Ecomuseu-Farinera de
Castelló d'Empúries
Memòria de l'any 2007
L’any 2007 ha estat un any intens i en el que el museu ha desenvolupat
molta activitat portes endins. A part de les obres de rehabilitació de la 2a
fase, que a final d’any ja estaven pràcticament enllestides, s’ha estat
treballant en la implementació de l’exposició Del molí d’en Gorgot al molí
del Dou. Un recorregut pels molins fariners de l’Alt Empordà que
s’inaugurarà conjuntament amb les obres de rehabilitació.
El que haurà estat més significatiu d’aquest any és la celebració del desè
aniversari de constitució de l‘ens, fet pel qual hem organitzant un seguit
d’activitats espigolades al llarg de l’any.
Finalment, un dels esdeveniments del que musològicament ens sentim
més satisfets ha estat la resolució favorable de la inscripció al Registre de
Museus de Catalunya.

Col·lecció
Amb l’objectiu de ser inscrit al Registre de Museus de Catalunya, una de
les feines més importants que hem fet aquest any 2007 ha estat
centrada en la documentació de la col·lecció: fotografia, mesura i
marcatge dels objectes de la col·lecció i elaboració de les fitxes de
documentació.
Per a la col·laboració en realització d’aquestes tasques es va signar un
conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, per la qual la
alumna Meritxell Fernández Domènech, faria pràctiques a la nostra
institució en les tasques de documentació.
Així mateix, ja s’ha començat a bolcar la informació del llibre de registre i
les fitxes al programari Museum Plus, el programari informàtic per a la
documentació de col·leccions i de que han de disposar els museus
registrats i per tal que es pugui bolcar a la base de dades de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.

Donacions
Durant l’any 2007 la família Comoler i Arnau ha donat a l’EcomuseuFarinera unes “clotildes” (pollegana), objecte que ens permet ampliar la
part de la col·lecció dedicada a les feines agrícoles de la vila.
S’ha desestimat l’oferta de la Sra. Ma Dolors Vilanova per la que ens
donava la maquinària d’una fàbrica de farina situada a Maials (Lleida). Els
motius han estat: la manca de disponibilitat d’espai on emmagatzemar la
maquinària, el no disposar de personal especialitzat per fer el
desmuntatge, el fet que l’any 2003 vàrem rebre a través del Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya un molí marca Buhler provenint de la
mateixa fàbrica, i que les condicions de seguretat d’aquesta en el seu
moment no feien recomanable l’accés per desmuntar la maquinària.
Restauració
Durant els mesos d’abril i maig restauradores titulades van restaurar part
la maquinària de la planta baixa (embarrat i elevadors de fusta) que
havia quedat afectada per les inundacions del mes de setembre de 2006.
Arran d’aquesta intervenció, es va sol·licitar també un informe per
determinar l’estat de conservació actual de la maquinària de la Farinera i
establir, prioritzar, pressupostar i programar aquelles accions de
restauració que sigui necessari efectuar.
A final d’any les mateixes restauradores van restaurar un tub de fusta
d’aspiració de la pols que va quedar a la vista del públic durant les obres
de rehabilitació i que es trobava en un estat de conservació força
degradat.
Conservació Preventiva
Entre el 15 i el 21 de gener es va realitzar la desinsectació anual per part
de l’empresa Miarnau. El museu va restar tancat aquella setmana.
Durant el mes d’agost es va instal·lar un deshumidificador de 30l per tal
de reduir la humitat existent a la planta baixa de la fàbrica (zona dels
elevadors).
També es va instal·lar un termohigròmetre, gel de sílice i trampes de
feromones a la vitrina de la planta baixa (zona Turbina). El seguiment de
temperatura i humitat van fer recomanable practicar uns forats per a
airejar dita vitrina i evitar pics de temperatura excessivament alts.

Igualment es van instal·lar trampes de feromones als prestatges del
magatzem de reserva per tal de poder fer un seguiment de l’activitat del
corc.
Documentació
Arran d’una proposta sorgida en Junta Rectora sobre la necessitat de
gravar dels antics treballadors per tal de conservar-ne el seu testimoni i
coneixements, s’han iniciat gestions per enregistrar una sèrie
d’entrevistes que serveixin com a fons documental però també que
puguin desembocar en un documental sobre l’ens.

