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Els museus, que són conscients de la seva obligació 
de detectar i conèixer el patrimoni del qual han de 
tenir cura, han de trobar vies que facin possible 
la recerca. En aquest sentit, la cooperació entre 
institucions i l’obertura a la col·laboració ciutadana 
s’albiren com alguns camins transitables.

 

És la recerca la primera i principal funció de tot 
museu, en quant és impossible recuperar, protegir, 
inventariar, documentar, conservar, difondre ni 
comunicar un patrimoni que no es coneix. Malgrat 
això, la concepció popular dels museus no els 
identifica com a centres d’investigació, i és fàcil que 
la migradesa dels recursos humans i econòmics i 
les exigències del dia a dia i de l’agenda política de 
les administracions acabin reduint, o pràcticament 
impedint, una acció de recerca sòlida i continuada, 
especialment als museus més petits.

Malgrat les dificultats, tant els museus catalans com 
els d’altres indrets estan desenvolupant programes 
d’èxit i iniciatives que sovint els situen com a punta 
de llança de temes mai abans investigats. Tant en 
arqueologia, com en etnologia i en biologia marines, 
hi ha moltes coses que si no s’investiguen a temps 
desapareixen pràcticament sense deixar rastre.
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13 h
Investigación en la restauración del patrimonio 
marítimo
Jon Ruigomez, director del Museo Marítimo
Ría de Bilbao.

13.30 h
Preguntes i debat

16 h
El paper dels museus en la recerca sobre
el patrimoni arqueològic submergit
Xavier Nieto, exdirector del CASC i l’ARQUA.

16.30 h
Com treballar les col·leccions particulars
des dels museus
Ignasi Domènech, cap de col·leccions dels
Museus de Sitges.

17 h
Taula rodona: museus marítims i recerca

Modera: Pere Izquierdo, cap de la secció tècnica 
d’Equipaments i Projectes del CPS

Els museus que formen part de la Xarxa de Museus 
Marítims de la Costa Catalana desenvolupen diverses 
activitats de recerca, tot superant tota mena de 
dificultats. Més que explicar els detalls dels projectes 
concrets de cada museu, es tracta de posar en comú 
allò que n’hem après, les bones i males pràctiques 
que poden fer triomfar un projecte o enfonsar-lo del 
tot. A més dels museus presents a la taula, s’espera la 
participació de tothom.

Sílvia Alemany, directora del Museu d’Història de Sant 
Feliu de Guíxols. 

Lurdes Boix, directora del Museu de l’Anxova i la Sal de 
l’Escala.

Gerard Cruset, director del Museu de la Mediterrània, 
Torroella de Montgrí.

Enric García, cap de l’Àrea de Gestió de col·leccions 
i del coneixement del Museu Marítim de Barcelona.

Pere Luque, tècnic del Museu de les Terres de l’Ebre, 
Amposta.

Miquel Martí, director del Museu de la Pesca, Palamós.

Mercè Toldrà, responsable del Museu del Port, 
Tarragona.

Jordi Tresserras, director del Museu de la Cuina de la 
Costa Catalana, Tosssa de Mar.

PROGRAMA
9 h 
Benvinguda 
Pere Izquierdo i Tugas, director-gerent (en funcions)
del Consorci del Patrimoni de Sitges.

Elvira Mata, directora general (en funcions) del Consorci 
de les Drassanes.

Elsa Ibar Torras, directora general de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalunya.

Miquel Forns i Fusté, batlle (en funcions) 
de l’Ajuntament de Sitges.

9.30 h
La recerca aplicada: necessitats i oportunitat per 
als museus
Carme Bergés, directora del Museu Comarcal
de Cervera. 

10.15 h
CITiZAN 2015-2018 and 2019-2021:
a community archaeology project, past and 
future
CITIZAN 2015-2018 I 2019-2021: un projecte 
d’arqueologia comunitària, passat i futur

Lara Band, cap de projecte, East Kent Coast Discovery 
Programme, Museum of London Archaeology.

11 h
Pausa cafè
Gentilesa del CPS

11.30 h
Universitats i museus: com crear sinergies
en recerca
Joan Gómez Pallarès, D.G. de Recerca i exdirector de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

12 h
La recerca etnològica als museus
locals i de territori
Carles García Hermosilla, director del Museu del Ter
de Manlleu.

12.30 h
Recerca zoològica des d’un museu local
Toni Arrizabalaga, Museu de Ciències Naturals
de Granollers.



LLOC 
Palau Maricel. Sala d’Or 
Carrer Fonollar, s/n. 08870 Sitges, Barcelona

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
www.mmb.cat

Jornada gratuïta adreçada a professionals 
i estudiants del patrimoni cultural.

Dinar en un restaurant proper per als assistents 
que ho desitgin. El tiquet dinar es vendrà el 
mateix matí de la jornada al preu de 12 €.
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