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MEMÒRIA DEL SERVEI DE CULTURA

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ

El servei de cultura i  educació és un servei adreçats a l’atenció a les persones presta serveis a
col·lectivitats, entitats, escoles, associacions... però també a nivell personalitzat individualment.

El servei de cultura organitza, planifica i porta  a terme activitats culturals per fomentar la cultura a la
comarca sigui en l’àmbit de la lectura, a l’àmbit del patrimoni, a l’àmbit de la música. Assessora a
Ajuntaments i particulars sobre el patrimoni cultural a aquells municipis de menys de 5000 habitants.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà exerceix les competències per Declarar Bens Culturals d’Interès
Local (BCIL) en municipis de menys de 5.000 habitants. 

El Servei d’Ensenyament planifica, organitza i gestiona els serveis de transport i menjador escolar a la
comarca de l’Alt Empordà. 

El servei de cultura i ensenyament compta amb 4 persones. 1 tècnic superior, 2 inspectores dels
serveis de transport i menjador escolar i 1 auxiliar administratiu.

Els recursos econòmics de què disposa el servei de cultura i educació és de més de 4 milions € per
portar a terme les tasques abans esmentades.
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PATRIMONIPATRIMONI  CULTURAL: DECLARACIÓ DE BÉ CULTURALCULTURAL: DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL
D'INTERÈS LOCALD'INTERÈS LOCAL  ((  BCILBCIL  ))

Segons la Llei de Patrimoni Cultural Català es competència dels Consell Comarcal declarar els Béns
culturals d'interès locals els bens de municipis de menys de 5.000 habitants. 

En l'exercici de llurs competències,
l'Administració de la Generalitat, els consells
comarcals i els ajuntaments han de vetllar per
la integritat del patrimoni cultural català, tant
públic com privat, i per la protecció, la
conservació, l'acreixement, la difusió i el
foment d'aquest patrimoni, i han d'estimular la
participació de la societat, per la qual cosa
s'han de dotar dels mitjans materials i
personals adequats. 

Febrer de 2015 es va acabar l'expedient per
declarar bé d'interès cultural de bé local més
de  100   barraques  de  pedra  seca  de  5
municipis de la comarca: Llers, Biure, Pont de
Molins, Avinyonet de Puigventós i Vilanant.

L'edifici del Bar Boia de Cadaqués 

L'any 2015 s'inicia l'expedient de declaració
del Bar Boia de Cadaqués. 

El Boia ha estat reconegut a llarg dels anys
per  diferents  institucions  i  organismes  del
país per la tasca que desenvolupa: 

L'any  1989  és  distingit  amb  el  Diploma
Turístic de Catalunya.

L'any  2008  és  distingit  com  a  establiment
antic per la Cambra de Comerç de Girona.

La trobada de tertulians ha fet al  llarg dels
anys  la  funció  d'espai  viu  de  la  cultura
cadaquesenca.  artistes  plàstics,  com
Salvador  Dalí,  Marcel  Duchamp,  Man  Ray,
Ràfols Casamada, Guinovart, Antoni Pitxot...;
fotògrafs  com Català  Roca,  Miserachs;  actors  com Yul  Brynner,  Kirk  Douglas,  Melina  Mercouri...;
arquitectes com Ricardo Bofill, Norman Foster, Orol Bohigas.. persones considerables del pensament
contemporani han conversat, debatut i forjat les seves creacions en el Boia.

Com diu Ventura Pons: «El Boia fa honor al seu nom. Una boia és un senyal per abalisar una zona, per
amarrar-hi  una  embarcació.  És  el  primer  lloc  que  trobes  en  arribar  arran  de  mar  a  la  badia  de
Cadaqués. Ha complert des de 

sempre i amb escreix, amb el seu nom. Un lloc de referència, un punt de trobada, un refugi de gaudi
per a tothom, ja  siguin forasters ocasionals...»

En l'àmbit literari és palesa  la quantitat de frases dedicades al Boia: 

Joan Teixidor el 1969: « El Boia s'ha tornat el Boia-far de Cadaqués».

Carlos Barral 1982: «.. Prenent copes al Boia...Els Contos s'havien diversificat en oficis...»

J.V. Foix 1986: « Evocar el Cadaqués d'avui, és recordar el Boia ara fa quaranta anys...»