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
s’han sumat al fons documental de l’ecomuseu.
Dins el fons de la biblioteca les noves adquisicions han estat:
 Marta Saliné i Perich; En Fanguet i els tres reis, Ed. Museu Can
Tinturé, Espluges de Llobregat, 2007.
 V.V.A.A.; Communication and Exploration, Guiynag, China
2005; Ed. Provincia Autonoma di Trento; trnetino, 2007.
 V.V.A.A.; Interpretar el patrimoni Guia bàsica, Ed. Diputació de
Barcelona, 2006.
 V.V.A.A.; Santiago Rusiñol torna a Manlleu, Ed. Museu
Industrial del Ter, Manlleu, 2007.
 V.V.A.A.; Guia excursionista Bajo Martín Sierra de Arcos, Ed.
Ass. Parque Cultural Bajo Martín, Bajo Martín, 2002.
 V.V.A.A.; Entre Tambores. El Bajo Martín durante la Semana
Santa; Ed. Ruta del Tambor y del Bombo, Bajo Martín, 2002.
 V.V.A.A.; Memoria de los Hombres-Libro. Guía de la Cultura
Popular del Río Martín, Ed. Biella Nuei Sociedad Cooperativa,
Bajo Martín, 2002.
 V.V.A.A.; Arxiu. L'arxiu d'imatges. Propostes de classificació i
conservació, Ed. Generalitat de Catalunya. Departament de
Cultura, Barcelona, 1991.
 V.V.A.A.; Moviment. Moviment d'objectes d'un museu. Formes
de seguiment i control; Ed. Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura, Barcelona, 1991
 V.V.A.A.; Concepció i gestió dels magatzems dels museus, Ed.
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona,
2006







V.V.A.A.; Anuari 2006 Museu de la Tècnica de l'Empordà; Ed.
Museu de la Tècnica de l'Empordà, Figueres, 2007
V.V.A.A.; Memòria 2006
Fundació Gala-Salvador Dalí; Ed.
Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2007.
V.V.A.A.; Quadern de Didàctica i Difusió núm. 18 El Museu Molí
Paperer de Capellades, Ed. mNACTEC, Terrassa, 2007.
V.V.A.A.; Les assegurances dels museus, Ed. Museu Marítim
Drassanes Reials de Barcelona, Barcelona, 2007.
Josep Maria Domínguez Minguez; Rutas por la historia de la
técnica en España, Ed. Everest, León, 2007

En el fons de l'hemeroteca, els números corresponents a l’any 2007 de
les següents publicacions:
 World Grain
 Informatiu del Sistema del mNACTEC
 Informa. Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú
 Informatiu Museus
 Informaçao Ecomuseu municipal do Seixal
 El Llegat, Butlletí dels Museus, de l'Arxiu i del patrimoni Històric
de Banyoles
 L'Espai. Informatiu Gallecs
 EG EmpordàGuia
 Actualidad Tecnologica AT
 Va de fires
 Top Girona De la Costa Brava als Pirineus
 Butlletí del Consorci Gestió Residus el Vallès Oriental
 Revista Cavall Fort
 Revista De calidad dieta mediterránea, ed. Prensa Agraria SA
 Butlletí bimensual del Museu del Vent, Ed. Museu del Vent
Enguany han arribat a la nostra hemeroteca algunes publicacions noves:
 Sàpiens
 Mnemòsine Revista Catalana de Museologia, Ed. Museu
d'Història de Catalunya i AMC
 Barcelona Educació, Ed. Institut d'Educació Ajuntament de
Barcelona
 Diari Europa Agraria
I en format digital les revistes sobre patrimoni:
 Alarifes
 Cuadernos de Cazarabet
 Butlletí de l’Automòbil del Museu de l’Automòbil de Sils
Consultes
Durant l’any hem rebut la consulta del nostre fons documental per part
de diferents persones o entitats:





Josep Maria Gironella, estudiant del Doctorat d'Història Medieval a la
Universitat de Barcelona, per la seva recerca sobre els molins i el rec
del molí de Castelló d'Empúries.
Vàrem rebre consulta sobre per part de l’empresa Gestión Cultural
Castilla la Mancha per a un projecte Pedro Muñoz (Ciudad Real).

