Ecomuseu-Farinera de Castelló
d'Empúries
Memòria de l'any 2005
Aquest any 2005 s’han iniciat els tràmits per passar el Registre de Museus
de Catalunya, ja que la Llei 17/1990 de 2 de novembre, de museus estableix
que tots els museus de Catalunya han d’estar inscrits en el citat registre. Al
llarg de l’any, doncs, s’han anat desenvolupant diverses tasques amb la
finalitat de complir amb tots els requeriments del Decret 35/1992, de 10 de
febrer, de desplegament parcial de l’esmentada Llei i poder així ser inscrits al
registre.

Col·lecció
Documentació
Una de les primeres tasques de l’any ha estat completar el Llibre de Registre
de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, del qual se n’han imprès
dos exemplars en format paper i se n’ha guardat dos més en format
informàtic. El Llibre va ser aprovat a la Junta Rectora de l’ens de data 8 de
juny, i un exemplar en cada format ha quedat dipositat a l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries.
Paral·lelament, s’ha continuat amb la tasca d’elaboració de les fitxes de
documentació de cadascuna de les peces de la col·lecció, a l’espera de
poder disposar del programari “Museum Plus”, com a programari de
documentació per als museus que distribueix el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, per tal que la documentació de l’ecomuseu
pugui ser bolcada a la base de dades del Departament.

Donacions
Durant l’any 2005 l’Ecomuseu-Farinera ha rebut una sèrie de donacions que
han suposat una ampliació del fons de l’ens.
En primer lloc, la donació d’un rulo de fusta, per part de Faustí Casademont,
veí de Castelló. L’objecte ens permet ampliar la part de la col·lecció relativa
als treballs agrícoles.

I en segon lloc, la donació de diversos documents sobre la fàbrica per part
de Núria Ungé que ens permetrà ampliar els coneixements sobre la història
de la Farinera.

Restauracions
Enguany s’han restaurat dues peces provinents del fons de la Farinera Sant
Salvador (Figueres), dipositades a l’ens per l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries. Aquesta restauració ha consistit bàsicament en la neteja,
desinsecció i consolidació dels objectes, a més de la seva preparació per ser
incorporades a la museografia: una sínia marca Robinson, Molineria
Robinson J. Vila de Barcelona i una rosca amassadora (ambdues dels
voltants de 1941).

Patrimoni industrial fariner
S’ha elaborat també un catàleg sobre les Farineres a Catalunya, amb la
voluntat de disposar d’un primer inventari el més exhaustiu possible. Un dels
objectius d’aquest catàleg és la seva futura publicació per part del
mNACTEC.

Centre de documentació
El fons documental es composa de dues seccions (biblioteca i hemeroteca),
que faciliten la catalogació i la recerca dels documents. Des de la Farinera
aquest any hem adquirit, mitjançant la compra, l’intercanvi o la donació, una
sèrie de llibres, revistes i documents que han passat a augmentar el fons
documental de l’ecomuseu.
Dins el fons de la biblioteca les noves adquisicions han estat:
 V.V.A.A.; Museos con arte 15x15 Pintura, Ed. Aj. de Murcia, 2004
 V.V.A.A.; Terra màe Terra pào; Ed. Càmara Municipal do Seixal; 1997
 Lluís Len i Jaume Perarnau, La Telegrafia òptica a Catalunya, Ed.
mNACTEC, 2004
 Daniel Martí; El Teatre a la vila d'Arbúcies, 2005
 Catalunya Estalvia Aigua; Guia d'Aigua de Catalunya, Ed. Generalitat de
Catalunya, 2003.
 V.V.A.A.; Lluís Bru, a la recerca d'un creador de mosaics modernistes,
Ed. Ajuntament d'Esplugues del Llobregat, 2005.
 V.V.A.A.; Informe anual de la Indústria i el consum agroalimentaris a
Catalunya. Any 1998-2003; Ed. DARP Generalitat de Catalunya.
 Pau Maynés i Tolosa; Fotografia. La conservació de col·leccions de
fotografies, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya



Catàleg Establecimientos Morros SA, Ed. EMSA, Barcelona (fotocòpies).

