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Hipòtesi: L’activació patrimonial és el que permet aproximar la 
memòria i el coneixement d’aquest a la societat i posar-lo en valor. 
 
Abstract: This project aims at following a process that consists in 
making use of resources from the past, the Castellania of Amposta, in 
order to create a product in the present. Making use of cultural 
equipment and IT tools, it will offer society an opportunity to become 
aware of their identity, improve cohesion, awaken and increase 
tourist interest. 
 
Paraules clau: Patrimoni Cultural, Patrimoni Històric, Bé cultural, 
activació patrimonial, equipament cultural, Castellania d’Amposta, 
cultura mediàtica, TIC, comunicació global, difusió cultural, actiu 
patrimonial i producte cultural.  
 
Key words: Cultural Heritage, Historical Heritage, cultural asset, 
heritage activation, cultural equipment, Castellania of Amposta, 
media culture, IT, global communication, cultural dissemination, 
heritage asset and cultural product 
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1. Introducció 
 
  

El 1989, a París, la UNESCO definí el Patrimoni Cultural com un 
producte i un procés que agafa recursos del passat, que es creen en 
el present per al futur. És una riquesa que cal protegir i que esdevé 
un “capital cultural” per a les societats contemporànies perquè 
revalora contínuament les diferents cultures, és font d’inspiració en 
molts àmbits: pintura, escultura, disseny..., ajuda a mantenir la 
diversitat cultural i alhora la cohesió social i té molta importància per 
al sector del turisme.  
  

Abans d’aquesta definició de Patrimoni Cultural feta per la UNESCO el 
1989, tenim la llei espanyola, Llei  16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español de 25 de juny de 1985, amb una revisió vigent d’aquesta Llei 
des del 15 d’abril de 2018. La Llei 16/1985 de Patrimoni Històric 
Espanyol dóna una nova definició de Patrimoni Històric en relació a 
una llei anterior, n’amplia l’extensió i situa dins del Patrimoni Històric 
els Béns d’Interès Cultural amb una especial protecció. (Llei 16/1985 
de Patrimoni Històric Espanyol) 
  

La llei espanyola parla de Patrimoni Històric i no de Patrimoni Cultural 
com farà, uns anys després, la UNESCO. A pesar de les diferències en 
el nom, penso que hi ha una equivalència d’àmbits entre el que la Llei 
espanyola entén per Patrimoni Històric  i el que la UNESCO defineix 
com a Patrimoni Cultural. Sigui quin sigui el nom, l’aportació de la 
UNESCO és haver establert aquesta doble naturalesa del Patrimoni 
Cultural, de procés i producte alhora, que es crea en el present i 
activa els recursos del passat per transmetre’ls al futur, l’activació 
patrimonial. Aquest plantejament és una eina vàlida per a la 
recuperació i activació patrimonial sense importar el nom que se li 
doni al bé/patrimoni recuperat. 
  

Així, si un dels objectius principals, tant del Patrimoni Cultural com 
del Patrimoni Històric, és preservar béns culturals i llocs, la seva 
memòria i la seva herència per a generacions futures a través de 
l’activació patrimonial, vull recuperar una part de la història de la 
meva ciutat i el paper fonamental que tingué dins la història medieval 
de la Corona catalanoaragonesa.  Amb aquest treball començo un 
projecte  per activar aquest patrimoni i posar-lo en valor i aconseguir, 
a través d’un equipament cultural i dels mitjans que actualment 
ofereixen les TIC, difondre’n el seu coneixement i la seva memòria. 

El motiu del meu interès per La Castellania d’Amposta, domini dels 
frares hospitalers de Sant Joan de Jerusalem o de l’orde de Malta, ve 
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de les converses familiars sobre la importància d’aquesta dins la 
Corona catalanoaragonesa o Regne d’Aragó i de l’oblit secular en què 
ha caigut no solament entre la població de la ciutat d’Amposta sinó 
també en la consciència dels habitants  de les Terres de l’Ebre i fins i 
tot de Catalunya, que xoca amb la importància que rep tant en les 
ciutats valencianes que hi formaren part com en tot l’Aragó.  
  

Per tant, el que em plantejo és seguir el procés que consisteix a 
portar uns recursos del passat, la Castellania d’Amposta, i crear un 
producte en el present mitjançant un equipament cultural i les eines 
TIC, per oferir-lo a la meva societat perquè aprofundeixi en la seva 
identitat, millori de la seva cohesió, sigui font d’inspiració i 
motor  important per atraure turisme. 
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1.1 Tema  
 

El tema que proposo és l’activació patrimonial de la Castellania 
d’Amposta a través del disseny d’un equipament cultural adient i la 
utilització de les eines TIC més adequades per a la difusió d’aquest. 
També vull explorar quin pot ser l’ús de les Tècniques de la 
Informació i la Comunicació en la difusió del Patrimoni Cultural 
Històric d’una part de la història de la meva ciutat.  
 
La Castellania d’Amposta va ser una de les grans divisions 
administratives en què es va organitzar l’ordre de Sant Joan de 
Jerusalem en els regnes hispànics durant els segles XII, XIII i 
principis del XIV que incloïa els seus dominis a l’Aragó i Catalunya i 
també algunes ciutats de València.  
 
Per posar en relleu aquesta realitat descric diferents equipaments 
culturals per triar-ne el millor per activar la Castellania d’Amposta. 
Tanmateix he d’investigar com es creen aquestes infraestructures i, 
també, lligat al disseny d’aquestes, analitzar les diferents eines TIC 
existents per descobrir quina és l’eina o eines més vàlides en el 
context comunicatiu actual per a aquest projecte. A partir d’aquí em 
pregunto:  
 
Quin és l’equipament cultural i quina és l’eina/eines de les TIC més 
adient per a l’activació  patrimonial i la difusió de la Castellania 
d’Amposta?  
 
 
A partir de la meva motivació i coneixement previ d’un fet històric 
molt rellevant com és la Castellania d’Amposta i a través dels meus 
coneixements adquirits al Grau de Comunicació sobre les TIC, amb el 
TFG el que pretenc és reflexionar sobre la manera de recuperar un 
recurs del passat i com activar-lo en el present com a bé immaterial 
del patrimoni cultural i històric de la meva ciutat, Amposta, 
mitjançant la combinació d’un equipament cultural i la utilització de 
les eines TIC per aconseguir-ne la màxima difusió. 
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1.2 Objectius  
 
Objectiu general  
 
L’objectiu general és analitzar els equipaments culturals i les eines 
que ofereixen les Tècniques de la Informació i la Comunicació actuals 
per trobar l’equipament més adient i les eines més efectives per a la 
difusió del Patrimoni Cultural a través de l’activament patrimonial, en 
aquest cas, de la Castellania d’Amposta.  
 
Objectius específics  
 

- Oferir una visió general del que és i del que representa el 
Patrimoni Cultural Històric.  
 

- Fer visible la Castellania d’Amposta a través de la recerca 
històrica. 
 

- Descriure els diferents equipaments culturals existents i 
seleccionar el més adient per a l’objecte d’estudi. 

 
- Reflexionar sobre l’ús de les TIC en la difusió del patrimoni 

cultural a través de referents teòrics.  
 

- Identificar les diferents eines TIC existents en la difusió del 
patrimoni cultural. 

 
- Valorar i analitzar el paper de les TIC en la gestió i difusió del 

patrimoni cultural.  
 

- Posar en relleu l’activació patrimonial com a raó de ser de la 
conservació i difusió del patrimoni cultural i històric. 

 
- Reflexionar envers del paper de la interpretació en la difusió del 

Patrimoni Cultural. 
 

- Destacar les innovacions tecnològiques a través de les TIC en la 
difusió del Patrimoni Cultural.  
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1.3 Metodologia de treball  
 
 
Recerca bibliogràfica com a base estructural i suport teòric de la 
investigació. Recopilació d’informació i documentació adquirint nous 
coneixements i organització de les dades obtingudes. Descripció de 
les fonts d’informació, contextos, materials i recursos i exploració per 
a realitzar la recerca.  
 
Aquesta recerca de continguts es fa a través de les diferents 
temàtiques a desenvolupar dins del TFG, per una part la recerca 
històrica sobre la Castellania d’Amposta i el Patrimoni Cultural i 
Històric a més del context actual. Per l’altra, la recerca dels diferents 
equipaments culturals existents  per investigar el funcionament 
d’aquests, fent una menció especial als Centres d’Interpretació. I 
finalment la recerca de les diferents eines TIC en la difusió cultural a 
més de definir el context comunicatiu i social actual. 
 
Recerca bibliogràfica concreta:  
 

- Recerca històrica: Castellania d’Amposta a més del Patrimoni 
cultural històric 

- Recerca concepte: Patrimoni cultural: equipament cultural: 
Centre d’Interpretació 

- Recerca eines TIC en el sector de la comunicació del Patrimoni 
Cultural 

 
Identificació de les diferents eines de les TIC en la difusió del 
patrimoni cultural històric.  
 
Anàlisi del context actual i anàlisi de diferents propostes de difusió del 
patrimoni cultural que ja s’estan executant.  
 
 
Treball de camp basat en una metodologia d’anàlisi de diversos 
equipaments culturals mitjançant una enquesta creada a partir de la 
informació obtinguda de diferents referents teòrics. 
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1.4 Introducció al marc teòric  
 
 
En l’apartat Introducció es presenta l’objecte d’estudi, el tema del 
treball, la metodologia de treball i la introducció al marc teòric.  
 
En el següent apartat, Marc teòric, es presenten els continguts bàsics 
que engloben una dimensió àmplia dins del treball, per entendre la 
temàtica; el Patrimoni Cultural, que és i quines característiques té i 
també per què és important la comunicació d’aquest i, sobretot, la 
difusió. Es presenten també els diferents equipaments culturals 
existents fent una menció especial als Centres d’Interpretació i, 
finalment, en aquest apartat de contingut s’explica què és la 
Castellania d’Amposta i la importància d’aquest bé immaterial per al 
Patrimoni Cultural Històric de la ciutat d’Amposta. 
 