Museologia
Registre de Museus de Catalunya
El dia 5 de novembre L’Ecomuseu-farinera va tenir la inspecció per ser
inscrits al Registre de Museus de Catalunya. Els informes d’inspecció i de
Junta de Museus de Catalunya van ser favorables a la inscripció. En
acabar l’any ens trobàvem a l’espera de la publicació de l’anunci al
DOGC.
Exposició temporal
Aquest any 2007 s’ha estat treballant en la implementació de l’exposició
temporal Del molí d’en Gorgot al molí del Dou. Un recorregut pels molins
fariners de l’Alt Empordà. Començant per una important recerca
documental que ha permès elaborar-ne el guió expositiu.
El disseny es va encarregar a l’empresa Emblemma Espais Audiovisuals i
està previst que s’inauguri amb la rehabilitació arquitectònica del Casal.

Activitats
10è aniversari del museu


Creació del logo dels 10 anys del museu, seguint el de celebració dels
20 anys del mNACTEC.

Exposició 10 anys en imatges
Des del dia 30 d’abril fins el 2 de maig es va instal·lar al Vestíbul de la
Llotja de la Plaça dels Homes l’esmentada exposició, basada en un recull
de fotografies i comentaris de persones que han estat vinculades a l’ens i
que permetia fer un recorregut en imatges per aquest trajecte.



23 d’abril, Sant Jordi.
Organitzat conjuntament amb la Biblioteca Ramon Bordas i Estragués es
va celebrar un Concurs de contes i relats sobre las Farinera. Es van
presentar un total de set contes.





Setmana del 18 de Maig, Dia Internacional dels Museus

Per celebrar la data entre els escolars de Castelló d’Empúries es van dur
a les escoles del municipi els tallers El pa de l’obrador a la taula i El petit
Moliner. Aquesta activitat va anar acompanyada de la presentació de la
maqueta del molí fet Ettenheim. Un total de 309 alumnes va seguir
l’activitat.
El mateix 18 de maig vàrem participar en l’activitat: Descobreix Una Joia
del Museu, organitzada pel Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de donar a
conèixer amb més profunditat un objecte del museu. En aquest cas els
objectes triats foren l’escoda i el tallant, eines emprades per repicar les
moles dels molins fariners.
També es va organitzar la Xerrada: La Farinera de Castelló d’Empúries en
el context històric de la indústria farinera a Girona a càrrec Helena
Benito, professora de la UdG. L’acte va tenir una assistència de 5
persones.
10a. Fira del pa, la farina i el blat
Entre els dies 9 i 10 de juny es va organitzar la 10a edició de la Fira del
pa, la farina i el blat. Durant els tres dies varen visitar l’ecomuseu un
total de 204 persones, 65 de les quals es varen seguir les visites guiades.
El programa es va iniciar enguany amb el taller de pa per a nens i joves,
que també es va celebrar el diumenge i va gaudir d’una molt bona
acollida. Altres activitats adreçades als més joves foren el Taller
Ecoimagina, que consistia en construir una joguina a partir de materials
reciclats, i l’espectacle de contes “Per sucar-hi pa”. La Fira es va cloure
amb la Tronada a càrrec dels Senyors del Foc de Castelló d’Empúries.
Al Mercat de la Fira amb productes relacionats amb el pa, la farina i el
blat, productes ecològics i naturals i d’artesania agroalimentària hi
participaren 34 expositors.
Jornades de portes obertes
Com és habitual, al llarg de l’any organitzem diverses 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:
 El 2 de febrer, La Candelera, festa major d’hivern.
 El 18 de maig, en el Dia Internacional dels Museus.
 El 10 d’Agost, durant la festa Major de Sant Llorenç.
 El 29 i 30 de setembre, durant les Jornades Europees de Patrimoni.
 El dia 11 de novembre, durant la Setmana de la Ciència.

