seves col·leccions o exposicions.  
 
Pel que fa a les dates, es proposa centrar la campanya en un únic cap de setmana, 
segurament del mes de novembre, per tal d'evitar la competència d'altres ofertes que 
poden haver-hi en els dies que coincideixen amb ponts o altres festivitats. A més 
presenta avantatges de cara a l'avaluació posterior de l'acció.  
 
Es fa notar que l'empresa que hagi de dur a terme aquesta campanya, a més de 
comunicar, haurà de tenir una vessant molt creativa. També es posa sobre la taula que 
els museus participants hauran de comprometre a acabar de desenvolupar i adaptar 
l'activitat seva i a realitzar-la en les dates acordades.  
 
Es proposa un calendari de treball en que s'estableix que:  
 
-Setmana del 14 al 20 de març. Traslladar aquesta proposta en forma d’esborrany de 
full d’encàrrec  a la resta de museus de la comissió per a que la validin. 
 
- Setmana del 21 al 27 de març. Redactar full d'encàrrec i validar-lo. Passar-lo a tots 
els museus per veure si s’avindrien a participar-hi i posar-hi de la seva part. 
 
- Primera setmana d'abril. Enviar el full d'encàrrec a diferents empreses per a que 
preparin una oferta econòmica i proposta d'accions.  
 
- Segona quinzena d'abril, escollir l'empresa. 
 
- Finals d'abril, principis de maig. Adjudicar.  
 
- Mes de juny. Els museus han de confirmar la seva participació en la campanya. (vam 
dir que caldria una pre consulta abans de tirar endavant amb aquesta idea de 
campanya) 
 
- Primera setmana de setembre. Cada museu ha de tenir la seva proposta d'activitat 
concretada.  
 



-Dates de la campanya. Cap de setmana de novembre.   
 
Al final de la reunió de la Comissió de Turisme, es pregunta als membres d'aquesta 
comissió com veuen aquesta proposta. Tots es mostren favorables en el plantejament 
fet. Hi ha dubtes en quant a si les activitats d'aquesta campanya haurien de ser de 
pagament o gratuïtes. Tot i que el tema no queda tancat, tothom s'hi avindria a fer-ho 
gratuït.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de la reunió de la Comissió de Comunicació de la xarxa de Museus del 
Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 
Dijous, 21 d'abril de 2016 
Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona 
 
Assisteixen a la reunió Gerard Ramon de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural; 
Montserrat Caballero dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona; 
Toni Cartes del SAM i Museu de les Terres de l'Ebre; Coia Domingo del Museu de 
Reus; i Roger Òdena del Museu de la Vida Rural. 
 
Excusa la seva presència Jordi París del Museu de Valls 
 
S'inicia la reunió a les 10.15h fent un breu repàs, per part de Toni Cartes, Montse 
Caballero i Gerard Ramon, de la reunió anterior i de la proposta de la campanya de 
comunicació que es va plantejar en aquesta primera reunió, la qual ja havia estat 
comunicada a la resta de membres de la comissió mitjançant correu electrònic, i ja 
s'havien fet les aportacions i esmenes pertinents.  
 
Coia Domingo manifesta que per part del Museu de Reus, el fet d'haver d'organitzar 
activitats que es troben fora de la planificació anual d'activitats educatives o de 
promoció suposa un problema pressupostari, ja que aquest servei el presta una 
empresa externa.  
 
Roger Òdena, manifesta, tal com ja havia fet per correu electrònic, que des del Museu 
de la Vida Rural, consideren que el plantejament d'aquesta campanya no és adequat i 
planteja una contraproposta de comunicació que reforci la captació de turisme familiar 
a partir de la creació d'un element de difusió en paper en la que apareguin tots els 
museus de la xarxa i que es distribueixi en punts estratègics del territori.  
 
Per part de la resta de la comissió es recorda que aquesta demanda ja havia sortit en 
anteriors reunions i que és una acció assumible amb el pressupost que hi ha 
disponible.  
 
Es concreta que aquest fulletó tindrà quatre edicions, en català, castellà, anglès i 
francès (s'aprofitaran les traduccions del Visitmuseum per a reduir costos), i que haurà 
d'incorporar algun element (codi numèric o altre sistema) que permeti dur a terme la 
traçabilitat dels fulletons. Coia Domingo apunta que seria bo que cada museu aparegui 
singularitzat, a partir d'una frase que posi de relleu allò en el que es únic cada 
equipament per tal de donar un valor afegit i una motivació extra al possible visitant. 
Roger Òdena també proposa que el contingut del fulletó permeti enllaçar amb el 
Visitmuseum, de tal manera que el potencial visitant pugui accedir a més continguts.  
 
Per part de Toni Cartes es planteja que la campanya tingui una segona part en algun 
mitjà de comunicació territorial, ja que ens centrem també en el públic familiar local i 
de proximitat, (Diari de Tarragona, Surt de Casa, altres) mitjançant una sèrie de petits 
reportatges en la que apareguin tots els museus periòdicament, i plantejant la 
possibilitat que un dels cupons que hi ha en el diari sigui un passi/descompte o altre 
element que pugui conduir gent als museus.  



Aquesta segona part de la campanya no queda massa definida en la reunió, però si 
que es decideix que el fulletó i la resta de campanya s'encarregarà a una única 
empresa, de tal manera que agilitzem i facilitem la comunicació de tot plegat.  
 