En el fons de l'hemeroteca, els números corresponents a l’any 2005 de les
següents publicacions:
 World Grain
 Informatiu del Sistema del mNACTEC
 Informa. Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
 Butlletí d'Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica
 Informatiu Museus
 Incuna. Asociación de Arqueologia Industrial
 Informaçao Ecomuseu municipal do Seixal
 La Muga
 El Llegat, Butlletí dels Museus, de l'Arxiu i del patrimoni Històric de
Banyoles
 Deriva. Revista Cultural de l'Alt Empordà
 L'Espai. Informatiu Gallecs
 EG EmpordàGuia
 Va de fires
 Top Girona De la Costa Brava als Pirineus
 Butlletí del Consorci Gestió Residus el Vallès Oriental
 L’Erol Revista Cultural del Berguedà, número dedicat a 150 anys de
colònies industrials
 I el DVD sobre diverses varietats de pans, sol·licitat a CEOPAN
Enguany s’ha iniciat intercanvi bibliogràfic amb l’Ecomuseu Municipal do
Seixal i l’Ajuntament de Tossa de Mar.

Museologia
Registre de Museus
Com hem dit, aquest any 2005 s’ha sol·licitat a l’Àrea de Difusió i Explotació
de la Direcció General del Patrimoni Cultural la pre-inspecció a l’ecomuseu
per tal de comprovar el seu grau d’adequació al que preveu la legislació
museística vigent, amb la finalitat de determinar la conveniència d’iniciar el
procediment de la seva inscripció al Registre de Museus de Catalunya.
El dia 1 de juliol vam passar la pre-inspecció. En l’informe rebut a posteriori,
se’ns recomana resoldre un seguit incompliments respecte al Decret
35/1992, alguns d’ells són de resolució senzilla i d’altres podran resoldre’s a
mig termini.

Museografia
Desprès de la seva restauració, s’han incorporat a la museografia una sínia
marca Robinson i una rosca amassadora, que ens permeten explicar millor
al visitant el procés de condicionament del blat i la seva importància en el
sistema austrohungarès de mòlta gradual.
A més, gràcies a la col·laboració de l’empresa Agrienergia (Farinera
Corominas) de Banyoles hem pogut renovar les mostres de productes dels
contenidors que complementen la museografia. Aquests s’han de renovar
periòdicament donada la naturalesa orgànica del material.
Arran d’un viatge a Ettenheim, ciutat agermanada amb la vila de Castelló
d’Empúries, l’Ecomuseu-Farinera ha encarregat al Sr. Winterer la
construcció d’una reproducció d’un molí fariner en fusta per tal de poder-lo
exposar i emprar en diversos actes com a demostració del funcionament
d’un molí fariner hidràulic.

Activitats
8a. Fira del pa, la farina i el blat (28 i 29 de maig)
Enguany s’han celebrat conjuntament la Fira del pa, la farina i el blat i
l’Agromercat Transfronterer, unificant-se esforços organitzatius i econòmics
per part de l’ens.
Com en l’any anterior, a finals de maig es va organitzar la 8a edició de la Fira
del pa, la farina i el blat. Durant aquests dos dies van passar per la nostra
entitat un total de 339 visitants, 59 dels quals van seguir les visites guiades a
l’ecomuseu.
El programa arrancava amb al inauguració de l’agromercat i a continuació de
l’exposició: “El Blat”, olis de la pintora empordanesa Dolors Caballero que va
estar oberta fins el 7 de juny. Altres activitats que es van realitzar i que van
tenir molt bona acollida entre els nens i joves foren les titelles i el taller de pa,
activitat habitual en les diferents edicions de la fira. També es va poder veure
en directe una demostració d’elaboració de pa tradicional, assistir a un recital
de cançons tradicionals del repertori de Joan Amades a càrrec del grup
Getsemaní i les diferents animacions teatrals per les places i carrers de la
vila.
Al Mercat de la Fira hi participaren uns 45 expositors, distribuïts en diverses
places amb la finalitat d’estendre la festa i el mercat a tota la vila.

El 6è Agromercat Transfronterer es va celebrar a la Plaça Joan Alsina, hi
varen presentar productes agroalimentaris dels tres territoris que formen part
d’aquest projecte europeu un total de 21 productors, cinc dels quals eren els
productors adherits al projecte pel territori de l’Alt Empordà.