Aquestes jornades tingueren una bona acollida de públic, tenint en
compte que algunes de les dates queien en dies laborables, un total de
174 persones aprofitaren l’ocasió per visitar les nostres instal·lacions.
Taller-degustació: El pa i l’almadroc. Festival Terra de Trobadors.
Durant els dies del festival Terra de Trobadors, l’Ecomuseu-Farinera va
oferir als seus visitants el taller “El pa i l’almadroc”, realitzat per
l’empresa Kuan’um, integrada per arqueòlegs de professió. La proposta
va gaudir de bona acollida (el varen fer 147 persones) i va ser molt ben
valorada pels seus assistents.
Giroscopi Cultural
Entre els dies 8 i 10 de novembre es va celebrar a la Casa de Cultura de
Girona la primera edició del Giroscopi Cultural, una fira de les iniciatives
culturals de les comarques de Girona, organitzada per la Diputació de
Girona amb la voluntat d’esdevenir un gran centre de treball i divulgació
del sector cultural gironí. L’Ecomuseu-Farinera hi va tenir un estand, i el
dissabte es va presentar el taller “El petit moliner”, inclòs al programa
infantil de la Fira.
Assistència al Pla Educatiu d’Entorn
El 30 de maig es va assistir a la reunió en que es va presentar el Pla
Educatiu d’Entorn, quedant manifesta la voluntat de l’ens de participar
activament en les accions que se’n derivin.

Difusió
Premsa, ràdio i televisió
Un any més l’ecomuseu ha estat present en diverses publicacions que
n’han editat articles especialitzats:
 XATIC Reportatge a Revista Mucho Viaje, núm. 25: El turismo
industrial Un patrimonio del siglo pasado.
 Article a España Desconocida. Núm 65.

Article a la revista digital Alarifes núm. 31.
Enguany s’ha fet una campanya de promoció en la Revista Sàpiens, amb
l’edició d’un anunci mensual a les seves pàgines publicitàries, donat que
la revista té un públic de 96.000 persones i és la setena revista mensual
més llegida a Catalunya.
Arran de l’organització de la 10ª Edició de la Fira del pa, la farina i el blat
es van publicar anuncis en diferents mitjans de comunicació escrits, com
per exemple El Punt de Festa del diari El Punt, la Revista Gastronomia i
Oci (Núm. 25 Juny 2007), l’Agenda del Pagès, i radiofònics (Ràdio 4,

Cope de Figueres i Ràdio Martorell). També vàrem aparèixer en les
agendes de la premsa local, comarcal, nacional i internacional, com per
exemple a La Semaine du Roussillon. Finalment, la fira va entrar en el
programa de promoció de Fires de la Diputació de Girona, que en feu
ressò en diversos mitjans.
Arran de les Jornades Europees del Patrimoni, els organitzadors van
publicar un fulletó informatiu que va ser encartat als diaris El Pais, l’Avui i
l’edició nacional de El Punt Diari. Programa imprès que va anar
acompanyat de les falques de radio i anuncis de televisió habituals.
L’Ecomuseu-Farinera va aparèixer també a la premsa escrita per notícies
sobre la celebració dels 10 anys del museu, les obres de la 2a fase, la
restauració dels objectes, la participació a la Setmana de la Ciència i al
Giroscopi Cultural.
La pertinença com a municipi a la XaTIC i la participació al Pla de
Dinamització de Producte Turístic Industrial i de la Innovació Tecnològica
de Catalunya, ens ha permès aparèixer en multitud de mitjans com: Diari
de Terrassa, Més Terrassa, Terrassa.net, El Regió 7, Europa PressVilaweb, ACN, El Periódico, l’Avui i Barcelona Plus.
A més, periòdicament ha aparegut informació sobre la nostra entitat a
l’Informatiu que es publica des del Sistema territorial del mNACTEC.
Durant l’any s’han produït diverses entrevistes per diferents mitjans
radiofònics:
 Programa a Quatre Bandes de Ràdio 4. Una proposta
coordinada des del mNACTEC.
 Ràdio 4, La Cope (Figueres) i Ràdio Martorell arran de la
celebració de la 10a Fira del pa, la farina i el blat.
Pel que fa a la televisió, el mes de abril es va filmar un reportatge a les
instal·lacions de l’ecomuseu per a un programa de TV3, anomenat Valor
afegit. A aquest programa hi van participar l’antic moliner de la fàbrica, el
Sr. Jaume Carreras i la doctora i vicerectora de l’UdG, Sra. Helena Benito.
El programa va ser emès el 2 de maig.
El mes de juny es va filmar un reportatge per al consorci de televisions
locals, es tracta d’un programa 13 capítols encarregat des de la XATIC,
que està pendent d’emissió
A més, les diverses notícies generades des de l’ecomuseu han estat
recollides a Empordà Televisió (Roses).

