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INTRODUCCIÓ
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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PATRIMONI CULTURAL: DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL
D'INTERÈS LOCAL ( BCIL )
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.

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.
El dia 22 de març de 2016 es declara BCIL el Boia de Cadaqués amb el número 9288I del catàleg de Patrimoni Cultural Català.
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AGENDA CULTURAL COMARCAL
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.
Aquest any s'han publicat 1.977 actes de la comarca.
ACTES PUBLICATS
1 AJUNTAMENT DE FIGUERES
2 AJUNTAMENT DE ROSES
3 AJUNTAMENT DE L'ESCALA
4 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
5 AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
6 AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
7 AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
8 AJUNTAMENT DE PERALADA
9 AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
10 AJUNTAMENT DE PORTBOU
11 AJUNTAMENT D'AGULLANA
12 AJUNTAMENT DE L'ARMENTERA
13 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES
14 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES
15 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA

1.977
TOTAL
531
342
252
106
82
74
69
61
60
32
23
21
20
19
19

%
26,86%
17,30%
12,75%
5,36%
4,15%
3,74%
3,49%
3,09%
3,03%
1,62%
1,16%
1,06%
1,01%
0,96%
0,96%
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EXPOSICIONS
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.
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Cal destacar que els links d'informació de la sala d'exposicions han tingut una suma
total de 5.497 visualitzacions.

RELACIÓ D'EXPOSICIONS 2016
- Gener: Escultura Enric Camps
- Febrer: Fotografia de Natalia Virgili / IAEDEN
- Març: Empordoneses
- Abril: Pintura Josep Manzaneda i Maria Vilarò
- Maig: Fotografia Josep Miquel Guasch
- Juny: 50 anys d'excursionisme empordanès
- Juliol / Agost: Exposició del Concurs de fotografia de meteorologia Ferran Pou
- Setembre: Fotografia d'Eduard Ayats
- Octubre: Fotografia Jordi Meli
- Novembre: Fotografies del Concurs de Patrimoni / 100 anys de ressorgiment
- Desembre: Rosalina Carreras i Enric Rovira
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EXPOSICIONS PER ESTIL
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MARATÓ LITERÀRIA
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 la Marató Literària està dedicada a Caterina Albert, escriptora escalenca coneguda
literàriament com a Víctor Català. El 2016 coincideix amb el cinquantè aniversari de la seva mort.

PREMIS EMPORDÀ
El Consell Comarcal de l'Alt Empordà té la voluntat d'establir un reglament del Premi
Empordà per adaptar-lo a la legislació vigent a la qual aquesta Corporació queda
subjecta, la Llei reguladora de les bases de règim local (1985), la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (1987).
Mitjançant la concessió dels honors i distincions recollits en aquest Reglament, el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà vol premiar aquelles persones i entitats que, destacades pels seus
mèrits rellevants, per l'excel·lència de la seva obra, o per les seves activitats en benefici de la
comunitat i en la defensa dels valors cívics des dels més diversos àmbits del coneixement i
l'activitat humana, constitueixen un exemple mereixedor del reconeixement oficial de la
comarca.
D'aquesta manera, aquesta contribueix a fer conèixer, a difondre i a fer perdurar el seu treball i
la seva obra en la memòria col·lectiva del territori, i, així, esdevenir exemple i estímul que cal
seguir per a les futures generacions de ciutadans. Els criteris bàsics per l'atorgament del
Premi Empordà són:
- A persona o entitat que s'hagi destacat en la divulgació i la conservació del patrimoni cultural
de la comarca de l'Alt Empordà.
- A persona o entitat que hagi destacat a potenciar algun dels aspectes econòmicosocials de
la comarca de l'Alt Empordà.
- A persona o entitat que hagi destacat a donar més i millor projecció exterior de la comarca de
l'Alt Empordà.
- A persona o entitat que s'hagi destacat en la divulgació i el manteniment de les tradicions i
arrels pròpies de la comarca de l'Alt Empordà.
- A persona o entitat que s'hagi destacat en la divulgació i la conservació del medi natural de la
comarca de l'Alt Empordà.
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JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
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 2016, el tema va ser Monestirs gòtics amb
música i es van realitzar a Sant Feliu de Cadins a Cabanes i Santa Maria de Roure a Pont de
Molins
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CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL PATRIMONI
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 – Cristian Morera

2on premi – Heribert Mateo

3er premi – Eugeni Vallmajó
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COL·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 Vilatenim (Figueres).
Pubilla: Clara Cortés i Godoy (Llançà)
Hereu: Oriol Sala i García (Figueres)
Dama d'Honor: Mireia Nierga i Pastor (Figueres)
Dama d'Honor: Gemma Cros i Boada (Peralada)
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CONVENIS
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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RECULL DE PREMSA 2016
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