
eu anys del 
Museu del Montgrí 

Les Ules Medes, 
puní d'üteiició 
peniumeiii per 
parí del Musen. 

El passat mes d'abril vaní 
commemorar el desé aniversari 
de la inauguració del Museu del 
MoiKgrí i del Baix Ter. Centre 
d'Estudis i Arxiu en un acle en 
qué van participar els quatre 
direciors que ha tingut fins ara la 
institució i on va teñir lloc la 
prcsenlació del número lOde la 
collecció Papers del Monlgrí 
-Guia de I'Arxiu Historie de 
Torroella de Monlgrí, obra de 
Carme Adroher i Bona-, tot 
emmarcat en una exposició en la 
qual es mostren les principáis 
activitats que s'han portal a 
lerme durant aquests 10 anys í la 
reobertura de les sales 
d'Arqueologia lolalmenl 
renovades. 

Tot i que el Museu. Centre 
d'Estudis i Arxiu va obrir les 
seves portes el 16 d'abril de 
1983. no podem oblidar la lasca 
portada a lerme en els anys 
anleriors per tot un seguit de 
persones sota la batuta del senyor 
Josep Veri. 

Podem afirmar que la Casa 
Pastors, seu del Museu, eslava 
destinada, des de la seva compra 

per rAjuntament de Torroella de 
Montgrí ais anys 50, a ser la 

futura seu del Museu. Diverses 
vicissituds pero van anar 
retardan! la iniciativa. Fins que, 
Tany 1973 no es va elaborar 
definitivamenl el projecte de 
remodelació de l'edifíci i la seva 
conversió en Museu. la casa, 
pero, havia sofert ja una 
mutilado -venda d'una part-, la 
conversió en habitatges i un 
projecte d'enderrocamem total. 

Ara bé, Tempenta i la 
lossuderia deis membres del 
Centre d'Estudis del Monlgrí, 
que hi anaven diposilant els 
malcriáis arqueológics que 
trobaven en els jacimenls del 
Montgrí, la voluntal de 
rAjuntament i els ajuts de la 
Diputació van possibilitar l'inici 
de les obres de remodelació. Es 
va elaborar un projecte de 
museu arqueológic i ja es va 
obrir una sala dedicada al 
paleolílic. 

L'any 1981 hi va haver un 
canvi en la direcció amb el 
nomenament del senyor Joan 
Surroca. Va ser en aquests 
momenls quan, al niateix lemps 
que s'anaven enllestinl les obres 
de reforma de Tedifici, es va 
elaborar un nou pi'ojecle, mes 
global, amb la definició de les 
diferents arees que hauria de 
teñir el Museu. a mes de 
preveure la incorporació dins la 
Casa Pastors del Centre 
d'Estudis i de l'Arxiu Historie 
Municipal. 

Enlre el 1983 i avui s'ha anal 
desenvolupant el projecte. La 
inauguració va coincidir amb 
l'obertura de la secció 
d"arqueología -remodelada 
entre el 1991 i el 1993. Ocupa 
tres sales i exposa les restes 
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trobades ais jaciments del 
massís del Montgrí i ais de la 
plana de Baix Ten des de 
Tepoca paleolítica fins a !a 
cultura romana. 

El novembre de 1987 es va 
inaugurar la secció de Ciéncies 
Naturals, que també ocupa tres 
sales, i mostra la flora i la fauna 
del massís. de !u plana i de les 
Ules Medes (terrestre i 
subaquatica). També s'exposen 
les dades meteorologiques de la 
zona, la geología del massís, la 
Hora medicinal i Tacció de 
riiome sobre aquest mcdi. 

Paral-lelament al seguimenl 
del projecte inicial, s'han portat 

L! iiiíisxís 
del Monlf-ii. 
a I 'época 
paleolítica 

ícines i conreus», «dOd anys de 
Santa Caterina», entre les 
exposicions «El patrimoni 
natural de les Ules Medes», 
«Pares Naturals a Catalunya», 
«Patrimoni historie del 
Montgrí», «Meteorología», «La 
Prehistoria i la historia antiga 
del Montgrí i del Baix Ter», 

a terme tot un seguit d'activitats 
niés puntuáis -exposicions, 
cursets, conferencies...-
encaminades a donar a conéixer 
la nostra historia, cultura, 
natura... i també per 
commemorar alguns 
esdeveniments imporlants del 
nostre passal. Deslaquem: 
«Centenari de la cobla 
Monigrins i del naixemcnt de 
Vicens Bou i Joaquim Vallespí», 
«Pergamins municipals», «Els 
oficis i les seves eines», «Eines, 

Vncí de les 
visites f>iti(ides 
pera cscolars 
orgoiulzüdes 
peí Musen 

entre les conferencies i curséis; 
«1 Jornades d'estudi del Montgrí 
i les Medes»... 

La rciació entre el Museu. el 
Centre d'Esludis i TArxiu ha 
estat niolt estreta durant aquests 
deu anys. El Museu com a 
difusor, e! Centre d'Estudis com 
a compilador de la bibliografia 
de temática local i TArxiu com a 
custodi de la documentació 
histórica generada per 
TAjuntament de Torroella de 
Montgrí, i les donacions que ens 

han fet, formen un ini|i(>riani 
conjunt. Creiem que, molt 
difícilment. podrien existir per 
separat a Torroella. 

La tasca de divulgado es 
porta a terme basicament, i 
deixant a part els fulletons de 
propaganda, a través de les 
publicacions. Hi ha tres 
col-leccions, dues especifiques 
de la institució: Papers del 
Montgrí i Monografies i una 
altra de mes general en 
coMaboració amb una comlssió 
de persones del municipi, Llibre 
de la Pesia Major. 

Volem destacar una activitat 
que cada vegada hem anal 
polenciant mes, pels bons 
resultats que ens está donanl. 
Les visites guiades a les sales 
d'exposició i a diferents llocs 
del municipi i de l'entorn per a 
escoles i grups. Per tal d'oferir 
mes servéis en aquest senlit, 
várem inaugurar l'any 1991 una 
Aula de Natura a TEstartit, 
equipada amb un áudio-visual, 
microscopis i aquaris, que 
serveix com a complement a les 
visites que es fan al Museu. 

No podríem acabar sense 
donar les grácies a tota la gent 
que participa i col-labora en les 
activilats del Museu i que ha fet, 
en bona part, possible la seva 
bona marxa. 

ENRIC TORRENT 
ANTONl ROVIRAS 
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