Es dóna per acabada la reunió a les 12.00 amb el compromís de fer arribar com a molt 
tard a mitjans de la setmana vinent, per part de Toni Cartes, el full d'encàrrec als 
diferents membres de la comissió per a que ho revisin i ho validin. Així mateix, els 
museus es comprometen a fer arribar els contactes d'aquelles empreses del territori 
que creguin que poden encaixar en el que demanem en aquesta campanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ  
Data: 08/07/2016, 10.00h 
Lloc: Serveis Territorials de Cultura a Tarragona 
 
Hi assisteixen:  
Gerard Ramon  - suport coordinació a Xarxes Territorials (ACdPC) 
Montse Caballero  - Serveis Territorials de Cultura a Tarragona 
Roger Òdena - Museu de la Vida Rural 
Toni Cartes  - SAM de les Terres de l'Ebre  
 
Excusen la seva presència Jordi París del Museu de Valls i Coia Domingo del Museu 
de Reus.  
 
En la reunió duta a terme amb l'empresa adjudicatària de la realització de la campanya 
de comunicació dels Museus del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, 
Miralldigital, es discuteixen els diversos punts de la seva proposta i se'ls hi demana 
una sèrie de millores que es concreten en: 
 
-Accions offline 
 - Disseny del fulletó.  
  Es valora com a interessant el disseny d'acordió que proposen i el 
format lanyard. Tot i així, se'ls hi demana que canviïn el gos que acompanya els 
personatges per un altre animal, ja que pot donar peu a confusions i malentesos amb 
l'accés dels animals als museus. Es proposa substituir-lo per un ocell que pugui ser 
igualment útil com a element de continuïtat. 
  
  Pel que fa a la tirada que proposen, se'ls demana que concretin quina 
proporció és en català-castellà o quina en anglès-francès, proposant-se per part de la 
comissió una proporció de 70 (català/castellà)-30(anglès/francès). Es demana  el 
disseny de dos flluetons bilingües català-castellà i anglès-francès, per tal d’abaratir els 
costos d’impressió i les tirades. 
 
  En el cas dels dos personatges pensats per a il·lustrar cada museu, 
se'ls demana un calendari per a saber quan els museus participants en la campanya 
podran validar els seus personatges i si està pensat donar-los un altre ús més enllà del 
fulletó i les diverses accions online plantejades (tenir-los impresos en gran i que la gent 
es pugui fer fotografies amb ells?) 
  
 - Rutes de museus 
  També proposen suggerir diverses rutes temàtiques que agrupin els 
museus del territori. Aquestes rutes les pensa l'empresa des del punt de vista de 
l'usuari però seran validades pels museus participants, dient ells si es senten còmodes 
en la ruta proposada. Es demana a l'empresa que aquesta proposta la presentin abans 
del 20 de juliol.  
 
 - Descomptes 
  Per part de l'empresa es proposa que els museus puguin aplicar 
descomptes als usuaris durant el període que duri la campanya. Per part de la 
comissió es comenta a l'empresa que alguns museus, degut a la seva dependència 
funcional d'una administració o d'una altra, poden tenir problemes per a poder aplicar 
descomptes. Per part del SAM es farà la consulta als museus.  
 
 
 
 



 - Mitjans de comunicació 
  Miralldigital es compromet a fer arribar notes de premsa i altres 
informacions a una sèrie de mitjans de comunicació del territori aprofitant la seva xarxa 
de contactes.  
 
 
 
-Accions online 
 - Creació d'una pàgina web landing de la campanya.  
  Aquest punt genera un cert debat sobre l'encert o no de crear una 
pàgina web específica. Tot i que té certs avantatges, si la campanya no té més 
edicions en els propers anys no té massa sentit crear-la. Es proposa que aquesta web 
enllaci amb les webs dels equipaments o amb Visitmuseum per a que els usuaris 
puguin ampliar la informació. 
 
  Es comenta que al web pot haver una agenda i que els museus poden 
passar el calendari d’activitats durant la campanya 
 
 - Xarxes socials.  
  Proposta de perfils de facebook i twitter per a la campanya. Caldrà que 
des dels museus participants i els seus titulars donin suport a la difusió mitjançant 
comparticions, retweets, etc 
 
  Es demana que l’empresa prepari per als museus un petit kit de 
comunicació perquè els museus ho puguin aplicar fàcilment a través del seus canals.  
 
 - Vídeo promocional.  
  A partir dels personatges creats per a cada museu i de l'animalet que 
els acompanyarà, es crearà una vídeo promocional conjunt animat. A més, es crearan 
talls amb el fragment específic de cada museu per  fer-ne difusió específica.  
 
 - Prescriptors i perfils digitals.  
  Aprofitant la seva xarxa de contactes i a partir d'una selecció feta 
prèviament, treballaran que diferents perfils 2.0 facin de prescriptors dels museus i de 
la campanya en particular.  
 
  La comissió demana que l’empresa estudi la possibilita d’incloure en 
l’encàrrec la realització d’una presentació oficial de la campanya amb la convocatòria 
d’una roda de premsa.  
 
 
L'empresa es compromet a lliurar a la comissió per a la reunió plenària del proper dia 
20 de juliol una proposta definitiva de la campanya que inclogui totes les modificacions 
i millores proposades per la comissió.  
 
A més, també lliurarà un cronograma ajustat de les diferents fases del projecte i 
accions a realitzar.  
 
