
NOTA DE PREMSA 

 

           Dia Internacional dels museus 2018 



Connectem els museus de la comarca  

 

La xarxa de museus altempordanesos “Una Comarca de 

Museu” promou una activitat conjunta donant visibilitat a 

vuit peces de les seves col·leccions amb motiu del Dia 

Internacional dels Museus 2018. 

 
ELS MUSEUS DE L’ALT EMPORDÀ CELEBREN  

EL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS  

AMB DIVERSES ACTIVITATS  

 
Del 18 al 20 de maig de 2018 els museus de la xarxa Una Comarca de Museu 

conviden a tothom a participar a les exposicions i els actes programats amb motiu 

del Dia Internacional dels Museus 2018. 

  

La xarxa de museus Una Comarca de museu està formada per vuit museus de l’Alt 

Empordà i treballa en projectes i activitats de difusió des de 2009. Aquests museus 

són l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu de l’Anxova i de la Sal de 

l’Escala, el Museu d’Arqueologia de Catalunya- Empúries de  l’Escala, el Museu del 

Joguet de Catalunya de Figueres, el Museu de l’Empordà de Figueres, el Museu de 

la Tècnica de l’Empordà de Figueres, el Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera i 

el Museu Ciutadella de Roses. 

 

Tots ells són museus registrats i col·leccions obertes al públic de la comarca que 

disposen d’una oferta educativa estructurada, estable i permanent, que l’any 2009 a 

iniciativa i amb el suport del Servei Educatiu de l’Alt Empordà (SEAE) i el Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà varen començar a desenvolupar el projecte d’un itinerari 

escolar per conèixer la comarca a través dels museus, que recomana als alumnes, 

de manera estructurada i a partir de l’aplicació de les competències bàsiques, la 

possibilitat de visitar cadascun dels museus un mínim d’un cop al llarg de la seva 

vida escolar. 

 

A partir d’aquesta primera acció han anat sorgint altres projectes en xarxa per a la 

divulgació i l’aprofundiment en el coneixement de la comarca de l’Alt Empordà a 

través dels seus museus, tant en l’àmbit educatiu com en la promoció conjunta dels 

museus, aplicant descomptes a les entrades conjuntes als 8 museus o  duent a 

terme accions conjuntes de difusió d’activitats. 

 



En aquesta ocasió, es presenta l’acció conjunta Connectem els museus de la 

comarca, que consisteix en la tria d’una peça de cadascun dels museus que tingui 

una vinculació amb algun altre museu de la xarxa. Cada museu situarà en un lloc 

preferent de les seves instal·lacions una obra que enllaci o es connecti amb la 

col·lecció o la temàtica d’algun altre museu. 

 

Les peces triades pels diferents museus són dibuixos, escultures, eines, jocs, 

joguines i estris que serveixen per a establir una vinculació amb un altre museu. 

 

El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus, un esdeveniment mundial 

organitzat des de 1977 pel Consell Internacional dels Museus (ICOM). 

Aquesta edició de 2018 es presenta sota el lema "Museus hiperconnectats. Nous 

enfocaments, nous públics”, reconeixent les connexions que els museus 

estableixen amb la comunitat, el seu paisatge cultural o el seu entorn natural. Sens 

dubte, les noves tecnologies permeten als museus arribar més enllà del seu públic 

habitual a través d’una cosa tan senzilla com és un hashtag, alhora que presentar les 

seves col·leccions d’una forma diferent i totalment innovadora, atraient noves 

audiències i superant les limitacions d’espai i temps. 

El tema d’aquest DIM 2018 incideix en l’oportunitat que tenen els museus de cercar 

nous enfocaments i nous públics a través de l’anàlisi, la consolidació i la creació de 

connexions. Més enllà de l’ús i l’aprofitament de les noves tecnologies, els museus 

participen cada cop més del seu entorn immediat, treballen amb la comunitat local i 

desenvolupen projectes de col·laboració amb nous segments de públic que també 

estableixen connexions.  