En l’apartat següent, eines TIC en la difusió del Patrimoni Cultural, 
s’exposen aspectes de diferents articles científics sobre les tècniques 
de la informació i la comunicació aplicades al sector cultural i sobretot 
en l’activació i difusió del patrimoni.  
 
En l’apartat que prossegueix a aquest, el de Metodologia d’anàlisi dels 
equipaments culturals, s’aplica la metodologia de treball; a través 
d’una enquesta, s’analitzen els equipaments culturals de les Terres de 
l’Ebre per observar els punts que destaquen en l’activació patrimonial 
d’un bé cultural.  
 
Finalment en l’últim apartat s’exposen les conclusions extretes de 
l’estudi i anàlisi de la informació cercada al voltant de l’objecte 
d’estudi. 
 
En l’apartat de Bibliografia es pot veure la bibliografia i webgrafia 
consultada per a l’elaboració del treball.  
 
 Per acabar, vull esmentar que en l’apartat de l’Annex hi anirà el 
material utilitzat o que complementa la recerca: les respostes de les 
enquestes emprades en la metodologia de treball. 
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2. Marc teòric  
 
2.1 El Patrimoni Cultural Històric 
 
2.1.1 Definició i característiques 

 
Per entendre què és i quina dimensió ocupa el concepte de 
Patrimoni cultural en la societat d’avui dia, es repassen els 
conceptes a nivell internacional (UNESCO) i a nivell nacional 
(Llei del Patrimoni Històric Espanyol) a través de la visió inicial 
d’un referent teòric.  
 
El text següent de Josep Ballart ens situa en la raó i l’origen del 
naixement, dins la segona meitat del segle XX, de la consciència 
social de la necessitat de protegir l’herència/material, 
immaterial i natural de la humanitat. D’aquí la definició de 
Patrimoni Cultural, Patrimoni Històric, Patrimoni Immaterial, 
Patrimoni de la humanitat... en els diferents tractats i acords 
promoguts i aprovats per la UNESCO. 
 
“Las grandes crisis del siglo XX, las dos guerras mundiales, la 
descolonización, el desarrollismo, han contribuido a resituar el papel del 
pasado en la vida de los hombres porque han sido fortísimas sacudidas 
que han movilizado todos los recursos compensadores disponibles de la 
gente. Así el pasado ocupa un lugar relativamente importante en la 
experiencia vital de la contemporaneidad, como fuente de cultura, como 
última referencia frente a la inestabilidad de las situaciones que conlleva 
la vida moderna y como consumible equilibrador de ciertos déficit de 
simbolismo y pertenencia que comportan los tiempos” (Ballart 1997). 
 
 
La UNESCO, el setze de novembre de l’any 1972, dins la 
Convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i 
natural, va apostar per la protecció tant del patrimoni cultural 
com del natural, i per aconseguir aquesta protecció va 
caracteritzar els elements que incloïen cada un d’aquests 
termes. Així, trobem en aquesta descripció una primera 
aproximació al concepte de “Patrimoni Cultural”.  
La classificació és en tres grups:  
Els monuments, descrits en un sentit ampli, des d’una obra 
arquitectònica, una escultura o una pintura fins a una cova si 
tenen un valor universal excepcional des del punt de vista de la 
història, l’art o la ciència;  
Els conjunts integrats en el paisatge si tenen un valor universal 
excepcional des del punt de vista de la història, l’art o la ciència; 
Els llocs, obres de l’home o de l’home i la naturalesa o 
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arqueològics si tenen un valor universal des del punt de vista 
històric, estètic, etnològic o antropològic. 
 

L’any 1982, dins la Conferència Mundial sobre polítiques 
culturals celebrada a Mèxic, es va definir el Patrimoni Cultural, 
distingint entre obres materials i obres immaterials, i s’afirmava 
que el codi genètic d’un poble està en la seva cultura i que els 
governants tenen l’obligació, mitjançant les lleis, de conservar, 
fomentar i expandir la cultura pròpia. (Campillo, 1998) 
 
 
L’any 1989, a París, la UNESCO defineix el concepte “Patrimoni 
cultural” dins del programa de Preservació i revaloració del 
Patrimoni Cultural durant la Conferència General:  
Defineix el patrimoni cultural en el sentit més ampli com un 
producte i un procés alhora que aporta a les societats un cabal 
de recursos heretats del passat, que es creen en el present i es 
transmeten a les generacions futures per al seu benefici. Hi 
engloba no solament el patrimoni natural sinó també el 
patrimoni natural i immaterial. Diu que aquests recursos són 
una “riquesa fràgil” i que, per tant, necessiten polítiques i 
models de desenvolupament que preservin i respectin la seva 
diversitat i la seva singularitat perquè si és perden ja no poden 
recuperar-se. 
 
Més endavant continua precisant el terme “patrimoni”, i afirma 
que és important per a la cultura i el desenvolupament de les 
societats contemporànies, que contribueix a revalorar les 
cultures i les identitats i és un mitjà important de transmissió 
d’experiències, aptituds i coneixements entre generacions. 
També diu que és font d’inspiració per a la creativitat i la 
innovació, que generen els productes culturals contemporanis i 
futurs. També considera que el patrimoni cultural conté el 
potencial capaç de promoure l’accés a la diversitat cultural i 
d’enriquir el capital social de pertinença del que és individual i 
col·lectiu perquè ajuda a mantenir la cohesió social i territorial, 
a banda de la importància, cada vegada més gran per al turisme 
actualment en molts països. 
 

El Consell d’Europa, el 1991,  Estrasburg,  Protecció del 
Patrimoni Arqueològic,  pàg. 6, afirmava que Patrimoni és tot 
testimoni, de qualsevol naturalesa, capaç d’il·luminar el passat 
de la humanitat. (Campillo, 1998).  
 



12	
	

Com a complement a aquest tractat, la UNESCO va aprovar, el 7 
d’octubre de 2003, la Convenció per a la Salvaguarda del 
Patrimoni Cultural Immaterial, que va definir com: 
Els usos, les representacions, les expressions, els coneixements 
i les tècniques, juntament amb els instruments, objectes, coses i 
espais culturals que li són inherents, que les comunitats, grups 
o individus reconeixen com a part integrant del seu patrimoni 
cultural. 
És aquest patrimoni que es transmet de generació en generació, 
recreat per les comunitats i grups en funció del seu entorn, en 
interacció amb la natura i la seva història que els dóna el 
sentiment d’identitat i continuïtat i contribueix al respecte per la 
diversitat cultural i la creativitat. 
 
Finalment, “Patrimoni de la Humanitat” és un títol que la 
UNESCO atorga a béns culturals o llocs de valor excepcional per 
a la humanitat, la seva memòria i la seva herència per a 
generacions futures. 
 
La legislació espanyola vigent en relació al “Patrimoni Històric” 
és la Revisió vigent des del 15 d’abril de 2018 de la Ley16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric. Aquesta llei originàriament 
va ser promulgada l’any 1985  i en el seu preàmbul diu: 

 
“El Patrimoni Històric Espanyol és una riquesa col·lectiva 
que conté les expressions més dignes d’estima que, com a 
element d’identitat cultural, mereix la sensibilitat dels 
ciutadans. Perquè els béns que l’integren s’han convertit 
en patrimonials a causa exclusivament a l’acció social que 
compleixen, directament derivada de l’estima amb què els 
mateixos ciutadans els han anat revalorant.” 

 
La Llei de Patrimoni Històric Espanyol de 1985 defineix en el 
preàmbul què s’entén per Patrimoni Històric Espanyol i estableix  
totes les mesures de protecció de l’administració que han de portar 
l’accés de la societat a la pròpia cultura. (Campillo, 1998) 
 
Un exemple dels diferents noms que ha anat tenint el que ara 
coneixem com a Patrimoni Cultural és la mateixa llei espanyola que 
parla de Patrimoni Històric i no de Patrimoni Cultural com farà, uns 
anys després, la UNESCO.  

Històricament, en un primer moment, es va parlar de Patrimoni 
Artístic, després de Patrimoni Històric-Artístic. Molts diuen que 
Patrimoni Cultural és l’aportació definitiva a la concreció de Patrimoni. 
Campillo proposa Patrimoni Històric Cultural (Campillo, 1998). 
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Si seguim la classificació dels diferents patrimonis que podem 
extreure de l’estudi de les convencions de la UNESCO i de la llei 
espanyola, podem classificar els diferents tipus de patrimoni 
cultural en quatre grans grups: 
 
Patrimoni arqueològic, el que acull restes materials del nostre 
passat que s’obtenen gràcies a la ciència arqueològica. Englobat 
en aquest tipus de patrimoni trobem el patrimoni paleontològic, 
aquell que està format per fòssils que permeten estudiar el 
passat de la vida al planeta Terra.  
 
Patrimoni històric, són les restes materials del nostre passat 
històric que permeten visualitzar-lo i interpretar-lo. Aquest es 
sol subdividir en patrimoni arquitectònic, patrimoni documental, 
patrimoni bibliogràfic, patrimoni cientificotècnic o patrimoni 
industrial, entre altres. 
 
Patrimoni artístic, són totes aquelles realitats materials que la 
humanitat ha catalogat com a artístiques, com ara 
l’arquitectura, la pintura, l’escultura, la música, la literatura, el 
teatre, la fotografia, el cinema, el còmic, entre moltes altres 
manifestacions artístiques.  
 
Patrimoni etnològic, són aquelles realitats culturals materials i 
immaterials a les que se’ls atorga una especial significació 
sociocultural, que són marcadors d’identitats per al grup social 
que les ha creat.  
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2.1.2 Tipus d’equipaments culturals  
 
Per triar l’equipament més adient per a difusió de la Castellania 
d’Amposta, definim tots els equipaments culturals existents i 
n’observem les característiques.  
 