La empresa també es compromet a presentar una memòria i valoració de la campanya 
al final d’aquesta (mes de desembre) 
 
 
 
 



Educació 
 
Comissió d’educació 
Reunió divendres 11 de març de 2016 a les 9 h 
 
Assistents 
Sofia Mata, directora del Museu Diocesà de Tarragona 
Maria Josep Bel, director del Museu de l’Ebre 
Montserrat Caballero, Serveis Territorials de Cultura / SAM Tgn 
Gerard Ramon, Servei de Museus 
 
S’excusen 
Maria Rosa Ricomà, directora del Museu d’Art Modern de Tarragona 
Pilar Sada, tècnica del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
Ester Magrinyà, directora del Museu d’Alcover 
 
 
Ordre del dia:  
decidir quines línies d’acció es volen realitzar per part d’aquesta comissió al llarg del 
2016 
 
• A partir de l’informe elaborat per Auriga i pels comentaris dels membres de la 

comissió al llarg del treball en comú realitzat el 2015, línies de treball 
interessants a desenvolupar han semblat que podien ser, d’una banda la de la 
formació:  

 
1. Curs de formació destinat a escoles i professors.  Els objectius de donar a 

conèixer els museus del territori, els serveis i possibilitats que ofereixen i 
com treballar des de l’escola i amb el museu amb un màxim d’aprofitament 
del recurs 

 
Els dos museus assistents han manifestat la seva convicció de la conveniència 
d’aquest curs adreçats a professors.  
 

2. També s’ha comentat que un curs de formació que també semblava 
necessari a partir de l’informe redactat per Auriga era que els museus – i en 
concret els departaments d’educació i els encarregats de les activitats- 
coneguessin les darreres línies pedagògiques i plantejaments educatius 
més moderns i actualitzats.   

 
Els dos museus assistents han manifestat que el més habitual, com és, també el seu 
cas, és que l’activitat educativa s’encarrega a empreses externes i per tant hi ha un 
control i una incidència relativa del museu sobre l’activitat.  Des del SAM Tgn (Serveis 
Territorials) i des del Servei de Museus s’ha apuntat la conveniència que, 
independentment que el museu sigui el que du a terme directament l’activitat o no, el 
estar informats de quines són les darreres línies de treball en la didàctica de patrimoni 
els pot ser útil perquè al fer l’encàrrec de feina poden tenir més eines per concretar-lo i 
per establir quins són els objectius que interessa des del museu que l’activitat 
educativa assoleixi. 
 
• D’altra banda, una segona línia d’acció paral·lela a la de la formació seria la de 

la posta en comú de la oferta educativa en un fòrum on participessin les 
escoles que podessin estar interessades i els museus que tenen activitats 
educatives que oferir. 



 
3. Fòrum de participació de centres d’ensenyament i museus del territori amb 

les ofertes educatives  
 
Aquí es comenta, d’acord també amb aportacions que han anat sorgint al llarg de la 
comissió d’educació l’any 2015 i especialment des del MNAT, que aquesta acció 
tindria diversos avantatges, a més de posar en contacte directe i personal als diversos 
actors interessats, museus i escoles, seria una oportunitat per intercanviar 
experiències, orientar accions i conèixer mútuament quina oferta i interessos hi ha i, a 
la vegada, fomentar la transversalitat que seria un dels objectius a aconseguir per 
modernitzar l’acció educativa i fomentar el paper dels museus què, en aquest camp, 
tenen molt a oferir. 
 
Aquest fòrum hauria de superar en participants i àmbit territorial el que ja fan museus 
concrets amb les escoles amb les quals tenen contacte. 
 
L’àmbit territorial, pel que fa als centres d’ensenyament, es suggereix per part d’algun 
museu que no es limiti al de l’entorn més immediat o propi i difondre també la jornada 
o fòrum en territoris més allunyats per fer més extensa la divulgació de la existència 
dels museus del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i de les seves activitats 
educatives  
 
 
Calendari 
 
Es proposa, que perquè aquestes accions puguin tenir efectivitat aquest any les dates 
haurien de ser:  
 

1. Finals de maig 2016.  Fòrum d’intercanvi centres d’ensenyament, 
professors i museus 

 
2. Setembre o principi octubre 2016. Curs de formació que es proposa 

inclogui sessions de les darreres línies pedagògiques (adreçades més a 
museus) i sessions formatives per a professors i el treball en comú amb 
museus.  Aquest curs de formació es podria desenvolupar en dos dies 
cadascun en diferents setmanes per facilitar la assistència.  Es parla de 
dia laborable, però no s’ha arribat a determinar si al matí o a la tarda.  

 
No està prevista de moment altra reunió presencial, sí que es vol aconseguir l’acord de 
tots els membres de la comissió envers a aquestes accions i a principis d’abril poder 
començar a gestionar la seva realització 
 
S’acorda que l’acta es redactarà des del Serveis Territorials (SAM Tgn / Montse 
Caballero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Turisme 
Servei Territorials Departament de Cultura. Tarrago na 12/2/2016 
Reunió comissió turisme 
 