Ian Gibson 1988: « Mi sueño seria pasar un par de días en esa terraza frente al mar latino
de Cadaqués»
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AGENDAAGENDA  CULTURALCULTURAL  COMARCALCOMARCAL

És una publicació que s’edita des de 1994 en format paper i  electrònic i que el Consell Comarcal
realitza mensualment. L’agenda cultural la reben totes les entitats, associacions i institucions de la
comarca, així com aquella persona que ens ho sol·liciti. 

Aquesta publicació surt en format paper, però aquella entitat o persona que ens ho demani, també es
pot envia via e-mail, tot i que a la pàgina web del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
(www.altemporda.org) es pot descarregar l’agenda del mes en curs.

Qualsevol que vulgui que les seves activitats es publiquin a l’agenda cultural ens les ha de fer arribar
abans del dia 20 del mes anterior que vol que es publiqui. Actualment, dels 68 municipis de la comarca,
n’hi ha representats un 45  % amb una freqüència de més d'un centenar  d’activitats mensuals. Els
mesos amb més activitats són el mes de Setmana Santa, Nadal i l’estiu per les activitats que es fan en
motiu de cadascuna de les celebracions. 

És una molt bona eina de presentació i difusió  per a municipis  petits, al voltant dels 1000 habitants,
els quals hem fidelitzat, el 2015 ja estan habituats a passar-nos les activitats en el termini previst i,
aquest anys, s'han publicat 2002 activitats.

L'agenda comarcal electrònica té una mitjana de visites mensuals d'unes 350 persones.
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 ACTES PUBLICATS
CODIAJUNTAMENT TOTAL %

1 AJUNTAMENT DE FIGUERES 482 24,08%

2 AJUNTAMENT DE ROSES 345 17,23%

3 AJUNTAMENT DE L'ESCALA 287 14,34%

4 AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES 104 5,19%

5 AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 92 4,60%

6 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 89 4,45%

7 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS 75 3,75%

8 AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR 56 2,80%

9 AJUNTAMENT DE PERALADA 49 2,45%

10 AJUNTAMENT DE NAVATA 31 1,55%

11 AJUNTAMENT DE COLERA 30 1,50%

12 AJUNTAMENT DE PAU 26 1,30%

13 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA 26 1,30%

14 AJUNTAMENT D'AGULLANA 23 1,15%

15 AJUNTAMENT DEL PORT DE LA SELVA 23 1,15%
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AGENDA CULTURAL  ANY 2015
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EXPOSICIONSEXPOSICIONS  

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà disposa d’una sala d’exposicions de  quasi  60m2 per poder
exposar obres de caràcter interdisciplinari i mostrar-les al públic. Aquesta sala es troba a la planta baixa
de l'edifici de la seu del Consell i la seva utilització es regeix per unes bases, les quals signen de
conformitat tots aquells que venen a mostrar la seva obra.

Les exposicions obertes al públic tenen, en  general, una durada de 15 dies i la programació és fa en
funció de les demandes. 

Les exposicions d’aquests últims 5 anys predominen l’exposició individual sobre la col·lectiva, sobretot
les de pintura i de fotografia, tot i que també hi ha de manualitats, d’escultures, de dibuixos, etc. 

RELACIÓ D'EXPOSICIONS 2015

- Gener: Dibuixos D'Anne Velghe

- Febrer: Exposició del Concurs de fotografia de meteorologia Ferran Pou

- Març: Empordoneses

- Abril: Fotografies de Josep Burset

- Maig: Exposició dels Amics de Sant Baldiri

- Juny/Juliol: Fotografies del Concurs dels Aspres

- Agost / Setembre: Pintura del Col·lectiu A(rt)

- Octubre: Exposició de pintura Amada Rubio i Manuel Albarran

- Novembre: Fotografies del Concurs de Patrimoni del Consell Comarcal

- Desembre: Exposició sobre el franquisme
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EXPOSICIONS
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MARATÓMARATÓ  LITERÀRIALITERÀRIA

La Marató literària de lectura l’organitza el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Consorci per a la
Normalització Lingüística, ja compte amb nou edicions al seu darrere. 

Aquesta activitat cultural es realitza a la  Seu i la seva durada és de dotze hores ininterrompudes (8.30
h a 20.30 h) i la fem coincidir al voltant del dia de Sant Jordi. 