La Guia d’estàndards dels equipaments culturals a Espanya, creada 
per la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, fa una 
classificació sobre els equipaments culturals que és l’adient per a 
l’objecte d’estudi d’aquest treball i és la següent: 
 
Estàndards de cada tipus d’equipament cultural: 
 
Arts escèniques:  

- Teatre  
- Sala polivalent 

 
Centre de Patrimoni: 

- Museu 
- Col·lecció 
- Centre d’interpretació 
- Arxiu amb servei 
- Arxiu sense servei 

 
Centre d’Art 
 
Centre Cultural 
 
Biblioteca Pública  
 
 
 
Definicions:  
 
- Teatre  
 
Equipament destinat majoritàriament a la producció i difusió 
d’espectacles escènics (teatre, música i dansa). Disposa de caixa, 
infraestructura escènica, instal·lació de sonorització adequada i un 
sistema fix d’acollida del públic. La capacitat de la sala serà d’unes 
500 seients. Les seves àrees bàsiques són l’àrea d’entrada, de 
direcció i d’administració, la sala del teatre, bar i magatzem.  
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- Sala polivalent 
 
Espai que ens permet la realització de muntatges escènics i altres 
actes que no requereixin infraestructures estables. No disposen de 
caixa escènica ni d’un sistema fix d’acollida al públic. Les seves àrees 
bàsiques són: àrea d’entrada, de direcció i administració, l’espai de la 
sala, bar i magatzem. 
 
- Museu: 
 
Institució que acull un conjunt de béns culturals sobre un o més 
temes amb la finalitat de conservar, documentar, estudiar i 
difondre’ls a partir d’un programa d’actuació que busca la participació 
cultural, lúcida i científica dels ciutadans. Les seves àrees bàsiques 
són: àrea d’entrada, de direcció i administració, àrea d’exposició, de 
difusió, serveis tècnics i reserva. 
 
- Col·lecció: 
 
Espai que reuneix un conjunt de bens mòbils, exposats al públic o no, 
però que no compta amb un programa destinat a conservar-los, 
estudiar-los o difondre’ls. Les seves àrees bàsiques són: àrea 
d’entrada, un espai d’exposició, un espai de treball i un de reserva.  
 
- Centre d’Interpretació del Patrimoni: 
 
Equipament destinat a promocionar i difondre un territori concret a 
partir d’un discurs interpretatiu específic que el singularitza. Esta 
lectura es basa en els elements autòctons que conformen el 
patrimoni cultural i/o natural de la zona. Les seves àrees bàsiques 
són: àrea d’entrada, de direcció i administració, àrea d’exposició, de 
difusió, centre de documentació i magatzem. 
 
- Arxiu amb servei: 
 
Equipament que acull un conjunt de documents produïts i rebuts per 
l’administració municipal en l’exercici de les seves competències, i 
que són accessibles al conjunt dels ciutadans per a la gestió 
administrativa, la investigació, i la informació. Les seves àrees 
bàsiques són: àrea d’entrada, de direcció i administració, de depòsit, 
serveis tècnics, àrea de consulta, difusió i magatzem.  
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- Arxiu sense servei: 
 
Equipament, o part d’un altre, que acull un conjunt de documents 
produïts i rebuts per l’administració municipal en l’exercici de les 
seves competències, però que per falta de tractament documental, no 
són accessibles al conjunt dels ciutadans. Disposa d’una àrea de 
agrupa l’espai de depòsit, consulta i treball.  
 
- Centre d’art: 
 
Equipament dissenyat com a espai per a la creació, producció, difusió 
de les diferents vessants de les arts visuals. Les seves àrees bàsiques 
són: àrea d’entrada, de direcció i administració, àrea de exposició, de 
difusió, tallers i magatzem.  
 
 
 
- Centre cultural: 
 
Equipament cultural amb caràcter territorial que realitza una activitat 
social i cultural prioritària i diversificada, amb dotació per a realitzar 
activitats de difusió, formació i creació de diferents àmbits de la 
cultura, així com la dinamització d’entitats. El públic té accés a 
l’equipament i a la major part de les activitats. El programa funcional 
estàndard inclou unes àrees bàsiques indispensables a les que es 
poden afegir altres. Les àrees bàsiques són: àrea d’entrada, de 
direcció i administració, espais de tallers, espai d’exposició, sales per 
a entitats i sala polivalent.  
 
- Biblioteca pública: 
 
Equipament d’àmbit local destinat al servei d’informació, suport a la 
formació i a la promoció de la lectura, per mitjà del préstec i les 
activitats. La biblioteca pública ha d’oferir serveis específics per a la 
població infantil. Les àrees bàsiques són: àrea d’entrada, biblioteca 
(àrea general, àrea infantil, àrea d’informació i referència, àrea de 
música, àrea de revisats i premsa diària), espais polivalents i de 
suport, espais de direcció i administració i espai de magatzem. 
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2.1.3 Comunicació global 
 
Per entendre el paper de la comunicació dins del Patrimoni Cultural, 
en primer lloc hem de tenir en compte el valor i l’ús del Patrimoni 
Cultural i ens fixarem en dos referents teòrics: 
 
Inicialment, David Lowenthal (1998)  defineix i classifica els beneficis 
del passat, que atorga a la societat el Patrimoni Cultural, en sis 
identificadors, que a mode esquemàtic i tenint el passat en el present 
com a punt en comú, són: la familiaritat, la reafirmació i la validació, 
la identitat, l’orientació, l’enriquiment i la fugida.  
 
“Els grups que no tenen un passat propi són com els individus que no 
saben res dels seus pares” 
 
David Lowenthal (1998). El pasado es un país extraño.  
 
En un sentit més ampli, l’historiador i museòleg Josep Ballart (1997, 
pàg. 61-120), subdivideix aquests valors essencials anteriorment 
esmentats en tres possibilitats:  
 
Un valor d’ús, la dimensió utilitària de l’objecte o manifestació 
cultural capaç de cobrir necessitats en el present.  
Un valor formal, l’atracció de l’objecte o manifestació cultural per raó 
de les seves qualitats sensibles.  
Un valor significatiu, l’objecte o manifestació com a vehicle de 
connexió privilegiada entre passat i present.  
 
Tenint en compte aquestes dues classificacions, part de l’objecte 
d’estudi en aquest treball, la Castellania d’Amposta, com a bé 
immaterial de la ciutat i com a recurs del passat, es correspon amb 
els beneficis del passat de familiaritat, identitat i enriquiment per una 
part, i per l’altra, respon al valor significatiu descrit per Josep Ballart 
(1997) en quant al fet que aquest bé immaterial es manifesta com un 
vehicle de connexió privilegiada entre el passat i el present. 
 
Són evidents el valor i l’ús del Patrimoni Cultural, però cal especificar 
el valor actual que té la Gestió patrimonial i, dins d’aquesta, el paper 
de la Comunicació global. L’aportació de la doctora Campillo va ser 
canviar el concepte d’administració del Patrimoni  Cultural per la 
gestió del Patrimoni  Cultural (Campillo 1998) 
 
Per entendre el que significa la Gestió patrimonial, Rosa Campillo, 
comenta: 
“Gestionar el Patrimoni Històric Cultural vol dir administrar-lo de tal 
manera que, no només no es deteriori o es perdi sinó que es 
rehabiliti, s’enriqueixi, sigui conegut i gaudit per tothom i es 
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converteixi en un element de desenvolupament social i 
econòmic.”(Campillo, 1998). 
També Santos M. Mateos Rusillo explica com es poden identificar tres 
grans àrees funcionals de gestió: la investigació, la conservació i la 
comunicació global.  
A mode esquemàtic i posant el punt de partida en la gestió del 
patrimoni cultural:  
La primera etapa: la investigació com a fase d’identificació, 
catalogació i documentació.  
La segona etapa: la conservació com a fase de preservació física.   
La tercera etapa: la comunicació global com a fase de preservació 
conceptual.  
 
En aquest apartat ens centrem en la tercera etapa, la Comunicació 
global, que facilita l’ús dels recursos patrimonials sense disminuir-ne 
la seva preservació.  
“La comunicació global és la gestió cultural i comunicativa que hi ha 
entre els recursos patrimonials i la societat, potenciant un ús 
enriquidor, atractiu i sostenible i una comunicació eficaç i eficient.  
El seu objectiu: unir la preservació dels béns culturals amb el seu 
gaudi integral per part dels visitants.” 
 
 
Es diferencia també dins de la Comunicació global entre dos termes, 
la mediació cultural i la comunicació: la mediació cultural és el discurs 
generat en museus i equipaments culturals mentre que la 
comunicació és la connexió de museus i equipaments patrimonials 
amb els seus públics. Per a l’objecte d’estudi del treball és important 
diferenciar entre aquests conceptes perquè a l’hora d’activar un 
recurs patrimonial, la comunicació d’aquest recurs o producte cultural 
és un dels elements claus per aconseguir-ne la màxima difusió entre 
el públic.  
 
Molt interessant també per a l’estudi de la gestió i la difusió del 
patrimoni cultural és el concepte d’Interpretació. La interpretació s’ha 
desenvolupat a partir de la Carta d’Ename dedicada a la interpretació 
d’espais amb valor històric patrimonial, aprovada al 8è Simpòsium 
Intern del Comité Nord-americà d’ICOMOS, organisme consultor de la 
UNESCO, el maig de 2005 a Charleston i ratificada a l’Assemblea 
General que se celebrà a la Xina l’octubre de 2005. 
 
En la Guia bàsica sobre la interpretació de la Diputació de Barcelona 
que tracta dels Centres d’Interpretació, en un treball coordinat per 
Pere Izquierdo Tugas i altres i amb la participació de gairebé 
cinquanta estudiosos, hi trobem valuoses aportacions de diferents 
autors sobre la interpretació en la gestió patrimonial. La Guia és un 
dels fruits del Projecte hicira, un projecte europeu per al 
desenvolupament de les àrees rurals. 
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2.1.4 Turisme Cultural  
 
El Codi Ètic Mundial per al Turisme, creat pel màxim organisme 
intergovernamental dedicat al turisme, l’Organització Mundial del 
Turisme, inclou en el seu quart principi el Patrimoni Cultural i la seva 
relació amb l’activitat turística:  
 
“Article 4. El turisme, factor d’aprofitament i enriquiment del 
patrimoni cultural de la humanitat.  
 