Centenari de la Turbina Francis
Els dies 19 i 20 de maig per commemorar el centenari de la turbina Francis
es van celebrar unes Jornades de Portes Obertes. I el dia 12 de novembre
per completar la celebració es va organitzar la Festa de la Turbina amb un
programa d’actes extens que incloïa una jornada de portes obertes, visites
guiades al museu, jocs de cucanya, la turbina solidària, els tallers El Petit
moliner per construir la maqueta d’un molí hidràulic, la creació i presentació
del conte La Turbina Francis i els farinons i un gran pastís de fi de festa. La
jornada va tenir una molt bona acollida entre el públic familiar.

Jornades de portes obertes
Durant aquest any, hem organitzat una sèrie de jornades de portes obertes
amb l’objectiu de participar en diversos esdeveniments en relació al
patrimoni i en les activitats festives del municipi i per donar a conèixer més
abastament l’ecomuseu en el nostre territori. Aquestes jornades tingueren
una bona acollida de públic, tenint en compte que algunes de les dates
queien en dies laborables:
 El 2 de febrer, La Candelera, festa major d’hivern, vam tenir 25 visitants.
 El 18 de maig, en el Dia Internacional dels Museus, varen passar pel
museu un total de 10 visitants.
 Els dies 19 i 20 de maig, Centenari de la Turbina Francis van passar 37
persones.
 El 10 d’Agost, durant la festa Major de Sant Llorenç, vam tenir 477
visitants.
 Els dies 1 i 2 d’octubre es varen realitzar les Jornades Europees de
Patrimoni, varen venir a l’ecomuseu un total 81 visitants.
 Els dies 12 i 13 de novembre, dins de la Setmana de la Ciència, vam tenir
160 visitants.

Programa “Pans a l’aula” pels escolars de Castelló d‘Empúries
Entre el 31 de maig i el 2 de juny s’ha tornat a repetir l’activitat, que es va
iniciar l’any passat, amb els alumnes de P5 del CEIP Joana d’Empúries.
L’activitat consisteix en visitar en un primer moment l’aula, on es parla del
pa, dels seus ingredients, del seu procés d’elaboració i de les seves
varietats. I després es fa una visita a l’Ecomuseu-Farinera per tal que
coneguin el museu i el procés de producció de la farina.

Activitats dins el Projecte “De Itinere” Programa Interreg IIIA
III Jornada Transfronterera
A més de la celebració de l’Agromercat Transfronterer, enguany l’ecomuseu
va organitzar la III Jornada Transfronterera del projecte. Es va celebrar el dia
21 d’abril a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. La
jornada va comptar amb diverses conferències en relació al tema de les
agrobotigues. Finalment es va cloure l’acte amb la presentació de la
Normativa dels Agromercats per part de Joan Rovira, director del projecte i
es va realitzar una visita guiada per conèixer l’Ecomuseu-Farinera.
L’assistència va ser de 24 persones.
Edició de la Guia dels Productors
Dins de les accions del projecte “De Itinere”, enguany s’ha editat la guia
conjunta dels tres territoris, en la que hi consta informació sobre les diferents
accions, els artesans agroalimentaris i els socis del projecte. Des de Castelló
d’Empúries s’han editat 3000 exemplars que han estat repartits entre els
propis productors, l’ecomuseu, l’Ajuntament i les oficines de turisme de
Castelló d’Empúries.
Participació al 7è Agromercat Transfronterer de Mollet del Vallès
En aquesta edició, celebrada del 8 al 9 d’Octubre, i hi va haver una
participació directa de Castelló d’Empúries amb dues activitats: un Tastet de
cuina de l’ànec de cortal i del foie i una Mostra del festival “Terra de
Trobadors” per part de l’Esbart Dansaire de Castelló d’Empúries.

Difusió
Aquest any 2005 s’ha reeditat el fulletó informatiu de l’ecomuseu i del flyer,
fet que s’ha aprofitat per revisar i actualitzar les informacions que s’hi
donaven, així com adaptar el mapa d’accés a la nova xarxa viària del
municipi. Han estat editats un total de 3.000 fulletons en català i 6.000 flyers.
Des de l’Àrea de Turisme de Castelló d’Empúries s’ha impulsat la creació
d’un plafó informatiu per presidir l’entrada de la nova Oficina de Turisme,
ubicada a l’edifici de la Cúria-presó. L’Ecomuseu-Farinera hi ha aportat
diverses fotografies, de les que se n’ha inserit una de la maquinària de la
fàbrica.