Assistents: 
Àlex Farnós –Museu de les Terres de l’Ebre (SAM Terres de l’Ebre) 
Joan Grau –Museu de les Terres de l’Ebre (SAM Terres de l’Ebre) 
Antoni Cartes - Museu de les Terres de l’Ebre (coordinació SAM Terres de l’Ebre) 
Núria Ballester –Museu Vil·la Pau Casals 
Gerard Martí – Museu d’Història de Cambrils 
Roger Òdena – Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí 
Montserrat Caballero – Servei Territorials Departament de Cultura. Tarragona 
Oriol Picas – Servei de Museus. Departament de Cultura 
Gerard Ramon – Agència Catalana del Patrimoni Cultural – Departament de Cultura 
Isabel Paulino – Insetur – Universitat de Girona 
La reunió es centra en la presentació de l’informe i la base de dades d’Agències de 
Viatge del Camp de Tarragona per part d’Isabel Paulino. L’estudi es base en tres 
objectius: 
• Conèixer l’oferta turística dels equipaments culturals i museístics del Camp de 
Tarragona i identificar les seves potencialitats actuals i potencials. 
• Identificar les agències de viatges del Camp de Tarragona que estiguin interessades 
en incloure en els seus paquets, productes relacionats amb el turisme cultural de la 
mateixa zona. 
• Realitzar un estudi qualitatiu a través d’entrevistes semiestructurades a les agències 
de viatges identificades com a més interessants en la secció anterior, per tal de 
promoure possibles futurs acords entre els equipaments culturals del SAM del Camp 
de Tarragona i aquestes. 
L’informe inclou un anàlisi museu a museu de les seves potencialitats i també hi ha un 
apartat amb propostes de millora concretes en el camp de del turisme. 
Després l’informe inclou una relació de les agències de viatge del Camp de Tarragona, 
en total 44 agències que compleixen el perfil. A 13 agències de viatge se’ls ha realitzat 
entrevistes semiestructurades ja que mostraven cert interès en la comercialització 
d’activitats dels museus. 
Durant l’exposició Isabel Paulino aporta algunes conclusions de l’informe, en el que 
l’aspecte clau és l’articulació dels museus amb e territori i les seves potencialitats. 
D’una banda és cercar una oferta que vinculi els museus amb activitats experiencials 
lligades a l’enogastronomia, 
activitats a l’aire lliure i per gaudir en família. D’altra banda, s’apunta que és molt 
important establir ponts i sinèrgies amb d’altres xarxes del territori que operen el camp 
turístic (Patronat de turisme, etc.). 
Respecte les agències de viatges presentades, hi ha molta heterogeneïtat, i les fonts 
han estat el registre de l’Agència Catalana de Turisme, i d’altres. Hi ha agències de 
viatge petites disposades a arriscar i cercar fórmules que poden ser atractives pels 
museus, i també agències que treballen amb grans touroperadors i que cerquen 
activitats per zones molt concretes (Tarragona, ruta del Cister, a cavall de Tarragona i 
Barcelona). Tanmateix les agències de viatges grans necessiten que en el preu 
d’entrada hi hagi prou marge per poder establir un acord comercial, i aquesta una 
fórmula que no tots els museus poden aplicar. 
Destaca que és molt important conèixer com funcionen les agències i els requisits per 
a treballar amb elles (capacitat de modificació de preus, per exemple, etc). 
Destaca també la conveniència per part dels museus de tenir una oferta que interessi i 
adaptada als grups que portaran les agències Finalment, recomana als museus 
participar en associacions i xarxes a nivell turístic. 



La comissió el resultat de l’informe i la base de dades pot ser útil pels museus que 
vulguin treballar al turisme, i que és important començar a coordinar-se amb d’altres 
agents. 
Acords: 
Trametre la documentació a la resta de museus prèviament a la reunió del 25 de 
febrer. 
De cara el 2016, la xarxa pot continuar la tasca a través d’algú que pugui actuar de 
comercial i mirar de tancar acords amb algunes de les agències de viatges 
entrevistades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visitmuseum 
 
Reunió Visitmuseum 26/01/2016 
Assistents 
Jordi Abella, Xarxa territorial de museus de Lleida 
Eduard Bech, Xarxa territorial de museus de Girona 
Gerard Cruset, Xarxa territorial de museus de Girona 
Joan Grau, Xarxa territorial de Terres de l’Ebre 
Àngels Miralles, coordinació visitmuseum Barcelona 
Jesús Navarro. Xarxa territorial de museus de Lleida 
Maite Oliva, coordinació visitmuseum Girona 
Oriol Picas, Servei de Museus 
Noemí Riudor, coordinació visitmuseum Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre 
Albert Sierra, Agència Catalana del Patrimoni 
 
Temes tractats 
1. Actuació 2015 
Es presenten les accions dutes a terme al llarg de 2015, així com un quadre resum de 
l’execució pressupostària. 
2. Proposta d’actuació 2016 
A continuació es presenten els diferents paquets de treball previstos per enguany. 
En relació al bloc 1. “Adaptacions, traduccions i càrrega”, es fa incidència en la bona 
resposta per part dels museus (tant dels nouvinguts – Barcelona – com dels 
participants en l’edició anterior) i el volum de textos rebuts en la convocatòria 2015; i 
per tant la necessitat de continuar durant el primer trimestre de 2016 adaptant, traduint 
i entrant en el gestor aquests continguts. 
Pel que respecte al bloc 2. “Programació”, Oriol Picas comenta la necessitat d’adaptar 
el programari del visitmuseum al model gencat, així com els costos associats a 
aquesta gestió. 
També explica la oportunitat i conveniència d’incloure els continguts del visit en la 
gestor Athenea a fi que els museus tinguin un únic entorn de treball. 
Albert Sierra comenta que no tots els productes tecnològics de l’Agència Catalana del 
Patrimoni estan integrats encara en el model. La comissió opina majoritàriament que 
els costos del trasllat a model gencat són molt elevats i que seria d’utilitat la integració 
a l’Athenea de l’entorn visit, a fi que els propis museus puguin accedir als continguts 
en tot moment i actualitzar-los quan calgui. 
Bloc 3. “Audioguies” 
Àngels Miralles explica el projecte pilot de 5 audioguies que es va posar en marxa 
l’any passat. 
La comissió veu amb bons ulls la introducció d’un valor afegit en els àudios com és la 
locució per part d’un personatge conegut públicament; i demana quins criteris es duran 
a terme per a la selecció de les 25 audioguies. 
Es consensua la conveniència de no excloure els museus que ja tenen audioguia, atès 
que poden tenir una antiguitat que les fa estar desactualitzades, o bé s’entén que són 
un producte de valor afegit als àudios ja existents. 
Es discuteix la conveniència o no d’incloure àudios preexistents. Noemí Riudor 
destaca la importància de garantir uns estandards de qualitat si s’inclouen. 