1. Els recursos turístics pertanyen al patrimoni comú de la 
humanitat. Les comunitats en el territori de les quals es troben 
tenen respecte a ells drets i obligacions particulars. (...)”  

 
Organització Mundial del Turisme (1999). Codi Ètic Mundial per al Turisme.  

 
S’ha de destacar la importància i la influència que ha tingut en 
l’evolució del concepte de Turisme la definició de Patrimoni Cultural 
de la UNESCO, entès com a producte i com a procés, que ha obert 
moltes possibilitats i recursos per a les societats que busquen activar 
el seu patrimoni cultural. 
 
En aquest sentit, l’autor Santos M. Mateos Rusillo, dissenya un 
triangle de la sostenibilitat i els seus actors per aconseguir un 
desenvolupament sostenible en l’àmbit de la industria turística: al 
centre del triangle està el producte patrimonial, a l’extrem superior el 
recurs patrimonial, a l’extrem esquerre els usuaris del producte i a 
l’extrem dret la comunitat receptora. Això significa que per 
aconseguir un desenvolupament sostenible s’ha de protegir en primer 
lloc el producte patrimonial,  que és el bé que s’ha d’activar a través 
dels recursos patrimonials tenint en compte a qui va dirigit, els 
usuaris d’aquest i la comunitat a la qual es vol comunicar el producte 
cultural.  
 
 
També l’autora Sue Miller (1989) presenta en un esquema, allò que 
els gestors culturals haurien de tenir present a l’hora d’aconseguir 
gestionar correctament el Turisme patrimonial. L’autora va dissenyar 
un gràfic que fa dependre la sincronització entre l’ús i la conservació 
d’una bona interpretació i presentació, és a dir, d’una correcta 
transformació del recurs en producte cultural:  
 
El lloc o Àrea patrimonial ha d’ésser igual a la suma del turisme, la 
conservació la interpretació i finalment la presentació. 
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2.2 Equipament cultural: Centre d’interpretació  
 
 
2.2.1 Origen i característiques  
 
La interpretació 
 
La interpretació busca activar el patrimoni propi en el seu context 
original per presentar-lo a la societat amb mitjans diversos i 
proposant diferents lectures.  
 
Va ser l’any 1957 quan es van establir les bases de la interpretació 
com a disciplina amb la publicació de l’obra de Freeman Tilden 
Interpreting our Heritage (Padró 2002; Morales 1993). L’any 1985 es 
va crear l’organització Heritage Interpretation International. La Guia 
bàsica de la Diputació de Barcelona sobre la Interpretació del 
patrimoni és fruit del projecte Heritage Interpretation Centres in 
Rural Areas: a driving force for development of rural areas in Europe 
(Projecte hicira 2005). 
  
La  interpretació té un origen anglosaxó i ha estat molt estesa als 
Estats Units i lligada a la creació de parcs naturals, és a dir que naix 
en relació al Patrimoni Natural però, a poc a poc, ha incorporat no 
solament la interpretació d’espais naturals sinó també de béns i 
espais culturals, de Patrimoni Cultural. (Diputació Barcelona  2005, 
pàg. 17) 
 
S’ha de destacar la Carta Ename dedicada a la interpretació d’espais 
amb valor històric patrimonial, aprovada al 8è Simpòsium Intern del 
Comité Nord-americà d’ICOMOS, organisme consultor de la UNESCO, 
el maig de 2004 a Charleston i ratificada a l’Assemblea General que 
se celebrà a la Xina l’octubre de 2005. La Carta Ename defineix els 
principis bàsics per a la Interpretació i Presentació del Patrimoni 
Cultural com a elements essencials dels esforços de conservació del 
patrimoni i com a ferramenta bàsica per a l’apreciació i comprensió 
per part del públic dels llocs culturals patrimonials (Carta Ename) 
 
Són molts els autors que han definit o caracteritzat la interpretació, 
des de la primera, de Tilden (1957), recollida per Morales 1996 i que 
va ser criticada perquè deia “activitat educativa per revelar 
significats”, Tilden va canviar posteriorment “educativa” per 
“recreativa”. També tenim la de York Edwars (1976) que li dóna 
quatre característiques: ser comunicació atractiva, oferir informació 
concisa, que és oferta en el lloc on es produeix, i que el seu objectiu  
és la revelació d’un significat. (Diputació Barcelona  2005, pàg. 18) 
 
També la doctora Campillo 1998 va recollir en el seu manual, entre 
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altres, la definició de l’equip d’interpretació del Canadà: “La 
interpretació és un procés de comunicació, dissenyat per a revelar el 
significat i els vincles existents entre el nostre Patrimoni Cultural i 
Natural, mitjançant una implicació amb els objectes, artefactes, 
paisatges i espais.” (Campillo 1998).  

Jordi Padró (2002) va definir la interpretació com un mètode per a la 
presentació i comunicació del patrimoni. Morales (199) la va definir 
també  com a l’art de revelar in situ significats i interrelacions a 
través de l’ús d’objectes originals, per un contacte directe amb el 
recurs o per mitjans il·lustratius.  
 

A la Guia Bàsica de la Diputació de Barcelona sobre la interpretació 
del patrimoni es presenta un resum de la proposta de Morales (2005: 
53) com a model per al segle XXI i alhora dades recopilades de l’obra 
Interpretation for the 21st Century (Beck i Cable 1998) els quals 
plantegen quinze principis renovats de la visió d’Enos Mill i Freeman 
Tilden.  
 
A partir d’aquests referents teòrics, els Centres d’Interpretació han 
esdevingut un dels equipaments més vàlids per activar el Patrimoni 
Cultural i Històric dels pobles que es troben lluny dels nuclis culturals 
i de les grans ciutats dins l'Europa de finals del segle XX i del XXI, ja 
que transmet els actius patrimonials propis a la seva societat i al 
turisme. (Diputació Barcelona  2005, pàg. 17) 
 
Un fet que ha marcat la proliferació d'aquest equipament és la 
revolució digital i la comunicació en xarxes que permet fer arribar des 
del lloc més petit al més gran i important el missatge o l'actiu 
patrimonial propi. Es pot dir que el treball en xarxa és el que ha 
permès que les nostres societats tradicionals i aïllades tinguin 
presència no solament en els centres culturals importants sinó també 
en tota la societat.   
 
Els centres d’Interpretació han anat creixent per Europa de la mà dels 
governs locals perquè són una eina eficient que no necessita grans 
inversions per posar en contacte els actiu patrimonials municipals 
amb les seves poblacions i la societat en general. (Diputació 
Barcelona  2005, pàg. 17) 
 
Així no és d'estranyar que a Les Terres de l'Ebre, territori que ha 
estat secularment apartat del poder i que té una economia basada en 
l'agricultura tradicional i on la indústria no té cap pes específic, 
s’hagin creat en els últims anys una gran quantitat de Centres 
d'Interpretació perquè aquests permeten l'activació patrimonial del 
seus recursos tradicionals i la seva història. Així tenim, entre altres, 
el Centre d'Interpretació de la Palma, al Mas de Barberans, el Centre 
d’Interpretació de la mel al Perelló, etc. 



22	
	

 
2.2.2 Activació dels productes culturals  
 
“L’activació patrimonial és l’acció de seleccionar i transformar el 
recurs en producte patrimonial” (Llorenç Prats, 1997). 
 
Seguint amb les explicacions de l’autor Santos M. Mateos Rusillo, 
aquest defineix el concepte de producte patrimonial com el conjunt 
de serveis de suport i dispositius de mesurament que s’ofereixen al 
visitant, capaços d’atorgar les condicions físiques necessàries i tot un 
seguit de pautes emocionals, intel·lectuals i lúdiques que satisfacin de 
manera òptima la seva demanda cultural durant la visita. Un conjunt 
de serveis i dispositius capaços de crear l’ambient propici per a la 
consecució d’una experiència que hauria de ser única i memorable.  
 
Així, el producte patrimonial que resulta en una experiència òptima 
per al visitant i es pot subdividir en dos parts: 
 
Serveis de suport, que faciliten una visita òptima en oferir informació, 
orientació, àrees de descans, etc.  
 
Dispositius de mediació, que permeten al patrimoni complir amb la 
seva comesa cultural, en oferir pautes emocionals, intel·lectuals, etc.  
 
Amb l’activació patrimonial es decideix explotar el potencial 
comunicatiu per al gran públic, que és el producte patrimonial, i es 
creen els serveis i dispositius de mediació que descodifiquen la 
informació per al visitant i es descobreix al gran públic el codi 
comunicatiu del recurs patrimonial. S’estableix així una comunicació 
per a obtenir un resultat d’experiència enriquidora tant per al visitant 
com per a l’equipament cultural.  
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2.3 Castellania d’Amposta  
 
2.3.1 Origen i característiques 
 
La Castellania d’Amposta té l’origen en la donació que Ramon 
Berenguer IV va fer del lloc i el castell d’Amposta, juntament amb 
altres béns, als frares de l’orde de l’Hospital al VI dels IDUS de gener 
de 1148 a la ciutat de Lleida, el mateix any que conquerí aquesta 
ciutat.  
Aquesta carta de donació ens ha arribat per la còpia fidel feta al 
castell de Miravet el dia 8 de novembre de 1456. L’original d’aquesta 
còpia estava custodiada a la vila d’Ulldecona. (Còpia de la Carta de 
donació del lloc i castell d’Amposta a l’orde de l’Hospital). 
 
Les excavacions  arqueològiques fetes a la zona del castell, que va 
ser assetjat i destruït en la guerra civil catalana el 1465, mostren 
l’existència anterior al castell cristià d’una fortificació andalusí i d’un 
important assentament ibèric. 
 