El Dia Internacional dels Museus, un esdeveniment mundial organitzat des de 1977 

pel Consell Internacional de Museus, consta de multitud de propostes culturals: 

jornades de portes obertes, itineraris i visites, recorreguts nocturns, etc. a la majoria 

de museus de tot el món. La xarxa de museus Una Comarca de Museu s’hi suma, 

amb activitats programades entre el 18 i el 20 de maig, a les quals es pot fer 

referència amb els següents hastag: #comarcademuseu #DIM2018 #IMD2018 

#diainternacionaldelsmuseus2018  

 

Aquesta activitat compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació de Girona. 

 

Per a més informació de les activitats del Dia Internacional dels Museus a Catalunya 

es pot consultar la pàgina del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya:  

 

Les peces triades pels diferents museus i les seves connexions amb la resta de 

museu són les següents: 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/dia_internacional_dels_museus/
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/dia_internacional_dels_museus/


 
 

Museu de l’Empordà  

 

(Connecta amb MUME La Jonquera):  

 

Josep BARTOLÍ. "Les cues durant la 

Guerra", c. 1940.  

Dibuix a llapis i ploma sobre paper  52 x 

59 cm.  

Llegat Fàbrega (1983). mE1294. 

Josep Bartolí Guiu (Barcelona, 1910- 

Nova York, EUA, 1995) va ser un 

dibuixant, pintor i escenògraf que, arran 

de la Guerra Civil Espanyola, va marxar a 

l’exili a França, Mèxic i EUA. 

  

 



 

MUME La Jonquera  

 

(Connecta amb Museu del Joguet de 

Catalunya): 

 

Dòmino de Santiago Pipió fet d’ossos de 

vedella al camp de concentració d’Agde 

(Departament d’Erau, França,1939) 

 

MUME Ref. 2/14. Fons Hèctor i Elisenda Pipió 

  

Museu de l’Empordà (Connecta amb MUME La Jonquera):  

Josep BARTOLÍ. "Les cues durant la Guerra", c. 1940.  

Dibuix a llapis i ploma sobre paper  52 x 59 cm.  

Llegat Fàbrega (1983). mE1294. 

  

Josep Bartolí Guiu (Barcelona, 1910- Nova York, EUA, 1995) va ser un 

dibuixant, pintor i escenògraf que, arran de la Guerra Civil Espanyola, va 



 
 

Museu del Joguet de Catalunya (Figueres)  

 

(Connecta amb Museu de la Tècnica): 

Màquina de cosir de joguet 

Alemanya, 1900 

Ferro litografiat  

Donació Josep Maria Joan Rosa 

MJC/F 101261 

Fotografia de la peça: Jordi Puig 

  

 



 

Museu de la Tècnica  de 

l’Empordà (Figueres)  

 

(Connecta amb Ecomuseu 

Farinera de Castelló d’Empúries): 

  

Màquina de cosir sacs Singer portàtil (model 35K 1) 

  

 Fabricant: I.M. Singer & Co, USA. 

 Constructor: Isaac Merritt Singer 

 Número de sèrie: EW 058532 

 Patent: a.1854 

 Any de producció d’aquesta unitat: 1915 

  

La Singer portàtil és una màquina de cosir de disseny inusual, de 

pes considerable,  però pràctica a l’hora de  transportar-se. De fet, 

funciona suaument, quan un dóna voltes a la manovella, la agulla 

entra i surt en fora, i és llavors, quan giren els gallets de fricció en 

sincronització. S’utilitzava per cosir sacs, i també catifes.  Durant 

el segle XX, la companyia Singer va anar obrint fàbriques i 

dipòsits a tot el món i es va convertir en la marca més popular 

arreu. Actualment la Singer Corporation continua produint  

màquines de cosir elèctriques.     