Albert Sierra indica que, també com a prova pilot, és prioritari publicar les 5 audioguies 
al més aviat possible a fi de testejar-les (amb independència que encara no existeixi la 
programació de l’àudio dins del gestor). Aquest testeig és imprescindible abans 
d’encarregar la resta d’audioguies previstes per a 2016. 
D’altra banda la comissió comenta la opció de convidar els museus que així ho 
desitgin a complementar els continguts ja disponibles amb altres materials (imatges, 
textos, àudios, vídeos), com a manera d’increment volum i qualitat dels continguts. 
Bloc 4. “Comunicació” 
Oriol Picas fa èmfasi en la importància de sensibilitzar els museus sobre l’ús de 
Visitmuseum. 
Eduard Bech ens diu que al seu museu hi ha poc ús de l’app malgrat que es proposa 
al visitant i hi ha els materials de comunicació disponibles al mostrador de recepció. 
Albert Sierra assenyala la necessitat de diagnosticar els motius pels quals el visitant 
utilitza l’app. Es consensua la opció de preparar una enquesta al visitant que es 
distribuirà en una selecció de museus. El seguiment el faran els SAMs a partir dels 
materials recollits pels museus. Es planteja la possibiliitat de premiar els museus 
participants en l’enquesta amb els iPads que es van comprar a l’edició 2014. 
Un dels objectius fonamentals de la comunicació interna és empoderar la marca 
Visitmuseum dins dels propis museus, en tant que peça fonamental i prescriptora de 
l’app als visitants.Com a part de l’estratègia de comunicació interna, es proposa fer 
des dels SAMs sessions de presentació dels resultats de google analytics, amb dades 
personalitzades per a cada museu. 
També s’acorda que s’impulsarà els museus a dinamitzar l’app i difondre-la als agents 
turístics locals (com a part de les accions de comunicació externa que es dissenyin 
dins del pla de comunicació). 
Finalment s’acorda comunicar als museus l’acta de la reunió amb els temes tractats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISITMUSEUM. Reunió Laura Quinto (Servei de Museus)  i Joan Grau (SAM TE ) 
1) AUDIOGUIES 
��La Laura parlarà amb el Jaume Grau, que és qui ens farà les audioguies. 
��Jo li he d’enviar els textos i els àudios de les nostres audioguies. 
��Serà cap a finals de mes quan vindran 
��El cost de les audioguies són 3.000 €, que assumeix l’Agència. Això inclou uns 
15 tracks de 1 minut cadascun. Si volem ampliar els continguts més o menys al 
doble, ens sortiria per 1.500 €. 
 
2) IPADS. OPERACIÓ RETORN 
��La Xarxa de TE i CT, en tenim 15. En vam cedir 11. 
��El dia de la formació ens entregarà els iPads. Gerard Martí els vol per a les 
jornades d’educació. Quan finalitzin, ens els tornarà i nosaltres els distribuïm. 
��Un cop els distribuïm, hauré de fer el full de cessió. (Ja tinc el model) 
 
3) EXTENSIONS 
��Els últims dies abans de marxar, hi havia un problema amb les extensions. Ara està 
activitat com a museus independents. També hi ha l’opció de vincular-los al 
Museu. O una o l’altra opció. No les dues. 
��Les últimes proves i actualitzacions han fet que algunes extensions no activades, 
s’activessin. Proposa fer-li una llista a la Covadonga, que no té massa feina, i que 
m’ajudi a fer-ne la revisió. 
 
4) JORNADA DE FORMACIÓ 
��Llista d’inscrits feta. 
��Farem recordatori una setmana abans. 
��L’aula ja la vaig reservar abans de marxar. Ara m’he d’assegurar que hi hagi pc, 
wifi 
i projector. L’horari serà de 10 a 14h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 Memòries i informes d'activitats 
 
EBRE,ART&PATRIMONI 2016. 
MEMÒRIA FINAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ÍNDEX 
 
Presentació 
Exposicions 
Pressupost 
Difusió i comunicació 
Estadística global 
Indicadors 
Valoració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRESENTACIÓ 
Territori (fotografia) memòria viva 

 
Els museus, igual que la fotografia, no guardem la memòria sinó que la construïm per 
poder així omplir de memòria viva el present de les persones —jo diria, l’existència, si 
entenem el concepte de memòria en un sentit ampli. 
Si bé el nexe comú en les exposicions i en les fotografies que us presentem és el 
territori, les persones hi apareixen sempre. Fins i tot en els paisatges de Jep Colomé 
és difícil no veure el rastre de l’home en els vessants pelats de les seves Muntanyes. A 
la N-340 de Guillermo Barberà, la via uneix en una fina frontera els que hi transiten i 
els que s’hi queden, i de vegades divideix vides. Andreu Caralt s’allunya fins al Japó, 
Hongria o Alemanya per mostrar-nos l’Abans-d’ahir que la guerra, allí com aquí, va 
construir amb paisatges de desolació, de vida i de mort. Les fotografies de Lo tros 
d’Andrei Moldovan idealitzen la construcció del paisatge agrícola i mariner de les 
Terres de l’Ebre. Lo Mas de Joan M. Ventura és el mirall del microcosmos masover. 
Finalment, a les gigafotos de 4DVullArt, les figures rupestres de la serra de Godall ens 
retornen al present la memòria viva de fa almenys 9000 anys. 
Aquestes sis exposicions renoven l’oferta conjunta dels museus del territori, ubicats a 
Amposta, Corbera d’Ebre, la Galera, el Mas de Barberans, Tortosa i Ulldecona, a partir 
del projecte del Servei d’Atenció als Museus que, des del Museu de les Terres de 
l’Ebre, impulsem cada estiu des del 2014 amb la participació de tots i el suport del 
Departament de Cultura. 
 