L’origen de l’Hospital a la Corona Catalano-Aragonesa està lligat al 
Priorat de Saint Gils de la Provença. En les primeres dècades del 
segle XII, monjos de l’orde havien arribat a la península ibèrica i els 
seus dominis, tant aragonesos com catalans, depenien 
administrativament del priorat de Sant Gils a la Provença. (Gran 
Enciclopèdia Aragonesa (GEA 2000). 
 
Per què Castellania d’Amposta i no Priorat d’Amposta? La raó la té la 
situació estratègica del lloc d’Amposta com a frontera del Llevant 
andalusí. “Castellania” era el nom que prenia un Priorat que es 
trobava en una zona de frontera com era a l’època el darrer tram de 
l’Ebre.  També assenyala la doctora Maria Bonet que el nom aportava 
dues particularitats respecte al dels priorats, per una banda, el terme 
Castellania s’aplicava només en els dominis orientals de l’orde i tenia 
caràcter d’avantguarda militar i de l’altra, el nom Amposta que no fa 
referència al regne, segurament perquè va coincidir amb el moment 
de la unió del comptat de Barcelona amb Aragó i possiblement com a 
conseqüència d’aquest (Maria Bonet).  
 
També, pel que fa referència al nom castellà d’Amposta, cal pensar 
que la situació estratègica d'Amposta i la importància del domini de 
l'orde de Sant Joan de l'Hospital al Montsià van contribuir perquè el 
dignatari hospitaler a Catalunya i al regne d'Aragó portés el nom de 
Castellà d'Amposta. 
El castellà era el mandatari del  domini hospitaler català meridional, 
aquesta funció la compartia amb els comanadors d'Ulldecona i 
d'Amposta, i on hi tingué residència fins al 1280. (Maria Bonet, 2001, 
pàg. 144). 
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La residència oficial del castellà es mantingué fins aquest any 1280 
en que el rei va permutat el lloc i castell d’Amposta per Onda i Gallur 
i passà a estar sota domini reial. El 1303, el rei li atorgà, a Amposta i 
els seus dominis, els Usatges de Barcelona per a la seva 
l’administració. (Maria Bonet, 2001, pàg. 45). 
 
Quant a l’extensió dels dominis hospitalers de la Castellania, al 
principi, aquesta comprenia solament els dominis catalans, mentre 
que els d’Aragó i Navarra es mantenien sota un mateix prior. Va ser 
el 1177 que el noble aragonès Pedro López de Luna, castellà 
d’Amposta, va tenir ja la jurisdicció sobre els territoris catalans i 
aragonesos, i Navarra va quedar constituïda en un Priorat 
administrativament independent de la Castellania (GEA 2000). 
Els dominis hospitalers s’ampliaren amb els del Templers quan 
aquests caigueren en desgràcia el 1317. La importància del patrimoni 
hospitaler portà el rei a dividir els dominis de la Castellania el 1319 
creant el Priorat de Catalunya per una banda i mantenint La 
Castellania amb totes les cases d’Aragó, algunes de Catalunya i dos 
de València que no pertanyien a l’orde de Montesa. (GEA 2000). 
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2.3.3 Repercussió i importància 
 
  
Al segle XIII, la Castellania d'Amposta unia de fet en una única 
administració Catalunya, Aragó i els dominis valencians. La 
importància del patrimoni hospitaler de la gran circumscripció que era 
la Castellania va condicionar la primera intervenció rellevant del rei 
en els dominis de l'orde, en imposar-li la permuta d'Amposta per 
Onda i Gallur el 1280. 
Aquest canvi permetia que la Corona accedís al domini d'una regió 
estratègica en la intersecció de Catalunya i el regne de València, així 
com en la sortida al mar d'Aragó. (Maria Bonet, 2001) 
A més, aquesta actuació preludiava una sèrie d'intervencions 
posteriors del rei envers els ordes, molt especialment en la supressió 
del Temple i les conseqüències en la reordenació dels mapes 
patrimonials dels ordes. D'aquesta manera, la incorporació dels 
dominis templers a l'orde de l'Hospital significà la divisió de la 
Castellania en dues unitats patrimonials el 1319. Una amb el mateix 
nom, però que ja no tenia la seu a Amposta, que definia una gran 
unitat administrativa que abastava els dominis d'Aragó i catalans els 
de la vall de l'Ebre fins als meridionals del Montsià, i un altre que 
englobava els dominis catalans i es coneixia com el Gran Priorat de 
Catalunya. Alhora, les terres de València formaven part d'un nou orde, 
el de Montesa. 
   La intervenció del rei a Amposta el 1280 obria una nova etapa en 
relació a una nova definició dels poders locals d'Amposta, i també 
mostrava el principi d'un viratge en les relacions de la Corona envers 
els ordes militars, caracteritzada per una major satel·lització d'aquest 
respecte al rei després de l'etapa de cooperació recíproca en temps 
d'expansió. Amposta ja no era la seu central santjoanista en terres 
catalanoaragoneses i l'orde perdia el control dels dominis en les 
terres veïnes valencianes, però la gran unitat administrativa d'Aragó i 
de la vall de l'Ebre mantingué el nom de Castellania d'Amposta, A 
més, els mateixos hospitalers es reservaren alguns privilegis a 
Amposta que era alhora record i testimoni de la importància del lloc.” 
(Maria Bonet, 2001, pàg.145) 
 
L’apartat quart de l’article de Maria Bonet, Canvis en el domini 
d’Amposta: diversificació dels poders i incidències socioeconòmiques  
aprofundeix en el significat i conseqüències de la intervenció del rei el 
1280: 
 
“La incorporació d’Amposta el 1280 al domini reial a través d’una 
fórmula teòrica de bescanvi era resultat dels interessos de la Corona, 
de la relació de “vassallatge” de l’orde envers aquesta, i cal pensar 
que en contra dels interessos dels hospitalers. Això es reflecteix en el 
fet que es reservessin els delmes, les esglésies, la possibilitat de tenir 
cases a Amposta, i el lliure trànsit en el pont o barca, que al·ludeix a 
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un pont de barques, tant per a ells com pels dependents de l’orde, la 
qual cosa confirma que els frares de l’Hospital d’Amposta havien 
explotat econòmicament el pas.” (Maria Bonet, 2001, pàg.165) 
 
Maria Bonet cita també una referència documentada on els 
hospitalers es reserven també un palau, un “forn” i una porta d’accés 
a la ciutat. 
 
“La monarquia hi va intervenir a causa de la necessitat o voluntat de 
controlar una regió especialment interessant o important per a la 
geopolítica de la Corona d’Aragó. Això quedà reflectit en part en les 
condicions del “canvi” de 1280, atès que un cop esmentades les 
propietats, rendes i termes d’Amposta, s’hi precisava la incorporació 
de la Ràpita, del lloc i de la torre de la Candela i de l’Aldea, llocs 
extrems i fortificats que completaven la funció d’Amposta en el 
control del pas del riu i de la sortida al mar.” (Maria Bonet, 2001) 
 
Hi ha també referències documentades sobre la vinculació de la 
Candela a les funcions del Castell d’Amposta. I sobre l’interès de la 
Corona, afegeix sobre lo Port Fangós: 
 
“L’interès de la Corona es manifestà en la utilització del Port Fangós 
en el darrer quart de segle per a empreses de l’expansió mediterrània 
de la corona d’Aragó. Joan I, encara el va fer servir a finals del segle 
XIV i després que el Magnànim salpés des dels Alfacs es va començar 
el seu abandonament, (...)” (Maria Bonet, 2001, pàg. 165-166). 
 
La Gran Enciclopedia Aragonesa fa referència a la permuta de la vila 
d’Amposta per Gallur i Onda el 1280 en referir-se al lloc de residència 
dels Castellans: 
“El lugar de residencia de los castellanes fue en un principio Amposta. 
En 1280, la permuta de esta villa por las de Gallur y Onda, 
efectuadas por Pedro III, llevó consigo el traslado residencial, aun 
cuando la movilidad impuesta a los castellanes por la proliferación de 
sus negocios les obligaba a no contar con una residencia fija.” (GEA 
2000). 
 
Lo lloc i castell d’Amposta havia passat a mans reials i sobre això la 
doctora  Bonet explica: 
“Quant a la direcció del domini ampostí per part de la Corona, consta 
que hi tenia un representant o batlle, que el 1286 era Pere Jordana. 
Després el monarca infeudà Amposta a Pere de Sanaüja (1303), qui 
exercí com a nou senyor feudal i hi residí en el primer terç de segle. 
Malgrat la infeudació, el rei va tenir diverses iniciatives orientades a 
manifestar i eixamplar el seu poder al lloc, com la vinculació als 
Usatges, o l’exigència d’utilitzar els pesos i les mesures de Barcelona. 
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Aquestes intervencions entraren des de ben aviat en contradicció 
amb els interessos de Tortosa, i potser pretenien contrarestar 
l’ascens dels poders tortosins a la regió.” (Maria Bonet, 2001). 
 
Sobre la incorporació dels dominis Templers al Hospitalers el 1317, 
trobem a la Gran Enciclopedia Aragonesa una explicació de les 
conseqüències d’aquest fet atès el gran patrimoni de què disposaren 
els Hospitalers i la necessitat de la Corona de limitar-lo dividint els 
territoris de la Castellania d’Amposta entre el gran Priorat de 
Catalunya, l’orde de Montesa a València i el que va restar 
estrictament en els dominis de la Castellania d’Amposta, així com de 
la nova seu administrativa de la Castellania d’Amposta: 
 
“En 1317, la extinción del Temple y la incorporación de sus bienes en 
Cataluña y Aragón al Hospital, planteó el problema de la 
administración de los Nuevos distritos, y motivó el desdoblamiento de 
la Castellanía, separándose los dominios del priorado de Cataluña de 
los correspondientes al reino de Aragón. Se fijó como línea de 
demarcación el curso del Ebro y del Segre a la altura de Almacellas, y 
de allí hacia el Norte remontando el curso del Noguera 
Ribagorzana.”(GEA 2000).  
 