Arran de les diverses promocions de descompte, l’Ecomuseu també es
difon a través de les pàgines web d’Òmnium Cultural, Club TR3SC i la de
Cavall Fort.
Fulletons
Arran de la participació de l’ens al Giroscopi Cultural i tenint ja
consolidada la nostra oferta educativa, es va editar un fulletó específic
per a les activitats educatives que ofereix l’ecomuseu.
D’altra banda, es va iniciar la revisió del fulletó del museu per tal
d’adaptar-ne la informació a l’obertura dels nous espais.
Finalment, i amb l’objectiu de millorar la difusió respecte als diferents
agents turístics del territori, i com es ve fent cada any durant la
temporada d’estiu hem realitzat una tramesa de flyers a les oficines de
turisme de l’entorn i les cases de turisme rural de la comarca.
Web
A finals d’any es va adjudicar l’execució del web de l’ecomuseu a través
de les accions locals que el municipi de Castelló d’Empúries duu a terme
en el marc del Pla de Dinamització de Producte Turístic Industrial i de la
Innovació Tecnològica de Catalunya.

Visitants
El total de visitants d’aquest any 2007 ha estat de 5.357, que representa
un descens del 14 % sobre el 2006, degut en part a les obres de
rehabilitació de l’edifici que han fet menys evident l’accés al museu.
D’aquests visitants, el 55% han estat visitants individuals (2.923
persones) i 45% ho han fet en grup (2.434 persones).
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Públic de l’exposició permanent
L’estadística de visitants de l’exposició permanent mostra, per mesos,
com s’ha distribuït el públic segons si ens visiten en grup o de manera
individual. Els mesos de març, abril, maig, juny i octubre, hem rebut
major nombre de visitants en grup, mentre que juny, agost, setembre i
octubre han concentrat les visites individuals.
Cal destacar que s’ha invertit una tendència ja que per primer cop
apareixen en primera posició els mesos de juny i octubre com a mesos
amb major nombre de grups. Pel que fa a visites individuals cal remarcar
la punxada del mes de juliol que s’adiu amb les dades generals de
registres hotelers que ha tingut a zona, la qual ha estat molt baixa.
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Pel que fa a l’estadística de visitants segons origen, s’observa com el
75% del total prové del territori català. El 51% és públic de Girona i
comarques, que es va consolidant en la primera posició per davant del
públic de Barcelona i comarques (42%). Els visitants de les comarques de
Tarragona i Lleida queden a molta distància.
El segon grup de visitants en importància és l'europeu, amb un 17%.
Com cada any domina el públic francès (el 53% d'aquests), seguit de
l’alemany, l’anglès, l’holandès, l’italià i el belga.
El públic de la resta de l’Estat Espanyol és el menys nombrós, amb un
8%. Predominen les comunitats autònomes de València i Madrid, amb el
mateix percentatge, seguides del País Basc, Aragó, Castella-Lleó, Navarra
i Andalusia.
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L'anàlisi dels visitants segons canal d’informació confirma com a més
important la informació obtinguda al municipi (53% del total), i dins
d’aquest grup, la primera posició és per la informació obtinguda a
l’Oficina de Turisme, seguit del fet de passar pel davant del museu.
El canal d’informació extern suposa un 36% del total. Dins d’aquest és
interessant remarcar que el 53% ens coneix a través de les escoles i un
25% de visitants afirmen ja conèixer el museu.
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Visites guiades gratuïtes des de l’Àrea de Turisme
L’Oficina de Turisme ha realitzat durant tot l’any un seguit de visites
guiades gratuïtes pel municipi, que han inclòs la visita a l’EcomuseuFarinera.
Enguany per primera vegada l’Oficina de Turisme ha ofertat durant el
mes d’agost guiades nocturnes. En total han visitat el museu sota
aquesta modalitat: 188 persones.