  

Col·lecció Fundació Padrosa. MTE 

  



 
Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries  

 

(Cconnexió amb Museu de l’Empordà): 

Lligadora de garbes 

La tasca de segar era una de les més importants a pagès i 
implicava molta gent. Les feines estaven especialitzades: 
darrera els segadors hi anaven els lligadors, que feien les 
garbes, lligant-les amb cordills d’espart en cas de l’ordi, o 
de les mateixes tiges si es tractava de blat o de sègol. Els 
lligadors s’ajudaven amb el fus, un tros de fusta cilíndric, 
acabat amb punta, d’uns quaranta centímetres de llarg. 
Amb les garbes es feien les garberes, amuntegant les 
garbes centrals verticalment, les dels costats lleugerament 
inclinades perquè no es tombessin, i totes tapades amb 
d’altres garbes posades planes sobre les espigues de les 
dretes.  

EFCE Reg. 241 Donant: sr. Jaume Palau i Massot (Castelló 
d’Empúries) 2006.  

  



 

Museu de l’Anxova i la Sal de l’Escala  

 

(Connexió amb Museu d’Arqueologia de 

Catalunya – Empúries): 

  

Jumbina o gambina. Trampa per a peixos que 

feien els mateixos pescadors  amb esguissos de 

tamariu o d’olivera, vímet i jonc. Aquestes 

trampes es calaven a les roques amb pedrals 

per no moure’s. A dins s’hi posava esquer per 

atreure peix que quan entrava, després no en 

sabia sortir. Aquesta, a més, ha estat tenyida 

amb el suc d’escorça de pi per endurir-la i fer-la 

més resistent a l’aigua. 

Núm. Registre MASLE: 00238 

  

Realitzada per Josep Ballesta i Farrés, a la 

primera meitat del segle XX. 

  



 

Museu d’Arqueologia de Catalunya – 

Empúries  

(Cconnexió amb Ciutadella de Roses i 

Museu del Joguet: 

  

Nina articulada de terrissa d’època grega 

que està exposada al museu, forma part 

d’un aixovar funerari d’una tomba d’una 

criatura, trobada a la necròpolis del sud de 

la ciutat grega. ( s. V a.C- s- IV a.C). 

  



 
 

Ciutadella de Roses 

(Connexió amb Museu d’Arqueologia 

de Catalunya – Empúries): 

  

Estatueta en bronze del déu Mercuri: 
aquesta important peça del     museu de 
la Ciutadella fou trobada en les 
excavacions de l’edifici A, a la factoria de 
salaons. Es tracta de un déu lar, 
protector dels comerciants. 
  
Segle II dC. 

  
  

  

  

  



Les activitats dels museus amb motiu del Dia Internacional dels 

Museus 2018, als Museus de la Xarxa “Una Comarca de Museu” 

són les següents: 

 

 

1. Activitats del Museu del Joguet de Catalunya, Figueres: 

 
Dissabte 19 de maig: Llançament de l’exposició en línia “ Don Osito Marquina. El 
joguet més estimat de Salvador Dalí”  
 
Dissabte 19 de maig a les 12 h :Presentació de la col·lecció de llibres Figuras 

antiguas de juguete fabricadas en España i el primer volum de la col·lecció: 

Animales. Presentació a càrrec del seu autor i editor, Jordi Viader.  

 
Diumenge 20 de maig:  25a Festa del Joguet de Catalunya a la Plaça Catalunya de 
Figueres 
 
Més informació a: info@mjc.cat  

 

 

2. Activitats del Museu de l’Empordà, Figueres:  

 

Dies 18, 19 i 20 de maig: Jornada de portes obertes 

 

Divendres 18 de maig, a les 21 h: Visita guiada “Pintura empordanesa al Museu de 

l’Empordà”  

 

Diumenge 20 de maig, a les 12 h: Visita guiada a l’exposició “Els Dalí de Figueres. La 

família, l’Empordà i l’art” A càrrec de la comissària de la mostra, Mariona 

Seguranyes.  