“El palacio de la Zuda, sede de los comendadores de Zaragoza, 
adquirió el rango de centro administrativo de la Castellanía y allí 
trasladaron definitivamente los castellanes su residencia. El castellán 
de Amposta figuraba entre los miembros destacados del estamento 
eclesiástico con representación en Cortes. (...).” (GEA 2000). 
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3. Eines TIC en la difusió del Patrimoni Cultural  
 
3.1 El paper de les TIC en la comunicació del Patrimoni 
Cultural. El context actual  
 
 
El filòsof Walter Benjamin, en el seu  brillant assaig La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad ténica (1935-1938) va descriure 
la reproductibilitat de les obres d’art amb una senzilla cita:  
 
"La catedral abandona su sitio para ser recibida en el estudio de un 
amante del arte; la obra coral que fue ejecutada en una sala o a cielo 
abierto puede ser escuchada en una habitación." 
 
 
 
 
En el context actual i en societats del primer món, si es fàcil accedir 
als béns bàsics també ho és accedir als béns culturals a tan sols uns 
quants clics des de cada ordenador personal. 
 
 
El paper que poden exercir o haurien d’exercir les TIC en la 
comunicació del patrimoni cultural es pot entendre com una eina més 
que es pot sumar a les ja tradicionals i que s’ha d’utilitzar quan un 
procés de planificació estratègica determini que són el mitjà idoni per 
connectar el bé cultural amb els usuaris potencials.  
 
Una de les crítiques més recurrents en la utilització en l’àmbit cultural 
ha estat la que considerava que el que s’havia realitzat tècnicament 
podia arribar a substituir l’original. Les diverses possibilitats de 
reproducció digital dels recursos patrimonials, que a finals del segle 
XX es van sumar al camí fet des del segle XIX per tècniques de 
reproductibilitat tècnica com ara la fotografia, s’ha demostrat que no 
podran substituir mai l’experiència única de presenciar personalment 
l’original d’una obra d’art.  
És a dir, l’experiència de trobar-se davant d’una obra única és un fet 
irrepetible ja que no es pot substituir una vivència en primera 
persona amb cap eina tècnica o reproducció de l’obra en si.  
 
Al reproduir obres d’art, per qüestions tècniques, hi haurà algunes 
obres que seran molt difícils de reproduir i, per tant, potser mai es 
faci i d’altres en què sigui més fàcil fer-ho. Tot i així no existeix avui 
dia una alternativa capaç de substituir l’experiència personal de 
presenciar un obra d’art ja sigui visitant l’obra, visitant un museu, 
estar dins d’un monument, visitant un jaciment arqueològic, entre 
altres exemples.   
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També cal parlar del paper que tenen avui dia dins de la comunicació 
patrimonial les noves tecnologies com Internet, la realitat virtual, la 
creació de mons sintètics, el nou llenguatge comunicatiu a la xarxa, 
els dispositius mòbils o les xarxes socials entre altres. Per introduir 
aquests conceptes n’hem de justificar la utilització.  
 
En la nova era de la participació, els visitants i usuaris a museus i 
equipaments culturals ja no es limiten a rebre informació sobre una 
nova exposició, si no que, a més, volen interactuar amb els nous 
mitjans de comunicació passant a formar part del procés comunicatiu 
(Celaya i Viñarás, 2006).  
 
Actualment no es dubta que pràcticament hi ha obligatorietat de tenir 
presència estable a la xarxes socials i a Internet, ja que s’ha convertit 
en un dels canals més utilitzats per a buscar i obtenir informació i ha 
aconseguit desplaçar els mitjans tradicionals de comunicació de 
masses com la premsa o la ràdio. Tanmateix actualment els formats 
tradicionals també han digitalitzat els seus continguts perquè són 
conscients d’aquesta realitat. Per exemple, l’aparició dels diaris en 
format digital és una realitat que com a consumidors d’informació 
hem pogut observar en la majoria de mitjans de premsa coneguts (El 
País, La Vanguardia, etc.). 
 
Pel que fa a nous llenguatges digitals per a la comunicació i difusió 
del Patrimoni Cultural, un dels recursos més interessants és 
l’aplicació de la realitat virtual, definida com l’ús de la tecnologia 
informàtica per a crear la sensació d’un món tridimensional interactiu 
en el qual els objectes posseeixen la sensació de presència espacial. 
Aquesta sensació d’immersió es pot aconseguir a través de 
dispositius mòbils o fixos com són els cascs de realitat virtual 
(headmounted display) o les ulleres de realitat virtual (Google 
glasses). Aquests sistemes poden generar, per exemple, teatres 
virtuals amb pantalles panoràmiques o les taules (immersadesk) que 
poden projectar imatges estèreo que permeten a l’usuari veure surar 
els objectes virtuals al seu davant (Gutiérrez i Hernández, 2003). 
 
També en el camp de la comunicació patrimonial s’ha d’esmentar 
l’aparició durant el s. XXI dels nous dispositius mòbils digitals, com 
els smarthphones, que aporten noves possibilitats comunicatives a 
les ja clàssiques audioguies, si parlem d’exposicions, com també a la 
integració d’imatges, vídeos o jocs interactius; uns avenços 
tecnològics que poden semblar banals fins que no es coneixen els 
projectes d’aplicació d’aquest tipus de dispositius mòbils que milloren 
sensiblement l’experiència dels visitants amb desavantatges 
sensorials, com els auditius o visuals (Proctor, 2005) fet que sempre 
s’hauria de tenir present.  
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Els nous dispositius mòbils no solament permeten a l’usuari o visitant 
accedir als continguts de forma concreta, en el moment i el temps 
escollits, sinó que també permeten personalitzar-los de manera que 
s’aconsegueix una certa personalització/customització dels continguts 
culturals (Monaci, 2008).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31	
	

3.2 La difusió patrimonial 
 
La definició sobre difusió cultural feta per l’arquitecte i consultor en 
interpretació del patrimoni i museografia Marcelo Martín Guglielmino 
(1993) explica que: 
 
 
 
 

"La difusió no és per si mateixa ni el 
Patrimoni ni la necessitat del ciutadà. 
Difusió és una gestió cultural mediadora 
entre el Patrimoni esmentat i la societat. 

 
Gestió, perquè implica un procés 
complex que inclou documentar, 
valorar, interpretar, manipular, produir i 
divulgar no ja l'objecte en si, sinó un 
model comprensible i assimilable de 
l'objecte esmentat en la seva relació 
amb el seu passat històric i el seu medi 
present. 

 
Cultural, perquè s'actua amb l'obra de 
l'ésser humà, tangible i intangible, 
passada i present, que envolta i influeix 
el ciutadà d'avui fins a ser part mateixa 
de la seva història i per tant de la seva 
identitat. 

 
Mediadora, perquè requereix una 
tècnica i un suport material independent 
de l'objecte i independent del subjecte 
que la rep.” 

 
 
El que ve a dir és que tota la comunicació cultural que es crea entre 
els recursos patrimonials i els usuaris, quan parlem d’aquesta 
comunicació cultural, suposa parlar senzillament de les idees que la 
formen. És a dir, no es comuniquen els recursos patrimonials, 
documents o restes arqueològiques, es comuniquen les idees creades 
entorn d’aquests recursos patrimonials.  
 
Quan es construeix un discurs a partir d’un bé patrimonial que 
permet difondre els valors culturals del propi recurs patrimonial, 
probablement se selecciona la història (i es deixen de banda altres 
idees) que més interessi per transmetre en el present; és un procés 
de selecció sense esterilitzar, que respon directament a l’ús que es 
vol donar al recurs patrimonial existent en el passat i representat en 
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el present. Considerant la difusió cultural com un lligam entre 
patrimoni i societat (Martín Guglielmino, 1993), qualsevol 
professional de la difusió cultural haurà d’intentar evitar possibles 
manipulacions amb finalitats perverses. Per tant, ser el més fidel a la 
realitat possible evitant interessos econòmics, entre altres.  
 
Cal fer una menció especial a Internet, una nova plataforma de 
difusió cultural. Sense dubte les xarxes creades amb Internet ajuden 
a construir i transmetre continguts  culturals determinats relacionats 
directament amb els béns patrimonials, cosa que provoca que 
s’ampliïn les possibilitats comunicatives quasi a l’infinit, ja que ser 
capaç d’arribar a un nombre il·limitat d’usuaris, en comparació als 
mitjans tradicionals de la comunicació social, és un fet que cal 
destacar.  
Amb l’aparició d’aquesta nova tecnologia, l’usuari té accés a 
continguts culturals des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, fet 
que permet augmentar potencialment el poder de difusió cultural dels 
recursos patrimonials.  
 
Si més no, al nostre país, va millorar recentment la comunicació 
gràcies a l’increment significatiu en la velocitat de transmissió i 
recepció d’informació que va suposar l’arribada de la banda ampla.  
Abans d’aquestes millores tecnològiques, el mitjà més utilitzat per 
difondre continguts eren els coneguts discs de memòria (CD-ROM i 
DVD) que, efectivament, tenien una capacitat de difusió més 
limitada. Finalment, vull dir que les possibilitats de difusió actuals 
d’un producte cultural es diferencien de les dels mitjans tradicionals, 
com pot ser un llibre, perquè continuen sent un bé tangible però amb 
moltíssimes més possibilitats de comercialització i, per tant, de 
difusió.  
 