Es va iniciar al 2004 llegint textos de Martí i Pol, i per a ser la primera edició va comptar amb una
participació de 126 assistents. La Marató té un màxim de participació de 150 persones

Aquest any han col·laborat alumnes de tres centres de la comarca: Institut Ramon Muntaner, Institut
Vilafant i Les Escolapies de Figueres.
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PREMIS EMPORDÀPREMIS EMPORDÀ

Els Premis Empordà és un guardó que atorga el Consell Comarcal de l’Alt Empordà a persones
físiques o jurídiques que hagin destacat a la comarca. Aquest premi s’entrega el Dia de la comarca
amb  un acte institucional

Aquests guardons són els següents:

o Premi Pastor a la persona o l’entitat que hagi destacat per potenciar algun dels aspectes
economicosocials de la comarca de l’Alt Empordà.

o Premi Sirena a la persona o l’entitat que hagi destacat per donar una major i millor projecció
exterior de la comarca de l’Alt Empordà. 

o Premi Indiketa a la persona o l’entitat que hagi destacat en la divulgació i el manteniment de
les tradicions i arrels pròpies de la comarca de l’Alt Empordà. 

o Premi Tramuntana a la persona o l’entitat que hagi destacat per la divulgació i la conservació
del medi natural de la comarca de l’Alt Empordà. 

Aquest anys 2015, el premi Sirena es va otorgar a Skydive Empuriabrava que getiona l'Aeròdrom
d'Empuriabrava  des  del  1985.  Des  dels  seus  inicis  la  seva  activitat  principal  és  la  pràctica  del
paracaigudisme, encara que també es duen a terme vols de fotografia, publicitat aèria i turística, així
com escola de pilots privats d'avió.

- 1985: Obertura com a centre professional de paracaigudisme amb una plantilla de 5 persones. Només
en el primer any de funcionament s'arriba als 25.000 salts, convertint-se en l'aeròdrom capdavanter a
Europa en nombre de salts anuals.

-  2001:  s'assoleixen els  134.000 salts  anuals.  Es converteix  en un dels  tres principals  centres de
paracaigudisme del món.

- 2003: 1.000.000 de salts aconseguits a les seves instal·lacions des del 1985, convertint-se en el
primer centre de paracaigudisme del món en aconseguir  aquesta fita.  La Generalitat  de Catalunya
aprofita la celebració del salt un milió per atorgar a Castelló d'Empúries la marca de Destinació Turística
Esportiva (DTE) per la modalitat de paracaigudisme. La plantilla de les seves instal·lacions arriba  a les
40 persones i ha generat una sèria d'empreses satèl·lits al voltant de la mateixa.

-  2013: es superen els 2.000.000 de salts realitzats des de la seva obertura, amb una mitjana de
100.000 salts anuals.
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JORNADESJORNADES  EUROPEESEUROPEES  DEDE  PATRIMONIPATRIMONI

Les Jornades Europees de Patrimoni són unes jornades que realitza el Consell d’Europa, des de 1996
amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i les administracions locals i, en les quals,
actualment hi participen més de 47 països. Varen ser creades per acostar el ciutadà europeu a aquest
patrimoni comú, tant a la seva realitat més local, com a aquesta dimensió Europea.

Aquestes jornades tenen un clar objectiu, descobrir el llegat excepcional que és el patrimoni
arquitectònic i gaudir-ne. La forma de gaudir ès mitjançant visites guiades, exposicions, activitats
escolars, conferències, etc. 

Les Jornades Europees de Patrimoni són una de les activitats culturals europees de més alt nivell
qualitatiu i quantitatiu. Catalunya hi ha participat sense interrupció des que foren creades i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà hi participa des del 1996, però els darrers anys, des de 1999 el tema es de
Monuments amb música . El 2015, el tema va ser Nuclis històrics amb música i   es van realitzar als
municipis  de  Peralada  amb  la  "Ruta  literària  Ramon  Muntaner"  i  concert  al  Centre  Cultural  Sant
Domènec a càrrec de l'orquestra Versàtile, i de Sant Llorenç de la Muga, amb una visita guiada al nucli
medieval fortificat i un concert a l'església a càrrec de la Jove Orquestra de Figueres.
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CONCURSCONCURS  DEDE  FOTOGRAFIAFOTOGRAFIA  DELDEL  PATRIMONIPATRIMONI

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà organitza un concurs de fotografia amb elements de patrimoni de
diferent naturalesa per difondre i donar a conèixer el patrimoni més desconegut però de rellevant
importància per la comarca. Els temes dels últims 3 anys han estat els següents:

Any 2012. Dòlmens, Menhirs i altres conjunts megalítics.