Oferta educativa
Públic escolar
Aquest any 2007 han visitat el museu 1.132 escolars. El percentatge
segons nivell educatiu és:
• Infantil: 17%
• Primària: 30%
• ESO: 52%
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Hem realitzat 11 tallers pels quals han acollit un total 592 alumnes, que
suposa el 21% de les activitats de l’oferta escolar.
Campanya l’Alt Empordà a fons
Una vegada més, la campanya l’Alt Empordà a fons promoguda pel
Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens ha reportat resultats molt
satisfactoris, un total de 181 alumnes han passat per les nostres
instal·lacions durant el curs escolar 2006-2007, el que representa el 18%
de les visites escolars realitzades al museu. Per al curs 2007-2008 es
segueix amb la campanya.
Programa Indika
També enguany per primera vegada l’oferta educativa l’EcomuseuFarinera ha estat inclosa dins el nou Programa Indika de recursos
educatius de la Diputació de Girona, adreçat als centres de conservació,
difusió i interpretació del patrimoni cultural i de la memòria històrica
(cursos 2007/08 i 2008/09), per el qual subvenciona als centres
educatius de la demarcació la realització de visites guiades i tallers a la
nostra entitat.

Enquestes de satisfacció
En aquest curs escolars hem iniciat enquestes de satisfacció entre els
centres escolars que ens visiten. En l’enquesta és demana tant pels
continguts i adequació de la visita o activitat, com per la seva estructura,
els materials pedagògics emprats, els coneixements dels educadors, etc.
Els resultats recollits fins a l’actualitat són molt satisfactoris.

Sistema territorial del mNACTEC
Durant l'any hem assistit a les diverses convocatòries del Plenari del
Sistema, en els que -entre altres- s'ha treballat en els programes de
didàctica, turisme industrial, gestió, difusió i activitats i en les inversions
del 2008.
S’ha participat també en les reunions del Programa de Difusió i
Exposicions, del qual forma part l’Ecomuseu-Farinera, responsable entre
altres de l’edició del Informatiu del Sistema.
També hem assistit a les Jornades de Treball de Cardona (10-11 de
maig) i que tingueren com a tema central les Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació.
Projecte “Percepció social de la ciència i de la tècnica”
L’Ecomuseu-Farinera ha participat, junt amb altres museus del Sistema i
entitats (Universitat de Barcelona, UOC – Grup Musei@-, Institut de
Cultura de Barcelona), en el projecte “Percepció social de la ciència i de la
tècnica mitjançant el patrimoni industrial i cultural: estudi experimental”
presentat al Programa Nacional de Fomento de la Cultura Científica y
Tecnológica del Ministeri de Educació i Ciència. Durant l’any hem efectuat
enquestes entre el nostre públic i s’està pendent de la presentació dels
resultats.
Una de les accions dels projecte ha estat la realització d’un audiovisualk
de difusió del Sistema territorial del mNACTEC, que serà projectat en la
sala polivalent resultant després de les obres de rehabilitació del Casal.
Quadern Medioambiental
S’ha començat a treballar en la elaboració del quadern de Biodiversitat i
tecnodiversitat corresponent a l’Ecomuseu-Farinera. Coordinat i finançat
per el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Caixa
de Girona, a través del Departament de Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya. Aquest quadern tindrà uns continguts específicament
mediombientals sobre el conreu del blat i el seu paisatge agrari, la

transformació en farina i la problemàtica ambiental entorn al consum
alimentari.

Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya
S’ha assistit a diverses reunions tècniques i s’han desenvolupat les
accions locals de Castelló d’Empúries per a l’any 2006, que han estat la
pàgina web del museu i l’equipament d’un espai per a projeccions
audiovisuals a l’ens.
En l’Assemblea General, celebrada a Terrassa el 7 de setembre, es va
ratificar a Castelló d’Empúries com a membre del Comitè Executiu.

Relacions institucionals
El 20 de juliol l’ecomuseu va rebre la visita de l’alcalde de Híjar (Aragó) i
President de la Asociación para el Desarrollo Integral del Bajo Martin, de
l’alcalde de San Per de Calanda, del Cap de Serveis de Patrimoni Cultural
de la Diputació General d’Aragó i el Sr. Santi Giró, de l’empresa
Emblemma (Barcelona), interessats en conèixer el nostre projecte ja que
es plantegen la possibilitat de rehabilitar la farinera de Híjar.
El 25 d’octubre vam rebre la visita de representants
Estudios Masinos (Mas de las Matas, Terol), amb els
contacte des de fa temps, per conèixer el funcionament
del punt de vista de la gestió i també els projectes
treballant en l’actualitat.
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Consultes
A part de les consultes del fons documental, el 12 de setembre vàrem
rebre a la Sra. Ma Victòria Calberol, del Museu de la Tècnica de l’Empordà
a la que es va assessorar sobre el sistema de documentació de les
col·leccions.

Participació en cursos i jornades
Al llarg de l’any, des de l'ecomuseu hem assistit a cursos i jornades de
diversa índole:


Assistència al seminari: Fàbriques antigues, nous usos. Terrassa, 19
d’abril de 2007 .



Del 3-5 de maig Jornades TICCIH Patrimoni Agroalimentari a Reims.
Es va presentar la comunicació Le patrimoine agroalimentaire en
Catalogne: la cas des minoteries. Le Ecomuseu-Farinera de Castelló
d’Empúries a les Jornades TICCIH Patrimoni Agroalimentari que es
varen celebrar a Reims del 3-5 de maig. Tot i que no hi vàrem poder
assistir presencialment, la presentació va anar a càrrec d’Eusebi
Casanelles, director del mNACTEC.



El 7 de juny es va llegir la comunicació: La Farinera de Castelló
d’Empúries de fàbrica de farines a museu industrial en el Cicle de
conferències Patrimoni Industrial Amics de la UNESCO de Girona.



Durant el mes de juny i juliol, curs virtual: Els museus davant el repte
de les tecnologies de la informació i comunicació organitzat per l’AMC i
coordinat per Cèsar Carrers Monfort (Grup de Recerca Òliba. UOC).



El 26 de juliol Joan Muñoz, tècnic del mNACTEC, va impartir el Curs de
seguretat al personal del museu per tal d’assolir la formació específica
necessària que ha de tenir el personal de museus segons estableix la
Llei de Museus.



Durant el mes de novembre la Sra. Meritxell Margalef, conserge del
museu, va rebre el curs de prevenció de formació en matèria de salut
i seguretat, organitzat per ASEPEYO.

Projectes
Rehabilitació de l’Ecomuseu-Farinera, 2a Fase
Les obres iniciades a finals de l’any 2006 s’han allargat durant tot l’any
2007, quedant a finals d’any pràcticament enllestides.
El resultat final ha estat la rehabilitació de les façanes, basant-se en el
criteri de diferenciar els dos edificis originals del conjunt i el seu cos
d’unió. Amb la rehabilitació de les façanes i dels teulats s’ha aconseguit
donar al conjunt la seva lectura externa definitiva, recuperant els seus
valors arquitectònics originals i millorant la relació amb el seu entorn.
A l’interior de l’edifici, s’ha actuat principalment en la planta baixa per tal
de transformar aquesta part del conjunt en la nova àrea d’accés, recepció
i circulació dels visitants. S’han creat una sèrie d’espais que permeten a
l’ecomuseu oferir nous serveis al públic en general: un espai polivalent,
una sala d’exposicions temporals, una botiga, uns lavabos adaptats i un
espai on es realitzaran els tallers didàctics adreçats als escolars. El
conjunt de les obres permeten millorar el recorregut actual i tancar el
cercle de la visita a l’equipament.