Tanmateix, per a difondre la cultura a través dels nous mitjans 
tecnològics, en aquest cas de la xarxa, cal un coneixement i formació 
del llenguatge adaptat a la comunicació digital per així poder explotar 
totes les possibilitats comunicatives que ofereix aquest.  
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3.3 Exemples de l’ús de les noves Tecnologies de la 
Comunicació en el Patrimoni Cultural 
 
A continuació exposem diferents exemples que combinen la difusió 
cultural i les noves tecnologies:  
 
Al 2015 l’empresa Samsung, juntament amb la fundació Gaudí, va 
crear una exposició en la qual es redescobria l’arquitectura d’Antoni 
Gaudí amb la tecnologia de Samsung, concretament el Samsung Gear 
VR, que va ser el protagonista a l’exposició.  
L’exposició invitava l’usuari a descobrir tot l’univers Gaudí, sota el 
nom de “Passejant amb Gaudí” i combinava el món de l’art amb el de 
la tecnologia.  
L’espai comptava amb 1.000 metres quadrats d’espai dins del Museu 
Diocesà de Barcelona. A través de tres plantes, el Gaudí Exhibition 
Center, unia l’art de Gaudí a través de vitrines i rèpliques amb 
l’última tecnologia de realitat virtual per oferir al visitant una 
experiència més rica, oferta per Samsung. 
L’empresa sudcoreana es va unir al projecte com a socis tecnològics 
proporcionant a la exposició tota la tecnologia necessària per 
aproximar  l’univers de Gaudí al públic; l’espai comptava amb 
solucions de realitat augmentada, tecnologia LFD (Large Format 
Display), parets interactives, aplicacions multimèdia en dispositius 
mòbils i, per suposat, realitat virtual. Les ulleres Samsung de realitat 
virtual permetien fer un viatge per les cultures i la història que va 
inspirar a Gaudí en totes les seves obres d’una forma molt més 
immensa i entretinguda. 
 

 
Font: Google Images 
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Un altre exemple que combina també art i tecnologia és l’exposició 
que va organitzar el Museu Reina Sofía de Madrid, “Piedad y terror en 
Picasso: el camino a Guernica”, presentada l’abril del 2017, amb 
motiu del 25è aniversari de l’arribada del Guernica a Espanya. En 
aquesta exposició, en la qual va col·laborar el gegant de les 
telecomunicacions, Telefónica, es van demostrar les possibilitats de 
l’anàlisi de dades i informació i es va fer el primer estudi basat en Big 
Data que es realitzava en un museu espanyol.  
Aquest estudi va servir per a analitzar la procedència i el 
comportament dels visitants, així com l’impacte que va tenir 
l’exposició. En el treball, que es va dur a terme durant el període de 
vigència de l’exposició, del 5 d’abril al 4 de setembre del 2017, es 
van aconseguir resultats molt interessants però degut a la magnitud 
de la mostra, seran extrapolats a l’activitat mitjana del Museu Reina 
Sofía.  
Hi ha dades rellevants, com ara que únicament quatre de cada deu 
visitants eren d’origen espanyol, o també que una de cada dos 
persones detectades a la zona es trobava allí per visitar l’exposició. 
L’estudi també ha conclòs que l’acte va suposar un increment del 
18% de l’activitat econòmica de la zona respecte al trimestre 
anterior. I una altra dada interesant és que cada visitant del museu 
deixava a la zona una mitjana de 5€ gastats. A més, amb l’anàlisi Big 
Data, s’ha pogut tenir accés a una altra informació que també pot 
resultar útil, com els dies que prefereix cada nacionalitat visitar els 
museus, qui hi va en dies festius o com influeix la metereologia.  
 
Per a obtenir totes les dades, Synergi Partners ha recopilat informació 
d’una dotzena de fonts, dos d’elles del propi museu i deu d’externes. 
La metodologia emprada engloba des de les transaccions 
econòmiques de  targetes de crèdit fins la previsió climatològica. I 
aquesta és tan sols una de les aplicacions del Big Data que, tot i ser 
molt efectiu, segueix generant dubtes entre els usuaris. La realitat és 
que no compten persones sinó que compten telèfons mòbils. L’antena 
de telefonia mòbil té dos terminals localitzats i estan en contacte 
permanent amb l’objectiu d’assenyalar una trucada quan es produeix. 
D’aquesta manera, l’estudi va poder determinar quants mòbils hi 
havia a la zona i el país de procedència. Tanmateix la normativa 
europea i espanyola assegura, sota notables sancions, que aquest 
tipus de dades segueixin en l’anonimat, és a dir, no es poden 
assignar noms ni cognoms a les dades rebudes dels telèfons. El 
director del museu Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, va declarar que 
els programes a les exposicions estan dedicats a recollir dades però 
que les exposicions sempre aniran dirigides als usuaris i no als 
resultats que mostren les dades.  
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4. Metodologia d’anàlisi dels equipaments culturals  
 
 
La metodologia de treball es realitza a través d’una enquesta 
confeccionada a partir de les propostes teòriques de dos autors i de 
l’esquema de la Comunicació per ser contestada per alguns 
equipaments cultuals, concretament Centres d’Interpretació, de les 
Terres de l’Ebre, com a mostra per complementar el treball teòric.  
He utilitzat, per una banda, els paràmetres dels esquemes teòrics de 
l’autora Sue Millar (1989), que són les categories a partir de les quals 
he treballat i, de l’altra,  els indicadors que facilita l’autor Morales 
(Diputació de Barcelona, 2006) en la seva proposta d’anàlisi del 
model per al segle XXI dels equipaments culturals tenint com a base 
l’esquema de la Comunicació: emissor, codi, missatge, canal, 
receptor.   
 
La informació obtinguda a partir de l’enquesta permetrà extreure’n 
conclusions aplicables a l’objecte d’estudi del treball. Per obtenir tota 
la informació necessària per a l’enquesta es recorre a les tècniques 
comunicatives de mailing  i trucades telefòniques.  
 
A continuació s’exposa la informació teòrica que ha permès dissenyar 
l’enquesta:  
 
Conservació i turisme, segons Sue Millar (1989): 
 
Atractiu patrimonial 
Accés públic Conservació 
Entreteniment Viabilitat econòmica 
Educació Inversió 
Facilitats de visita Staff professional 
Bona experiència Bona conservació  
 
L’atractiu patrimonial ha de permetre tant l’accés públic com la 
conservació de l’actiu patrimonial, també l’entreteniment i la viabilitat 
econòmica, l’educació i la inversió, ha de facilitar la visita als usuaris i 
ha de comptar amb un staff professional per a que tot plegat suposi 
una bona experiència per al visitant i una bona conservació de l’actiu 
patrimonial fet que suposarà una continuïtat d’aquest. Es a dir, 
l’existència d’aquest en el passat, present i futur.  
 
Aquests indicadors són les categories en les que es fonamenta 
l’enquesta, diferenciant cada valoració o pregunta per a cada una 
d’elles.  

En la proposta recollida per Morales (2001: 53) com a model per al 
segle XXI dels equipaments culturals, i mitjançant les  dades 
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recopilades de l’obra Intepretation for the 21st Century (Beck i Cable, 
1998), l’autor  planteja  quinze principis renovats de la visió́ d’Enos 
Mills i Freeman Tilden:  

1. Per aconseguir despertar l’interès dels visitants, els 
intèrprets guia han de ser capaços de relacionar el 
missatge amb les possibles vivències dels visitants.  

2. No es tracta de passar un missatge, sinó́ de revelar una 
veritat i un significat profund.  

3. Informar, entretenir i il·lustrar, aquests propòsits han de 
ser presents en qualsevol propòsit d’interpretació́.  

4. Hem d’aconseguir inspirar i provocar el visitant perquè̀ 
ampliï ̈ horitzons.  

5. Cal presentar la interpretació́ com un tot, i dirigir-la a 
l’individu de la mateixa manera, com un tot.  

6. La interpretació́ per a nens, adolescents i tercera edat 
hauria d’aplicar enfocaments diferents.  

7. Reviure el passat, perquè̀ el present sigui més agradable i 
el futur adquireixi un significat més ampli.  

8. Utilitzar les noves tecnologies amb cura i precaució́ per 
revelar el món amb maneres noves i apassionants.  

9. La qualitat del discurs s’ha de fonamentar en la 
investigació́ com a base d’un bon discurs, però̀ a més de 
la qualitat, cal mesurar la quantitat.  

10. La qualitat del discurs estarà̀ relacionada amb el 
coneixement que l’intèrpret tingui de les tècniques 
bàsiques de la comunicació́.  

11. Els textos interpretatius han de ser comprensibles 
per al lector. Han de ser capaços de transmetre-li el que li 
agradaria saber, amb autoritat, respecte i humilitat.  

12. Un programa interpretatiu ha de comptar amb 
suport polític, social, financer, administratiu i de 
voluntariat, perquè̀ pugui prosperar.  

13. Un dels objectius de la interpretació́ hauria de ser la 
capacitat d’estimular els visitants, infondre un desig de 
bellesa, elevar l’esperit i propiciar la idea de la necessitat 
de conservar allò̀ que és interpretat.  

14. Els intèrprets han de ser capaços de promoure 
activitats interpretatives òptimes mitjançant programes i 
serveis ben concebuts i dissenyats de forma intencionada.  

15. La passió́ és l’ingredient indispensable per a una 
interpretació́ poderosa i efectiva.  
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Aquests valors que posa en relleu l’autor també seran entesos com a 
identificadors, juntament amb les categories esmentades 
anteriorment, i mitjançant la combinació i relació d’aquests 
identificadors es permet donar forma a l’enquesta que s’ha transmès 
a 20 centres d’interpretació de les Terres de l’Ebre.  

Es a dir, relacionant la teoria de l’autora Sue Millar (1989) segons les 
categories que ofereix aquesta, idònies per a l’activació patrimonial, 
combinat amb els valors que l’autor Morales (2001) estableix en la 
seva proposta d’un model de centre d’interpretació per al S.XXI, he 
relacionat els paràmetres de l’autora i els identificadors de l’autor, 
amb relació a la categoria-principi adient a la columna de l’esquerra i 
he creat, a partir de situar aquesta combinació en l’àrea d’actuació 
del procés comunicatiu el qüestionari, les preguntes del qüestionari a 
la columna de la dreta. A continuació exposo el mètode de disseny de 
l’enquesta: 

Categoria / Principi  Qüestionari 
Accés al públic i Facilitats de 
visita  

Principi 8 -Utilitzar les noves 
tecnologies amb cura i precaució́ 
per revelar el món amb maneres 
noves i apassionants.  

 

- El seu equipament cultural 
està adequat per a visites 
de persones amb mobilitat 
reduïda.  

- El seu equipament cultural 
està adequat per  a visites 
de persones amb 
discapacitat visual.  

