
 

 
 
 

Nota de premsa 
Secció Territorial de Tarragona de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) 

 
 
 
Jornades tècniques:  

Recerca externa i museus de la demarcació de Tarragona. 
Experiències, actualitat i apunts de futur.   

 
 
Organització 
Organitza: Secció Territorial de Tarragona de l’AMC (Associació de Museòlegs de 
Catalunya) 
Patrocina: Museu Comarcal del Montsià (Amposta) 
Col·laboren: Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) amb seu a Tarragona  
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) amb seu a Girona, Centre 
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) de la Generalitat de 
Catalunya amb seu a Valldoreix, Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Muntaner.  
Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana (IRM) amb seu a Móra la 
Nova i Carrutxa.Centre de Recerca i Difusió del Patrimoni Etnològic i la Memòria 
Històrica amb seu a Reus 
 
  
Dates. Lloc. Inscripcions 
Dijous 27 de novembre, dimarts 2 de desembre, dijous 4 de desembre.  Les tardes 
de 17 h a 20 h  
A la sala d’actes del Museu del Montsià.  Amposta.  
Inscripció gratuïta a l’adreça amc@museologia.org  
 
 
Destinataris: 
Els professionals dels museus i els centres d’investigació i investigadors.  També 
està obert a totes aquelles persones interessades en la problemàtica de la 
investigació en els equipaments museístics. 
 
 
Objectius 
Els objectius principals són : 
 
D’una banda oferir als professionals dels museus i del món del patrimoni en general 
una ocasió de trobar-se per conèixer què s’està fent en el cas concret de la recerca 
externa, és a dir de investigació duta a terme per persones o organismes que no 
depenen del propi museu en un territori concret: la demarcació de Tarragona perquè 
aquest és l’àmbit d’actuació de la Secció Territorial de Tarragona de l’AMC. 
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També es vol aconseguir propostes o línies de treball per impulsar la recerca 
externa, l’estudi dels fons dels museus en general, el reconeixement del paper i 
importància dels museus com a centres de recerca i la conveniència de treballar en 
col·laboració des de diferents punts de vista i organismes.  
 
Col·laborar des de l’Associació de Museòlegs de Catalunya amb diversos 
organismes i institucions en aquest cas els esmentats més amunt.  
 
Contingut:  
Investigadors (aquests poden procedir d’arreu) i directors de museus (aquests han 
de estar ubicats en la demarcació de Tarragona) exposaran alguns casos concrets 
en que ha tingut lloc aquesta “recerca externa”.  Les presentacions, curtes (15 
minuts) no tenen per únic objectiu donar a conèixer l’objecte de la recerca sinó 
també com s’ha dut aquesta a terme, els motius, els beneficis pel món del 
coneixement i pel món dels museus, etc.  S’ha plantejat que no es fessin 
presentacions comuns dels investigadors amb els directius dels museus que han 
estat objecte de la recerca per afavorir comprendre els diferents objectius i 
aproximacions que es tenen des de les dues parts (món de la recerca, món dels 
museus)  
 
També s’aprofita l’ocasió per donar a conèixer alguns dels centres importants de 
recerca i intervenció en el patrimoni cultural que treballen en el nostre territori.  
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