Administració
Subvencions


S’ha sol·licitat pròrroga per a l’execució de les obres del Projecte
bàsic i executiu (2a fase) d’un edifici industrial (el Casal) a les tres
entitats que ens n’havien concedit subvencions: FEDER, Diputació de
Girona i Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.



Per a la 10ª 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 de subvencions per al foment d’actuacions de
desenvolupament del medi rural i pesquer.
- Del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, 285,71 € concedides a
les Fires Artesanals que es celebren anualment a la comarca.



Per a la l’exposició temporal: Del molí d’en Gorgot al molí del Dou. Un
recorregut pels molins fariners de l’Alt Empordà.
- Ens ha estat concedida la subvenció sol·licitada al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà per import de 2.000 €.
- Ens ha estat denegada la subvenció sol·licitada a la Fundació
Caixa de Catalunya per import de 18.000 €. El projecte no ha
estat seleccionat donat el gran nombre de peticions
presentades.
- Ens ha estat denegada la sol·licitud de subvenció a la Diputació
de Girona per import de 18.000,00 €.



L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries s’ha presentat (i ha estat
acceptat) a la convocatòria adreçada als centres de conservació,
difusió i interpretació del patrimoni cultural i de la memòria històrica
en el marc del programa “INDIKA” de recursos educatius de la
Diputació de Girona (cursos 2007/08 i 2008/09) per la que es
subvencionen als centres escolars de la demarcació les visites guiades
i els tallers que realitzen a la nostra entitat.

Personal


Atès que el conserge Sr. Marcel Gutinell Mauri va renunciar a la seva
feina es va procedir contractar a la Sra. Meritxell Margalef per un
període de 4 mesos una vegada efectuades entrevistes a 14
candidats. Passat aquest període s’ha procedit a renovar el seu
contracte per període d’un any.



Per tal d’atendre les necessitats en la plantilla de personal del museu
de cares als horaris d’estiu es va contractar a la Sra. Assumpta Amat,
com a conserge reforç d’estiu.

Convenis
S’ha signat un conveni amb la Universitat de Girona dins el Programa de
Cooperació Educativa, per el qual l’estudiant Meritxell Fernández
Domènech, alumna del Màster en Gestió de Patrimoni en l’Àmbit Local,
realitzarà pràctiques a l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries amb
una retribució de 1.000 euros en concepte de beca o ajut a l’estudi.
El 12 d’abril es va signar el Conveni de col·laboració entre TUJUCA i
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per fer un descompte del 25% sobre
l’entrada general als titulars del Carnet Jove.
Taxes
S’ha aprovat reducció entrada als socis d’Òmnium Cultural, entitat que
ens farà difusió a través de les 16.000 revistes que distribueixen entre
els seus socis i la pàgina web.
S’ha aprovat descompte del 25% sobre l’entrada general per als socis del
ClubTR3SC, per a la difusió del museu entre els socis del club.
Equipaments
Entre les accions locals de Castelló d’Empúries dins el Pla de Dinamització
de Producte Turístic Industrial i de la Innovació Tecnològica de Catalunya
per a l’any 2006, s’ha adquirit una pantalla de plasma i 40 cadires que
ens permetran adequar la sala polivalent com a sal de projecció
d’audiovisuals.
Botiga
S’ha fet traduir al castellà, francès, anglès i alemany el nostre Quadern
de Didàctica i Difusió. Els textos han estat maquetats i es lliuren als
visitants estrangers que adquireixen un exemplar del quadern.
S’ha encarregat la creació del logotip de la futura botiga del museu.
Entre les activitats de celebració del 10è aniversari del museu s’ha posat
a la venta un nou objecte propi: el davantal de la Farinera.
S’ha treballat en el disseny de samarretes per al futura botiga del museu.