També s’ha estat treballant en la revisió dels continguts de la pàgina web per
tal de posar-los al dia, en espera que s’activi la nova pàgina web de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Premsa, ràdio i televisió
Enguany l’Ecomuseu-Farinera ha aparegut a la Revista Agrària i Rural (Núm.
7 maig de 2005).
Arran de l’organització de la 8ª Edició de la Fira del pa, la farina i el blat i del
6è Agromercat Transfronterer es van publicar anuncis en diferents mitjans de
comunicació escrits i radiofònics. També vàrem aparèixer en les agendes de
la premsa local, comarcal i nacional. Finalment, la fira va entrar en el
programa de promoció de Fires de la Diputació de Girona, que en feu ressò
en diversos mitjans.
L’Ecomuseu-Farinera va aparèixer també a la premsa escrita per notícies
sobre la celebració de la III Jornada Transfronterera, la incorporació al Club
del Subscriptor del Setmanari Empordà, la Setmana de la Ciència i el
Centenari de la Turbina Francis.
El fet de l’adhesió al Pla de Dinamització Turística Industrial de Catalunya,
ens ha permès aparèixer en d’altres mitjans com: Diari de Terrassa, El Regió
7 i El País.
A més, periòdicament ha aparegut informació sobre la nostra entitat a
l’Informatiu que es publica des del Sistema del mNACTEC.
Pel que fa a la televisió, al llarg de l’any es varen filmar imatges per a
diferents reportatges sobre l’Ecomuseu. El mes de juliol (19/07/05) TV de
Girona va filmar diverses imatges de la Farinera per al programa “Postals
d’Estiu”. El mes d’octubre (21/10/05) es va gravar un altre reportatge pel
programa “Espai Natural” de Canal Nord, que va ser emès el dia 8 de
novembre. I el mes de desembre (22/12/05) es va realitzar un reportatge per
part de Canal Català Pla Girona per a una sèrie de reportatges que ha
encarregat la Diputació de Girona. L’ecomuseu ha anat apareixent durant tot
l’any a TV Empordà, en funció de les diverses notícies generades.
Pel que fa a presència a Internet, a partir d’aquest any apareixen les
activitats que s’organitzen a la pàgina web: www.agendadegirona.com ja
que ens hi hem registrat com a usuaris.
Amb la voluntat de millorar la difusió respecte als diferents agents turístics
del territori hem realitzat durant la temporada d’estiu una tramesa de flyers a
les oficines de turisme de l’entorn i les cases de turisme rural de la comarca.

A partir del 15 d’octubre d’enguany, l’Ecomuseu-Farinera oferta de nou el
Tecnotiquet, una iniciativa del Sistema del mNACTEC dirigida especialment
al públic que s’interessa pel patrimoni industrial, permetent al visitant que
adquireix una entrada general en qualsevol dels museus del Sistema un 50%
de descompte en l’entrada a cada un dels altres 19 museus.

Promocions
Amb la voluntat de promocionar l’oferta de la nostra entitat entre determinats
col·lectius, s’han establert les següents promocions:
 Amb l’empresa Cicloturisme i Medi Ambient SL, que es dedica a
l’organització de viatges turístics amb bicicleta pel Gironès, pel qual els
usuaris d’aquesta empresa que visitin el museu tenen 50% de descompte
en l’entrada.
 Amb la Fundació Cavall Fort, pel qual els subscriptors de la seva revista
infantil i juvenil tenen un 50% de descompte en l’entrada.
 Amb el RACC, pel qual s’ofereix un descompte en l’entrada del 50% per
un màxim de 5 persones (apareixerà en la Guia Racc Master 2006).

Públic
Des del 2 de gener fins a finals d’any, van passar per la nostra entitat un total
de 5.912 visitants. Un 67% del qual ha vingut com a visita individual mentre
que un 33% ho han fet en grup.
L’evolució dels visitants entre el període 1998-2004 revelava que, en
general, s’havia incrementat notablement el nombre de visitants,
específicament el nombre de visitants individuals, a causa de l’ampli horari i
d’haver-se facilitat la visita individual una vegada acabada la reforma
arquitectònica i museogràfica. Enguany el nombre de visitants ha disminuït
respecte al darrer any, fet que hem detectat que s’ha donat en un nombre
important de museus.