Àlex Farnós Bel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
EXPOSICIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exposició: “Muntanyes” de Jep Colomé 
MUSEU DE TORTOSA 
14 de juliol al 9 d’octubre de 2016 
 

  

  

 



Exposició: “4D-VULLArt ” 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ART RUPESTRE ABRICS DE L’ERMITA 
16 de juliol al 25 d’agost de 2016 
 

 
 

 
 

 
 



Exposició  “Abans-d’ahir” d'Andreu Caralt 
COMEBE 
23 de juliol a l’11 de setembre 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Exposició "La N-340" de Guillem Barberà 
MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE 
5 d’agost al 18 de setembre de 2016 
 

  

  
 
 
 
 



Exposició "Lo tros" d'Andrei Moldovan 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA TERRISSA DE LA GALERA 
9 d’agost al 11 de setembre de 2016 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Exposició "Lo Mas" de Joan M. Ventura 
MUSEU DE LA PAUMA 
11 d’agost al 27 de juliol del 2017 
 

 
 

 
 

 



Pressupost 
 
Finançat des del SAM 
 
 € % 
TOTAL FINANÇAT PEL SAM 
 

9.387,75 100.00% 
TOTAL 
 

9.387,75 100,00% 
Nota: En les despeses assumides pels equipaments, no s'ha comptabilitzat les hores de les 
direccions, tècnics, administratius i auxiliars dels mateixos, així com les hores que hagin pogut 
fer el personal de les brigades municipals, etc. Tampoc s'han comptat altres costos vinculats a 
l'obertura dels equipaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Difusió i comunicació 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 



Material publicitari i accions de difusió 
 
Cartells: 150 exemplars 
 
Llibret: 3000 exemplars 
 
Web: 1 notícia + agenda 
 
Facebook: 18 posts a facebook 
 
Twitter: 100 twits  
 
Difusió pròpia i distribució de cartelleria i fulleteria 
MUNICIPI LLOC FULLETONS 
Amposta MTTE 150 

 
Of. Turisme 150 

 
Consell Comarcal 25 

 
Casa de Fusta 50 

 
PN Delta del Ebre 100 

Alcanar Moleta del Remei 100 

 
Of. Turisme 100 

Sant Jaume Enveja CI Barraques del Delta 100 
Tortosa Museu 150 

 
Of. Turisme 150 

COMEBE CI 115 Dies 125 

 
CI Internacionals 20 

 
CI Hospitals 20 

 
CI Veus 20 

 
CI Trinxeres 20 

 
CEBE 20 

 
Restaurant Miralles 50 

 
Punts d'Informació P.N. Ports 50 

Ulldecona CIAR 125 

 
Of. Turisme 150 

Mas de Barberans Museu de la Pauma 125 
La Galera CI Terracota 125 
Ametlla de Mar Of. Turisme 100 
Deltebre Of. Turisme 100 
Ampolla Of. Turisme 100 
La Ràpita Of. Turisme 100 

 
La Pensió 25 

 
Museu de la Mar de l'Ebre 50 

Roquetes PN Ports Roquetes 100 
Miravet Castell de Miravet 100 
Barcelona Departament de Cultura 200 
 
 



Estadística global 
 
 
EQUIPAMENT 
 

ASSISTENTS TOTAL VISITANTS MUSEU % 
Museu de les Terres de l'Ebre 
 

444 841 52,79% 
Museu de Tortosa 
 

1090 1659 65,70% 
CIAR Abrics de l'Ermita 
 

146 951(L'exposició estava instal·lada al 
primer pis de l'Oficina de Turisme) 

15,35% 
COMEBE 
 

180 600 30% 
Museu de la Pauma 
 

421 Tots els visitants del Centre passen 
per les exposicions temporals 

 
Terracota 
 

200 Tots els visitants del Centre passen 
per les exposicions temporals 

 
TOTAL 2481 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadors 
 Pressupost:  
Departament de Cultura: 9378,75€ 
 
Activitats realitzades: 
6 exposicions 
 
Activitats complementàries incloses en la difusió: 
Exposicions temporals: 3 
 
Concerts: 2 
 
Fires: 1 
 
Visites guiades: 12 
 
Cursos: 3 
 
Presència en els mitjans de comunicació: 
Mitjans escrits nacionals: 1 
 
Mitjans escrits territorials: 4 
 
Mitjans escrits locals: 1 
 
Mitjans radiofònics nacionals: 2 
 
Mitjans radiofònics territorials: 3 
 
Mitjans radiofònics locals: 9 
 
Mitjans escrits digitals: 11 
 
Blocs i agendes: 0 
 
Televisions nacionals: 1 
 
Televisions territorials: 4 
 
Televisions locals: 0 
 
Participants: 6 
 
Assistents: 2481 
 
Mitjana d'assistents: 414 
 
Cost mitjà directe per assistent:  3,78€ 
Nota: a l'hora d'efectuar una anàlisi econòmica global, caldria analitzar la valoració de la publicitat i la difusió induïda 
pels equipaments. A aquest preu, calculat sobre el cost de producció global, cal afegir els costos d'obertura dels 
equipaments en el període de durada de la exposició.  
 
