
                               

ACTA DEL CONSELL ASSESSOR DEL MUSEU DE TORTOSA. NÚM 2

A Tortosa, sent les 18 h del dia 27 de febrer de 2014, 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

Guillermo Ferrando Cartes

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

Josep Lluís Ginovart

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. 

El Sr. Antoni López puntualitza que cal modificar una dada del document que està equivocada, l'any 
de celebració del 150è aniversari del naixement de l'arquitecte Pau Monguió, que serà el 2015.

El  Sr.  del  Pino  demana  que  s'esmeni  aquesta  errada  i,  una  vegada  anotada  l'apreciació,  els 
membres del Consell presents, per unanimitat, acorden aprovar l'acta núm. 1 / 2013, corresponent 
a la sessió de data 30 de setembre de 2013.
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Segon.- Donar compte de la memòria de 2013 del Museu de Tortosa. Històric i arqueològic de les  
Terres de l'Ebre

La Directora del Museu de Tortosa, la Sra. Maria Josep Bel, dóna compte de la memòria de les  
activitats desenvolupades durant el 2013, que s'adjunta com a annex d'aquesta acta.    

Tercer.- Informar sobre les propostes d'actuació de 2014
  

El regidor informa sobre les propostes d'actuació de 2014.

- Exposició permanent

• Vitrina Dertosa: canviar la reproducció per dos ceràmiques d'importació i un mapa de les 
rutes comercials durant l'Alt Imperi

• Canvi cronologia passadís
• Canvi vitrina Turtuxa
• Continguts interactiu i canviar la pantalla de lloc

- Sala Antoni Garcia

• Proposta programació exposicions

- Restauracions

• Màquina de l'antic carrilet. S'ha contactat amb l'Associació d'Amics del Carrilet del Delta de 
l'Ebre

• Font de la façana del museu. El projecte de restauració passarà al març per comissió de 
patrimoni

- Activitats dinamitzadores 

• Activitats lúdiques per a tots els públics amb l'objectiu d'atreure visitants al museu. Una al 
mes

• Celebració de la nit dels museus (maig) i la jornada europea del patrimoni (Festival a Cel 
Obert)

• Cicle  de  conferències  sobre  temes  relacionats  amb  el  patrimoni.  Tindrien  un  caràcter 
divulgatiu. Els conferenciants serien especialistes en el tema. Activitat conjunta amb la URV 
i la Delegació de Cultura

- Jornada de la Cultura Jueva

- Altres

• Premi de pintura Francesc Gimeno. Biennal
• Premi literari ciutat de Tortosa. Tema: patrimoni cultural de la ciutat i el territori
• Projecte Changing Tracks
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- Difusió

- Explicar converses amb el SAM:

• Quotes publicitat aguaita.cat i surt de casa un baner del museu durant dos mesos
• Espot publicitari a l'Ebre TV
• Possibilitat d'invertir en l'edició de material en altres idiomes

- Oferta de tallers didàctics i visites guiades per a les escoles

- Propostes projectes 2015 

• Exposició sobre Pau Monguió

Quart.- Torn obert de paraules
  

El Sr. Hilari Muñoz proposa oferir visites guiades al Museu a les associacions de la nostra ciutat.

També comenta que té constància de la publicació d'una tesi doctoral del Sr. Joan Negre sobre la 
Tortosa islàmica, per si fos de l'interès del Museu de Tortosa accedir al seu contingut.

Igualment, posa en coneixement dels membres del Consell l'existència d'una premsa d'oli, ubicada 
al pati interior d'una casa situada darrera la sinagoga.

De la mateixa manera, manifesta que considera molt interessant, per ser estudiada pel Museu, la 
fàbrica de xocolata CREO de la nostra ciutat.

El Sr. Antoni López proposa començar a plantejar l'exposició sobre Pau Monguió, per incloure-la a la  
programació de 2015.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidència aixeca la sessió, essent dos quarts de vuit  
del vespre del dia de la data, de tot el qual, com a secretària, en dono fe.

Vistiplau
La secretària El president

Maria Josep Bel Fornós Joaquim del Pino Homedes
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