Públic exposició permanent
L’estadística de visitants de l’exposició permanent mostra, per mesos, com
s’ha distribuït el públic per grup o de manera individual. Els mesos de març,
d’abril, novembre i desembre han concentrat els grups, mentre que el maig,
juliol, agost i setembre, s’han concentrat les visites individuals.
Pel que fa a l’estadística de visitants segons origen s’observa com Catalunya
aporta el 67% del total. El 54% d'aquests són de Girona i comarques, fet
molt remarcable perquè es dóna per primera vegada, mentre que Barcelona i

comarques resta en segona posició, amb un 42%. La resta de visitants del
territori català queden a molta distància.
El segon grup de visitants en importància és l'europeu, amb un 24%. Com
cada any domina el públic francès (el 56% d'aquests), seguit de l’alemany, el
belga, l’anglès, l’holandès i l’italià.
El públic de la resta de l’Estat Espanyol és el menys nombrós, amb un 9%.
Predominen les comunitats autònomes de Madrid, València i País Basc.
L'anàlisi dels visitants segons canal d’informació mostra que la informació
obtinguda al municipi representa el 59% del total, i dins d’aquest grup, la
informació obtinguda a l’Oficina de Turisme i el fet de passar per davant el
museu són els canals més habituals d’accés a l’ecomuseu. El canal
d’informació extern suposa un 34% del total. Dins d’aquest grup cal remarcar
que un nombre important arriben a través de l'àmbit escolar i l’altre gran grup
és el que afirma ja conèixer el museu, segueix la informació rebuda pel
boca-orella, i ja destaca amb un 6 % el públic que realitza una segona visita.
Finalment, un 5% del públic ens arriba a partir del coneixement de la resta
de museus del Sistema i en la mateixa quantitat a partir del Club Súper 3.

Campanya Empordà a fons
El gener de 2005 es signà el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, pel qual el Consell ofereix gratuïtament dues visites guiades a
l’Ecomuseu-Farinera per als centres escolars de la comarca durant el curs
escolar 2004-2005. Els resultats han estat satisfactoris, tant pel nombre de
visitants, un total de 387, com pel fet que molts centres escolars s’han
apropat per primera vegada a la Farinera i a la seva oferta educativa.
Per això s’ha donat continuïtat al conveni pel curs escolar 2005-2006. Les
dades, corresponents al període de setembre al desembre del 2005, ens
indiquen que és una oferta que s’està estenent. Ja han visitat el museu un
total de 288 escolars de la comarca.
Així doncs, les visites incloses dins d’aquesta campanya han representat el
68% de les visites escolars realitzades al museu durant l’any 2005.

Visita dels professors de l’Aula de Tecnologia
El mes de juny vàrem rebre als professors de l'Aula de recursos de
Tecnologia del Departament d'Ensenyament als que, a més de fer-los una
xerrada informativa sobre el programa didàctic de la Farinera se'ls va fer una
visita guiada que els va resultar molt interessant. Aquesta visita i la seva
valoració es recull amb posterioritat al web de l’Aula de Tecnologia.

Visites guiades gratuïtes des de l’Àrea de Turisme
L’Oficina de Turisme ha realitzat un seguit de visites guiades gratuïtes pel
municipi, una de les quals, sota el títol: Rec del Molí, horts i Farinera, incloïa
la visita a la l’Ecomuseu-Farinera. Durant el període de Setmana Santa a
Juny, es van realitzar un total de 7 visites amb un total de 22 usuaris. I
durant el període d’estiu (Juliol i Agost) es van realitzar un total de 18 visites
amb un total de 71 usuaris.

Sistema del mNACTEC
Durant l'any hem assistit a les diverses convocatòries del Plenari del
Sistema, en les que -entre altres- s'ha treballat els programes educatiu, de
conservació, de documentació i exposicions i de difusió i conservació.
També s’ha començat a parlar de la modificació del decret 85/1998 pel qual
s’aprova el nou Reglament del Sistema, així com dels nous convenis
museus-mNACTEC. S’ha treballat en el Pla de Patrimoni Industrial i en la
Declaració del Paisatge Insdustrial. També es va assistir a la presentació de
l’interactiu Geovirtual i del “Museum Plus”, el nou programari de gestió de
col·leccions de la Direcció General de Patrimoni Cultural.
Com cada any, els dies 14 i15 d’abril es van celebrar les Jornades de Treball
del Sistema al Castell de Montesquieu (Sant Quirze de Besora). El tema
principal va ser la Comunicació, però també s’hi va tractar el Pla de
Patrimoni Industrial de Catalunya, les Subvencions Europees i els Criteris de
Vinculació al Sistema del mNACTEC.
El dijous 22 de desembre l’Associació de Museòlegs de Catalunya lliurà els
Premis de Museologia 2005, dins l’apartat de Projectes, exposicions,
experiències i activitats i institucions fou premiat el Sistema del mNACTEC.