  



VALORACIÓ 
 
L'edició d'enguany d'Ebre,Art&Patrimoni, centrada en la fotografia i en la que s'han produït sis 
exposicions, cadascuna d'un autor del territori, ha apostat per un producte de major qualitat 
que en la primera edició. Així, la selecció dels autors i de les fotografies participants han estat 
validades per part de la coordinació general del projecte, assumida des del SAM-Museu de les 
Terres de l'Ebre i amb el suport i la participació dels diferents equipaments participants en el 
cicle d'exposicions.  
 
El resultat dels productes creats ha estat satisfactori, amb 6 exposicions fotogràfiques de 
qualitat en les que tant els autors com els equipaments participants si han sentit còmodes. A 
més, en els equipaments en els que els visitants de les exposicions temporals s'han pogut 
desglossar dels assistents a les exposicions permanents o altres activitats programades, 
s'observa com els visitants que ha rebut l'equipament motivats per aquesta oferta representen 
un percentatge important, trobant-se la mitjana al voltant del 40% sobre el total.  
 
Per contra, la implicació dels diferents museus i equipaments que han acollit aquestes 
exposicions pel que fa a la comunicació de les mateixes o a la programació d'activitats 
paral·leles o complementàries ha estat baixa. També els actes d'inauguració, que podien haver 
estat aprofitats per a tenir una major repercussió en els mitjans de comunicació del territori, 
tampoc han estat, en general, aprofitats en aquest sentit, limitant-se a fer inauguracions a l'ús.  
 
Tot i així, i arrel de la qualitat de les exposicions, es preveu que al llarg del 2017 diverses de les 
exposicions que han participat en aquest cicle puguin itinerar a altres equipaments patrimonials 
del territori i de la resta de Catalunya, tant dins com fora de les Terres de l'Ebre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EBRE, ART & PATRIMONI 
Com tots els anys, un cop finalitzats elS cicles EBRE, MÚSICA & PATRIMONI i EBRE, ART & 
PATRIMONI, és moment de fer una valoració de la campanya de comunicació, en la qual es 
destina la partida pressupostària del SAM dedicada a publicitat i comunicació.  
ACCIONS 
1. Estudi i anàlisi dels hàbits i consum de la informació en els mitjans de comunicació. 
D’aquest anàlisi i estudi es va concloure quins canals (on i 
offline) eren més efectius per invertir.  
2. Anàlisi de les Tarifes.  
A partir de l’anàlisi previ i dels resultats obtinguts, es van 
demanar pressupostos a diferents mitjans i es van estudiar les 
tarifes d’inversió online i en espais exteriors.  
3. Selecció a partir dels pressupostos revisats.  
 
4. Definició i concreció de la campanya.  
En aquesta campanya, es va fer el següent: 
Preparar tot el material publicitari.  
Disseny, creació i supervisió  dels anuncis, falques i baners. 
Roda de premsa. Es va convocar un roda de premsa amb els diferents 
mitjans i es va fer un muntatge al vestíbul del Museu amb una fotografia 

de cada mostra. Després de fer la roda de premsa amb les autoritats polítiques i el director del 
SAM Terres Ebre, els mitjans de comunicació van poder  entrevistar per torns als autors i/o 
responsables dels equipaments del SAM en un espai on es va fer un muntatge amb una 
fotografia per mostra.  
 
Entrevistes concertades. Des del servei de comunicació del SAM, tot i que ja va fer la feina de 
difusió del cicle global, va concertar diverses entrevistes en 
mitjans de les exposicions per separat. Així doncs, podem veure 
les entrevistes per exemple de Surtdecasa.cat als autors de les 
exposicions de Lo Mas i de Lo Tros, o l’entrevista de Maria Josep 
Bel, directora del Museu de Tortosa, i Toni Cartes, coordinador 
del SAM Terres Ebre, a Canal 21 Ebre.  
 
Concurs Instagram. Es va crear, juntament amb IgersEbre, un 

TIPUS MITJÀ CONCEPTE IMPORT 
TV Canal TE Dos mesos anuncis.  600 € 
TV Canal 21 Dos mesos pantalles individualitzades i 

cobertura 
495 € 

Premsa Diari de Tarragona Baners + cobertura informativa 400 € 
Mitjà digital Surtdecasa.cat Baners + articles i reportatges 500 € 
Mitjà digital Aguaita.cat Baners + cobertura del festival  500 € 
Ràdios EMUTE  Falques + participació programes 500 € 
Mitjà nacional CATRÀDIO  Falques durant 7 dies 617 € 
Internet Xarxes socials Facebook 135,79 € 

TOTAL 3.747,79 
€ 



concurs amb dues categories per incitar a la gent a visitar les exposicions i fotografiar-les. Una 
primera, en la que  es demanaven fotografies dels espais expositius; i una segona, en la que es 
demanaven fotografies de les temàtiques de les exposicions.  
 
