Exposició temporal:
Empordà industrial
Activitat educativa: Primària
Cicle superior

Presentació:
El museu ha coproduït l’exposició temporal: “Empordà industrial”, que
restarà a l’ecomuseu fins l’1 d’octubre de 2017. És el resultat d’un extens
treball de recerca i documentació, iniciat l'any 2014, que ha permès posar
en valor el passat industrial de l’Empordà.

Continguts de l’exposició:
L’exposició, dividia en quatre àmbits, vol donar a conèixer la
industrialització del territori empordanès tractat com a una unitat. Del
mar fins a la muntanya, passant per la plana i els aspres, la
industrialització d’aquest territori va íntimament lligada a l'explotació del
seu sector primari. L'exposició proposa un recorregut pels diferents
paisatges i les indústries que se'n deriven ja des del segle XVIII. Més enllà, es posen de
rellevància els dos models industrials diferenciats: la Comarca del suro i el Centre comercial i
industrial de Figueres.
A partir d’imatges, objectes, maquetes i audiovisuals ens endinsarem en el passat industrial,
els oficis, les empreses, etc. recordant que la industrialització, a Catalunya ha estat un dels
més destacats de la nostra història contemporània.
Descripció dels àmbits:
Àmbit 1. L’Empordà, una economia diversificada
L’agricultura de l’Empordà del segle XVIII i inicis del XIX va ser una de les més dinàmiques
de Catalunya. Durant aquest període es va passar de produir per a l’autoconsum a produir
per vendre.
La industrialització del territori va començar al final del segle XIX i es va consolidar al
principi del segle XX.
A partir de la dècada dels seixanta, el
desenvolupament industrial va continuar, però
el turisme va canviar la cultura i la imatge de
l’Empordà per sempre més.

•

Àmbit 2. L’Empordà és una unitat econòmica
i humana en què s’estableixen quatre tipus
d’economies que estan determinades pel mar,
la plana, les àrees menys productives —on es
cultiven vinyes i oliveres— i la muntanya.
Cada una d’aquestes economies va
desenvolupar un tipus d’indústria diferent.
• Les activitats i la indústria del mar: la
pesca, el corall i la salaó.
• L’expansió dels terrenys agrícoles:
l’agricultura de la plana i la indústria de la ramaderia.
Els conreus arboris: el vi i l’oli
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La indústria de muntanya: les Salines, illa manufacturera i les Gavarres i la indústria de
la construcció.

Àmbit 3. El suro: un model industrial
singular
La
manufactura
surotapera,
iniciada
a
Catalunya a la primera meitat del segle XVIII,
va
experimentar
una
extraordinària
transformació, ja ben entrat el segle XIX, que
va convertir el territori en un districte industrial
altament competitiu.
Va ser un model industrial singular, diferenciat
del cotoner imperant a Catalunya.
Àmbit 4. Figueres, centre comercial i
industrial
La capacitat comercial de la ciutat de Figueres
iniciada al segle XVI va posicionar-la com a capital de l’Alt Empordà. Al segle XVIII es va
convertir en una ciutat molt activa per l’existència de tallers de manufactures petits i
mitjans. Al segle XIX esdevindrà un potent centre econòmic gràcies, en gran part, a les
iniciatives d’un grup de comerciants i d’hisendats que li van permetre seguir els ritmes
socioeconòmics d’altres ciutats plenament industrialitzades.

Recursos didàctics: 46 Objectes, Maqueta d’un martinet,

Audiovisual de carboners,
Audiovisual de rajolers, Audiovisual Tren Petit de la Costa Brava i Joc-esquema: L’alzina
surera

Proposta educativa. Gimcana: Productes naturals. Materials industrials.
Us proposem fer una activitat pedagògica dissenyada
exclusivament per l’equip educatiu del museu per
aquesta ocasió.
Treballarem fent una gimcana per l’exposició que
permetrà als alumnes descobrir mitjançant pistes
quins materials naturals s’han emprat. Desprès
reunits tots posarem al dia la llista d’elements
naturals trobats, per exemple: carbó, llana, etc. En
tercer lloc, farem un recorregut guiat per l’exposició
explicant de cada un dels elements naturals trobats
quina indústria s’ha desenvolupat a l’Empordà.
Durada de l’activitat: 1h30min.
L’activitat és gratuïta, us hi esperem! Reserves al telf. 972 25 05 12
Per a més informació:
Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries
C/ Sant Francesc, 5-7
972 25 05 12 activitats@ecomuseu-farinera.org
ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