Relacions institucionals
El dia 29 de gener l’Associació Història Rural de les Comarques Gironines,
que celebrava l’Assemblea General de Socis a Castelló d’Empúries, va fer
una visita guiada al museu.
El 19 de febrer van visitar l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries la
directora i els tècnics de l’Ecomuseu do Seixal (Portugal), situat en un antic
molí de marees.

El 6 maig vam rebre a la Sra. Marta Ferrés, de l’empresa Interes general,
que treballa en l’anàlisi de bones pràctiques en el marc dels Fons regionals
de la Unió Europea.
El 20 de maig vam rebre la visita del “Taller de Empleo” de Barbastro, que
estan treballant en la restauració de la fàbrica de farines El Moliné, de la
mateixa ciutat.

Consultes
Durant l’any hem rebut la consulta del nostre fons de diferents persones o
entitats:
 Informació sobre el projecte arquitectònic del museu per l’estudiant
d’arquitectura italiana Daria de Seta per a un curs de Doctorat sobre
arquitectura industrial coordinat per J. Matamala del mNACTEC.
 Informació sobre el Rec del Molí per la seva investigació dels fosos
medievals inundats, Mercedes Urteaga (País Basc).
 Informació sobre la Farinera per a la restauració de la Farinera d’Albagés
(Lleida) per part del seu propietari Antoni Girado Martínez.
 Informació sobre la Farinera per part de Juan Jesús Aznar (Museu de la
Tècnica de l’Empordà, Figueres): visita a la Farinera i consulta de les
guies didàctiques del mNACTEC.
 Informació sobre la Turbina Francis als estudiants d’Enginyeria Industrial
de la UdG: Unai Mateu Ugarriza, Marc Reus Alonso, Gerard Vancells
Xucla.
 Informació sobre l’empresa EMSA per tal de documentar la Farinera de
Pesquera al Sr. José Mª Sierra Àlvarez, de la Universitat de Cantàbria i
membre de Ticchi-Espanya.

Reportatges Fotogràfics



Josep Darocas, veí de Barcelona, per una exposició sobre patrimoni
industrial que organitzen un grup de fotògrafs aficionats.
Assumpció Feliu ha sol·licitat diverses fotografies antigues de la Farinera
per una exposició sobre indústria alimentaria que organitza per a la
Fundació Triptolemos.

Participació en cursos i jornades
Al llarg de l’any, des de l'ecomuseu hem assistit a cursos i jornades de
diversa índole:
 Assistència a la Xerrada Prevenció Riscos Laborals, Sala Gòtica de
l’Ajuntament de Castelló d‘Empúries el 15 de juny.
 Assistència a la xerrada Assegurances i Museus, organitzada pel museu
Marítim de Barcelona, el 17 de març. Jornada en la que es va tractar

sobre la situació actual dels museus en relació a les assegurances i la
possibilitat de treballar amb les asseguradores per crear una
assegurança específica per als museus.

Projectes
Al llarg de l'any s'han aprovat una sèrie de projectes relatius a la nostra
entitat:
 Projecte Executiu de rehabilitació (3a. Fase) d’un edifici industrial,
l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, en que s’actua
principalment a la planta pis del Casal, Sala dels Arcs, instal·lacions i pati
de maniobres.
 Projecte d’Activitats de l’Ecomuseu-Farinera. S’encarrega la seva
elaboració a l’enginyer municipal, Sr. Miquel Carbonell.
 Pla de Dinamització Turisme Industrial i la Innovació Tecnològica de
Catalunya. El pla pretén la creació d'una xarxa de municipis amb
patrimoni industrial, per fer-ne promoció a través d'un ens gestor i
consolidar el turisme industrial com a un eix turístic del territori català. Al
mateix temps que cada un dels municipis hi inclourà aquells projectes en
relació al turisme que tenen com a un dels actius el seu patrimoni
industrial, que pot esdevenir un factor d’atracció del turisme de qualitat.
Durant l’any 2006 es signarà el conveni per part del Ministeri d’Indústira,
Comerç i Turisme, Departament de Comerç, Turisme i Consum, i els 19
Ajuntaments que hi participen. El pressupost total és de 1.500.000 €.