 
RECULL DE PREMSA 
Mitjans de comunicació escrits 
� Cop d’ull: 

http://uncopdull.com/noticia/La_fotografia_protagonista_de_la_nova_edicio_%E2%8
0%9CEbre_Art__Patrimoni%E2%80%9D/5400 

� El Punt Avui: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1000476-ln-340-
des-de-la-voravia.html 

� Diari de Tarragona: 
http://www.ulldecona.cat/noticies/files/original/9dfb6a6ce71f3edb2402a33d9282471
3.jpg 

� La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/local/terres-de-l-
ebre/20160805/403712590559/exposicion-fotografia-carretera-n-340.html 

� Ebre Expres: http://ebreexpres.com/exposicio-de-fotografia-lo-tros/ 
� Revista Amposta 

Televisions:  
� Canal 21 Ebre: https://www.youtube.com/watch?v=fByF8ULbrOs 
� Programa Què Fem. Canal 21 Ebre: 

http://canal21ebre.com/noticia/Que_fem_Ebre_Art__Patrimoni/5423 
� Canal Terres de l’Ebre: http://www.ebredigital.cat/cultura/1261-la-n-340-des-de-la-

mirada-del-fotograf-guillem-barbera 
� TV3. Informatiu www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/el-fotograf-tortosi-guillem-

barbera-retrata-la-vida-que-genera-ln-340/video/5617942/#.V83QI_vkz_M.facebook 
� RTV Ulldecona 

Emissores de ràdio: 
� Catalunya Ràdio 
� EMUTE 
� RNE  
� La Xarxa  
� Amposta Ràdio 
� Alcanar Ràdio 
� Ràdio Ràpita 
� Antena Aldaia 
� Cadena SER Ebre  
� Ràdio Tortosa 
� Imagina Ràdio 
� Antena Caro 
� Ràdio Delta 
� RTV Ulldecona 

Plataformes digitals 



� Premsa gencat: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/294819/ca/340-
protagonista-lexposicio-cicle-ebre-art-patrimoni-amposta.do 

� Patrimoni gencat: http://patrimoni.gencat.cat/ca/activitat/cicle-dexposicions-ebre-art-
i-patrimoni 

� Ebredigital:  
o http://www.ebredigital.cat/agenda/index.php?d=2016-09-

27&c=27#lloc_activitat 
o http://www.ebredigital.cat/cultura/1119-la-fotografia-protagonitza-enguany-

l-edicio-del-cicle-l-ebre-art-patrimoni 
� Catzona. La premsa del nostre país, les notícies de Catalunya. http://catzona.com/la-n-

340-protagonista-de-lexposicio-del-cicle-ebre-art-patrimoni-a-amposta  
� Surtdecasa.cat:  

o http://surtdecasa.cat/ebre/entorn/exposicio-ebre-art-i-patrimoni-2106-terres-
de-lebre / 

o http://surtdecasa.cat/ebre/arts/entrevista-andrei-moldovan  
o http://surtdecasa.cat/ebre/entorn/entrevista-joan-maria-ventura 

� La Marfanta:  
o http://marfanta.com/noticia/la_fotografia_protagonista_de_la_nova_edicio_

%E2%80%9CEbre_Art__Patrimoni%E2%80%9D/5400 
o http://marfanta.com/noticia/Muntanyes_la_nova_exposicio_fotografica_de_J

ep_Colome/5439 
� Nació Digital. Aguaita.cat 

o http://www.aguaita.cat/noticia/6947/cara/oculta/nacional/340/protagonista/
exposicio 

o http://www.aguaita.cat/noticia/6947/cara/oculta/nacional/340/protagonista/
exposicio  

� Lliure i millor: http://lliureimillor.cat/2016/08/05/la-n-340-protagonista-de-lexposicio-
del-cicle-ebre-art-patrimoni-a-amposta/ 

� Vilaweb: http://www.vilaweb.cat/noticies/una-exposicio-de-fotografia-personifica-la-
carretera-n-340-i-nexhibeix-la-vida-propia/  

� Turismedia Oci: http://www.turismediaoci.com/index.php/exposicio-de-fotografia-lo-
tros 

� La Ciutat de Tortosa: http://tortosa.catonline.es/index.php/baix-ebre/24-societat-
2/1647-una-exposicio-de-fotografia-personifica-la-carretera-n-340-i-n-exhibeix-la-vida-
propia 

� Diputació de Tarragona: 
http://www.terresdelebre.travel/cat/Soporte/Esdeveniment.php?id=20164#.WACPUy
RQ06c 

 
 
 
 
 
 



AVALUACIÓ DE LA CAMPANYA 
La Roda de premsa va funcionar molt bé. Hi van assistir bastants mitjans i el cicle va tenir 
molta repercussió des del seu inici. El format de la roda de premsa va permetre que els mitjans 
poguessin tenir bastant informació de cadascuna d’elles.  
La difusió general del cicle ha estat prou bona. Sempre se’ns fa difícil arribar als mitjans 
nacionals. Per això es va decidir invertir en publicitat en un mitjà nacional com Catalunya 
Ràdio. La única exposició que ha transcendit dels mitjans locals ha estat “La 340”.  
Baixa participació en la difusió conjunta per part dels equipaments. Tot i que des del SAM, a 
través de les xarxes socials, hem compartit totes les activitats, no s’ha vist un treball conjunt 
per difondre totes les mostres del cicle. Cada equipament ha fet la difusió de l’exposició que 
acollia als seus espais, però no hem vist cap acció per part dels demés equipaments en 
difondre i compartir informació del cicle general i de les mostres que s’han fet als demés 
centres. Això, debilita molt fortament la nostra repercussió i denota poca cohesió, poc treball 
en equip.  
El concurs d’Instragram no ha funcionat. Premis poc atractius, mal plantejament (fer 
fotografies dels espais expositius tancats es fa molt estrany). La categoria de les temàtiques 
hagués pogut funcionar si els premis haguessin sigut molt més atractius. Per al cicle EBRE, 
Música & PATRIMONI, que són d’espais exteriors sí que podria funcionar.  
Articles dels autors i/o responsables dels equipaments sobre l’exposició. S’han publicat i els 
han compartit als seus portals diversos mitjans digitals. Tot i això, continua havent un poc 
treball en equip pel que fa la difusió del blog, ni dels articles propis ni dels que no tenen a 
veure amb el seu equipament o exposició en concret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