 

Dissabte 19 de maig, a les 18 h: Activitat familiar “Els Dalí de Figueres” Taller infantil 

per a nenes i nens de 3 a 12 anys. Inscripció prèvia 972 50 23 05 o 

infome@museuemporda.org 

 

 

3. Activitats de l'Ecomuseu Farinera - Castelló d’Empúries 

 

Divendres 18 de maig de 2018: Jornada de portes obertes 

Horari: de 10 a 14h. i de 16:30 a 19h 

 

Dissabte 19 de maig de 2018: Nit Europea dels Museus. Visita guiada nocturna 

conjunta a l’Ecomuseu-Farinera i al Museu d’Història Medieval Cúria-presó amb 

tastet de vi de  la Do Empordà i bruels.Horari: 21:30h. a l’Ecomuseu-Farinera 

Activitat gratuïta. Màxim 30 persones. Prèvia reserva al telf. 972 25 05 12 

Organitza: ICOM, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Ecomuseu-Farinera i Museu 

d’Història Medieval Cúria-presó de Castelló d’Empúries. 

mailto:correu@mjc.cat
mailto:infome@museuemporda.org


 
4. Activitats del Museu de la Tècnica de l’Empordà. Figueres: 

 

Dia 18 de maig: Jornada de portes obertes (entrada gratuïta) i visita guiada 

   

  Més informació a: mte@mte.cat 

 
 
 

5. Activitats del Museu d’Arqueologia de Catalunya – Empúries. 
L’Escala:  
 

Divendres 18 de maig: Jornada de portes obertes al jaciment de 10h a 18h. 

 
Més informació al correu macempuries.cultura@gencat.cat 

 
 
 
 

6. Activitats de l'Espai Cultural la Ciutadella, Roses: 
 

  Més informació a: info@patrimonideroses.cat 

 
 
 

7. Activitats del Museu de l’Anxova i de la Sal. L’Escala: 

 

Dies 18, 19 i 20 de maig: Jornada de portes obertes al MASLE i a l'Alfolí de la Sal. 

 

Dissabte, 19 maig, a les 11h: Activitat familiar "Construcció de barquetes de suro", 

Inscripció prèvia 972 77 68 15 o a museu@lescala.cat 

   Més informació a: info@anxova-sal.cat 

 
 
 

8. Activitats del Museu Memorial de l’Exili. La Jonquera: 
 
Jornada de portes obertes al MUME del 18 al 20 de maig. 

Més informació a: info@museuexili.cat  

 

 

 

 

 

 

mailto:mte@mte.cat
mailto:info@patrimonideroses.cat
mailto:museu@lescala.cat
mailto:info@anxova-sal.cat
mailto:info@museuexili.cat


Més informació al Site d’Una Comarca de Museu (Servei Educatiu 

de l’Alt Empordà) i també als diferents museus: 

 
 

MUSEU DE LA TÈCNICA DE L’EMPORDÀ 

mte@mte.cat 

972 508 820 

 

 

MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI 

info@museuexili.cat 

972 556 533 

 

 

MUSEU CIUTADELLA DE ROSES 

info@patrimonideroses.cat 

972 151 466 

 

 

MUSEU DE L’ANXOVA I DE LA SAL 

info@anxova-sal.cat 

972 776 815 

 

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-EMPÚRIES 

macempuries.cultura@gencat.cat 

972 770 208 

 

ECOMUSEU-FARINERA 

ecomuseu-farinera@castello.cat 

972 250 512 

 

MUSEU DEL JOGUET DE CATALUNYA 

info@mjc.cat 

972 504 585 

 

MUSEU DE L’EMPORDÀ 

infome@museuemporda.org 

972 502 305 

 

 

 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/xarxa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/alt-emporda-museus/xarxa
mailto:mte@mte.cat
mailto:info@museuexili.cat
mailto:info@patrimonideroses.cat
mailto:info@anxova-sal.cat
mailto:difusiomac.cultura@gencat.cat
mailto:ecomuseu-farinera@castello.cat
mailto:correu@mjc.cat
mailto:infome@museuemporda.org