Administració
Subvencions
La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
una subvenció de 150.000,00 € per al Projecte bàsic i executiu (2a fase) d’un
edifici industrial de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries.
Així mateix, el Consell Rector del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya va acordar destinar 100.000,00 € per al mateix projecte en la
partida de subvencions del mNACTEC per a l’exercici 2006.
S’ha presentat a la Relació 2006 del FEDER, sol·licitant un import de
450.923,03 €, el Projecte bàsic i executiu (3a fase) d’un edifici industrial (el
casal) de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries.

També s’ha presentat l’Estudi d’arranjament hidràulic i ús públic del Rec del
Molí al Ministeri de Medi Ambient, per tal que entri a la convocatòria de l’1 %
cultural.
Per a la 8ª. Fira del pa, la farina i el blat, s'han rebut les subvencions
següents:
 Del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, 600,00 € en el marc de la convocatòria Ajuts a l’organització
de fires agràries, agroalimentàries i pesqueres.
 Del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, 243,66 € concedides a les Fires
Artesanals que es celebren anualment a la comarca.

Personal
Atès que l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries ja no elaborava farina
s’ha efectuat una remodelació de la seva plantilla de personal. El personal
que s’ocupava de l’activitat productiva s’ha reubicat en altres centres de
treball del propi Ajuntament de Castelló d’Empúries. A causa d’això, s’ha
contractat al Sr. Alexandre Gràcia i Calvo com a conserge de l’EcomuseuFarinera.

Convenis
El mes de gener es va signar el Conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per la Campanya “l’Alt Empordà a fons”. A través d’aquest conveni
el Consell ofereix als centres escolars de la comarca dues visites guiades
gratuïtes a la Farinera durant el curs escolar 2004-2005. El conveni es
renova anualment.
El mes de juliol es va signar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries un
conveni amb el Setmanari l’Empordà per a la promoció de l’EcomuseuFarinera entre el Club de Subscriptors de l’esmentat setmanari. La promoció
consisteix en un 2x1 en l’entrada al museu i l’aparició de l’oferta de l’ens en
la secció Club d’Avantatges per al Subscriptor.

Instal·lacions
El mes de juny es va procedir a instal·lar l’alarma antiintrusos al museu,
desprès de dos robatoris.
Hem instal·lat també enguany un datàfon per tal d’oferir al possibilitat del
pagament amb targeta.

Activitat
Entre el 17 i el 23 de gener es va realitzar la desinsecció anual per part de
l’empresa Miarnau Agritecno. El museu va tancar aquella setmana.
Baixa de l’activitat econòmica
El 18 de novembre de 2005 la Comissió Executiva de l’Ecomuseu-Farinera
va aprovar cessar l’activitat econòmica de l’ens, ja que després de la
elaboració d’un informe va quedar palesa la manca de rendibilitat de la
mateixa i els elevats costos que suposa mantenir-la. Acord que va ser
ratificat en la Junta Rectora de data 20 de desembre de 2005.
El Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de data 27 de gener de 2006,
amb competència per fer-ho, acordà donar de baixa l’activitat de producció
de farina de l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries i facultar a l’alcalde
president o regidor en qui delegui, per a la signatura i gestions necessàries
per l’acompliment d’aquests acords.

Botiga
L’espai de botiga, incorporat a l’entrada del museu des de l’any passat ha
permès posar a disposició dels possibles compradors els objectes del
Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i d’altres
propis del museu.
Respecte a l’any anterior, s’han augmentat les ventes (en un 112 %). Entre
els objectes més sol·licitats pels usuaris destaquen: el Quadern de Didàctica
i Difusió, la llibreta i la postal de la Farinera, tots de la col·lecció d’objectes
del Sistema del mNACTEC, el llapis del Sistema del mNACTEC i el
magneto pa i la bossa de pa de la Farinera.
Hem posat a disposició dels possibles compradors els fulls de reclamacions
oficials de la Generalitat de Catalunya, tal com marca la llei.