Any 2013. Escultures a les places públiques del pobles de la comarca.

Any 2014. Cellers i Trulls de l'Alt Empordà

Any 2015. Fars de l'Empordà 

La mitjana de participació en les diferents edicions del concurs és de prop d’una centena de fotografies,
aquestes s’exposen durant 15 dies a la sala d’exposicions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
durant el mes de novembre.

El perfil del participant en aquest concurs és molt variat, des de joves fins a persones jubilades, així
com l’origen dels participants, que venen de qualsevol punt de la demarcació de Girona i Barcelona. 

1er Premi – J. Antonio Fernàndez

  

2on premi – Àlvaro Villoria 3er premi – Núria Sors
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COL·LABORACIONSCOL·LABORACIONS

El Consell Comarcal col·labora amb l’elecció de la pubilla i l’hereu de la comarca, que tot i ser un acte
que no està tan reconegut com en la dècada dels setanta es continua celebrant. 

Cada any l’elecció es fa en el poble de la pubilla guanyadora de l’edició anterior. Així, s’ha portat a
terme a Vilafant, l’Escala, Vilamalla, Cadaqués,  Avinyonet de Puigventós i  el  d'enguany ha sigut  a
Peralada.

Pubilla: Meritxell Costa i Figueras

Hereu: Ferran Capallera i Guirado

1a Dama d'Honor: Aida Martinez i González

2a Dama d'Honor: Laura González i González
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CONVENISCONVENIS

Conveni Foment de la Lectura

El Consell  Comarcal de l'Alt  Empordà, el Departament d’Ensenyament, la Diputació de Girona i 10
ajuntaments de la comarca amb servei de biblioteca signen un conveni per tirar endavant un projecte
de foment de la lectura, dins la campanya  "A punt per llegir". Les biblioteques que participen en el
projecte són les de Figueres, Castelló d’Empúries, L’Escala, Garriguella, La Jonquera, Llançà, Roses,
Vilajuïga, Sant Pere Pescador i Port de la Selva.

Es preveu realitzar 14 actuacions entre els anys 2013 i 2016, com la campanya “A punt per llegir” que
consisteix en posar èmfasi, de la mà de les escoles i biblioteques, en la necessitat de llegir a casa i en
família a través de recomanacions de lectures i la realització d’activitats de diferents temàtiques. El
projecte està adreçat a alumnes de 3 a 16 anys de tots els centres de primària i secundària de l’Alt
Empordà, un àmbit que permet acostar la iniciativa a 22.000 famílies. Destacar que ja s’han realitzat
satisfactòriament algunes iniciatives com els “Tallers d’escriptura creativa”, entre d’altres.

L’objectiu del projecte és millorar la competència lectora i  informacional dels infants i  joves, a més
d’aconseguir un treball en xarxa dels diferents agents que treballen en l’àmbit lector i d’aquesta manera
compartir recursos i experiències.  
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Conveni Comarca de Museus

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, i 8 museus de
la comarca ( Museu del Joguet de Catalunya, Museu de l’Empordà, Ecomuseu – Farinera. Castelló
d’Empúries,  Museu  de  la  Tècnica  de  l’Empordà.  Figueres,  Museu  d’Arqueologia  de  Catalunya  –
Empúries,  Espai  Cultural  la  Ciutadella.  Roses,  Museu  de  l’Anxova  i  de  la  Sal.  L’Escala,  Museu
Memorial de l’Exili. La Jonquera).

Una comarca de Museu és un itinerari escolar per gaudir de l’Alt Empordà a través dels seus museus
amb una oferta educativa consolidada i de qualitat.

L’Alt Empordà és un territori ric en patrimoni amb més de 1.000 bens culturals inventariats.

És una comarca amb molts recursos didàctics on els alumnes poden gaudir d'aprenentatge en viu i en
directe en el territori i en els museus.

Aquest projecte és apropar als escolars als museus de la comarca. És una manera de fer conèixer el
patrimoni a l'alumnat i posar la llavor per futurs visitants. 
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