
                               

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL MUSEU DE TORTOSA. NÚM 3

A Tortosa, sent les 18 h del dia 10 de febrer de 2015, prèvia convocatòria efectuada a l’efecte, es 
reuneixen, en sessió ordinària, els membres del Consell Assessor del Museu de Tortosa.

La reunió té lloc a les oficines de Cultura de l'Ajuntament, a l'antic Escorxador.

Presideix Joaquim del Pino Homedes, regidor de cultura

Vocals

Hilari Muñoz Sebastià

Enric Querol Coll

Antoni José López Daufí

Josep Lluís Ginovart

Joan Martínez Tomás

Assisteix també la Sra. Maria Josep Bel Fornós, directora del Museu, que actua a la vegada com a 
secretària del Consell.

Excusen la seva assistència els vocals:

Mn. Josep Alanyà Roig

Guillermo Ferrando Cartes

Miquel Estrampes Blanch

Jordi Diloli Fons

Roc Salvadó Poy

El president obre la sessió, agraeix l'assistència dels membres presents i, seguidament, es passa a 
tractar els diferents punts inclosos a l'Ordre del Dia:

Primer.- Aprovar l'acta de la sessió anterior.

El Sr. del Pino fa lectura de l'esborrany de l'acta de l'última sessió del Consell Assessor del Museu 
de Tortosa i la sotmet a votació. 
L'acta és aprovada per unanimitat

Segon.- Donar compte de la memòria de 2014 del Museu de Tortosa. Històric i arqueològic de les  
Terres de l'Ebre

El  regidor  de  Cultura,  Sr.  Joaquim  del  Pino,  dóna  compte  de  la  memòria  de  les  activitats 
desenvolupades durant el 2014.    
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Tercer.- Informar sobre les propostes d'actuació de 2015
  

La directora del Museu, Sra. Maria Josep Bel,  informa sobre les propostes d'actuació de 2015:

Canvi de la cronologia de l'exposició permanent del Museu
Canvis en les vitrines dels àmbits de Turtuxa i Dertosa
Fer les obres per corregir els desperfectes ocasionats per les goteres
Restauració de les peces que tenen sals de l'àmbit Ibèric
Recuperació de dos caps d'animals (ovella i cabra) que formaven part de l'escorxador
Previsions de les activitats dinamitzadores del Museu 
Previsions de la programació de les exposicions temporals 
Nova edició del Festival d'Intervencions Efímeres  A Cel Obert 
Premi Ciutat de Tortosa
Presentació i exposició de la restauració de la màquina de tren del Carrilet.

Quart.- Torn obert de paraules
  

El  Sr.  Hilari  Muñoz ens comenta que té  referències  d'un  artista de Tortosa del  s.  XIX  que era 
dibuixant, i s'ha parlat d'aconseguir informació sobre aquest artista.

Es comenta el canvi del casc andalusí d'una de les vitrines de Turtuxa que serà substituït per dos  
fogonets. Hilari Muñoz s'interessa sobre l'estudi d'aquestes dues peces que ha fet la historiadora 
Helena  Kirchner  del  Dep.  de  Filosofia  i  Lletres  de  la  Universitat   Autònoma de  Barcelona.  La 
directora del Museu es compromet a passar-li la informació.

També es planteja la necessitat, en un futur, de canviar la ubicació del retaule de la ciutat que  
tenim exposat. Això dona peu a parlar de les peces que ens falten, i  es comenta, que algunes  
d'aquestes peces les podria tenir la Família Camós

Vistiplau
La secretària El president

Maria Josep Bel Fornós Joaquim del Pino Homedes
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