- El seu equipament cultural 
està adequat per a visites 
de persones amb 
discapacitat auditiva. 

- El seu equipament cultural 
està obert de dilluns a 
divendres.   

- El seu equipament cultural 
està obert els matins. 

- El seu equipament cultural 
està obert a les tardes.  

- El seu equipament cultural 
està obert els caps de 
setmana.  

- El seu equipament cultural 
ofereix dies d’entrada 
gratuïta.  

- Al seu equipament cultural 
els visitants poden accedir 
a través de la xarxa. 

- Al seu equipament cultural  
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els usuaris poden reservar 
una visita a través de la 
xarxa. 

Entreteniment  

 

Principi 1 - Per aconseguir 
despertar l’interès dels visitants, 
els intèrprets guia han de ser 
capaços de relacionar el missatge 
amb les possibles vivències dels 
visitants.  

 

Principi 3 - Informar, entretenir i 
il·lustrar, aquests propòsits han 
de ser presents en qualsevol 
propòsit d’interpretació́.  

Principi 13 - Un dels objectius de 
la interpretació́ hauria de ser la 
capacitat d’estimular els 
visitants, infondre un desig de 
bellesa, elevar l’esperit i propiciar 
la idea de la necessitat de 
conservar allò̀ que és interpretat.  

Principi 14 - Els intèrprets han de 
ser capaços de promoure 
activitats interpretatives òptimes 
mitjançant programes i serveis 
ben concebuts i dissenyats de 
forma intencionada.  

 

 

- El seu equipament cultural 
ofereix activitats que 
necessitin de la participació 
dels seus visitants. 

- Les noves tecnologies 
intervenen en el disseny de 
les activitats 
(presentacions, muntatges 
audiovisuals, etc.). 

- En les activitats 
dissenyades pel seu 
equipament cultural 
intervenen les xarxes 
socials.  

- El seu equipament cultural 
utilitza mitjans visuals per 
a reforçar l’exposició dels 
béns patrimonials. 

- El seu equipament cultural 
utilitza mitjans d’àudio per 
a reforçar l’exposició dels 
béns patrimonials.  
 

Educació  

Principi 6 - La interpretació́ per a 
nens, adolescents i tercera edat 
hauria d’aplicar enfocaments 
diferents.  

- El seu equipament disposa 
de material  per als 
visitants. 

- Si al seu equipament 
cultural es facilita material 
(tríptics, fullets, etc.) es 
contemplen les necessitats 
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Principi 9 - La qualitat del discurs 
s’ha de fonamentar en la 
investigació́ com a base d’un bon 
discurs, però̀ a més de la 
qualitat, cal mesurar la quantitat.  

Principi 10 - La qualitat del 
discurs estarà̀ relacionada amb el 
coneixement que l’intèrpret tingui 
de les tècniques bàsiques de la 
comunicació́.  

 

Principi 11 - Els textos 
interpretatius han de ser 
comprensibles per al lector. Han 
de ser capaços de transmetre-li 
el que li agradaria saber, amb 
autoritat, respecte i humilitat.  

 

 

de la població infantil. 
- Si al seu equipament 

cultural es facilita material 
(tríptics, fullets, etc.) es 
contemplen les necessitats 
de la població de la tercera 
edat. 

- Si al seu equipament 
cultural es facilita material 
(tríptics, fullets, etc.) es 
contemplen les necessitats 
del públic amb diversitat 
funcional (persones amb 
discapacitat visual o 
auditiva i persones amb 
autisme).  

- Si al seu centre es facilita 
material educatiu, aquest 
és il·lustratiu del patrimoni 
cultural interpretat. 
 

Conservació  

Principi 7 - Reviure el passat, 
perquè̀ el present sigui més 
agradable i el futur adquireixi un 
significat més ampli.  

Principi 2 - No es tracta de 
passar un missatge, sinó́ de 
revelar una veritat i un significat 
profund.  

 

- El seu equipament cultural 
disposa de tècnics 
especialitzats en 
conservació patrimonial. 

- El seu equipament cultural 
disposa de recursos 
econòmics per a la 
conservació del patrimoni 
cultural.  

- El seu equipament cultural 
disposa de material per a la 
conservació del patrimoni 
cultural.  

- El seu equipament cultural 
disposa de serveis que 
assegurin la protecció del 
patrimoni cultural exposat 
(vidrieres, cintes de 
protecció, etc.).  

- Si el seu centre exposa 
béns patrimonials, aquests 
disposen d’una 
assegurança.   
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Viabilitat econòmica i 
Inversió 

Principi 12 - Un programa 
interpretatiu ha de comptar amb 
suport polític, social, financer, 
administratiu i de voluntariat, 
perquè̀ pugui prosperar.  

 

- El seu centre es de 
pagament ? (Sí / No) 

- Si el seu equipament 
cultural es de pagament, 
marqui el rang de preus de 
les seves entrades: (entre 
0 i 5€, entre 5 i 10€, entre 
10 i 15€, entre 15 i 20€) 

- El seu equipament cultural 
quantifica el nombre de 
visitants anuals? (Sí / No) 

- El seu equipament cultural 
rep suport financer de 
l’administració autonòmica? 
(Sí / No) 

- El seu equipament cultural 
rep suport financer de 
l’administració estatal?   

- El seu equipament cultural 
rep suport financer de la 
Unió Europea? (Sí / No) 

- El seu equipament cultural 
compta amb suport de 
voluntariat? (Sí / No) 
 

Staff professional  

Principi 15 - La passió́ és 
l’ingredient indispensable per a 
una interpretació́ poderosa i 
efectiva.  

 

- El seu equipament cultural 
compta amb treballadors 
fixos.  

- En cas de comptar amb 
treballadors eventuals 
indiqui el percentatge que 
representen en el seva 
plantilla (entre el 0 i el 
25%, entre el 25 i el 50%, 
entre el 50 i el 75% o més 
del 75%).   

- Si seu equipament cultural 
compta amb més d’un 
treballador, marqui el rang 
de persones que hi 
treballen: (entre 0 i 5 
treballadors, entre 5 i 10 
treballadors, entre 10 i 15 
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treballadors, més de 15 
treballadors)  
 

	
	
 
També exposo el model d’enquesta dissenyat i tramès als Centres 
d’Interpretació de les Terres de l’Ebre, que és el següent: 

Enquesta TFG 

En la següent enquesta hi ha, per una banda,  25 afirmacions a l’inici, 
a les quals s’haurà de respondre amb  valoracions personals segons 
l’escala de Likert que respon als paràmetres següents: 

1- Totalment en desacord 
2- Desacord  
3- Indiferent 
4- D’acord 
5- Totalment d’acord 

Seguidament hi haurà 10 preguntes a les quals es podrà respondre 
en mode afirmatiu o negatiu (Sí/No) o marcant el rang de resposta 
entre 4 opcions. En la mesura del possible s’ha de respondre totes les 
qüestions de l’enquesta. Marqui les respostes amb una “x”.  

	
Afirmació o pregunta Resposta  
1. El seu equipament cultural 
està adequat per a visites de 
persones amb mobilitat reduïda.  

 

1 2 3 4 5 
     

2. El seu equipament cultural 
està adequat per  a visites de 
persones amb discapacitat visual.  

 

1 2 3 4 5 

     

3. El seu equipament cultural 
està adequat per a visites de 
persones discapacitat auditiva. 

 

1 2 3 4 5 

     

4. El seu equipament cultural 
està obert de dilluns a divendres.   

 

1 2 3 4 5 
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5. El seu equipament cultural 
està obert els matins. 

 

1 2 3 4 5 

     

6. El seu equipament cultural 
està obert a les tardes.  

 

1 2 3 4 5 

     

7. El seu equipament cultural 
està obert els caps de setmana.  

 

1 2 3 4 5 

     

8. El seu equipament cultural 
ofereix dies d’entrada gratuïta.  

 

1 2 3 4 5 

     

9. Al seu equipament cultural els 
visitants poden accedir a través 
de la xarxa. 

 

1 2 3 4 5 

     

10. Al seu equipament cultural  
els usuaris poden reservar una 
visita a través de la xarxa. 

1 2 3 4 5 
     

11. El seu equipament cultural 
ofereix activitats que necessitin 
de la participació dels seus 
visitants. 

  

 

1 2 3 4 5 

     

12. Les noves tecnologies 
intervenen en el disseny de les 
activitats (presentacions, 
muntatges audiovisuals, etc.) 

 

1 2 3 4 5 

     

13. En les activitats dissenyades 
pel seu equipament cultural 
intervenen les xarxes socials.  

 

 

1 2 3 4 5 

     

14. El seu equipament cultural 
utilitza mitjans visuals per a 

1 2 3 4 5 
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reforçar l’exposició dels béns 
patrimonials. 

 

     

15. El seu equipament cultural 
utilitza mitjans d’àudio per a 
reforçar l’exposició dels béns 
patrimonials.  

1 2 3 4 5 

     

16. El seu equipament disposa de 
material  per als visitants. 

 

 

1 2 3 4 5 

     

17. Si al seu equipament cultural 
es facilita material (tríptics, 
fullets, etc.) es contemplen les 
necessitats de la població infantil. 

 

 

1 2 3 4 5 

     

18. Si al seu equipament cultural 
es facilita material (tríptics, 
fullets, etc.) es contemplen les 
necessitats de la població de la 
tercera edat. 

 

1 2 3 4 5 

     

19. Si al seu equipament cultural 
es facilita material (tríptics, 
fullets, etc.) es contemplen les 
necessitats del públic amb 
diversitat funcional (persones 
amb discapacitat visual o auditiva 
i persones amb autisme).  

 

1 2 3 4 5 

     

20. Si al seu centre es facilita 
material educatiu, aquest és 
il·lustratiu del patrimoni cultural 
interpretat. 

1 2 3 4 5 

     

21. El seu equipament cultural 
disposa de tècnics especialitzats 
en conservació patrimonial. 

 

1 2 3 4 5 
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22. El seu equipament cultural 
disposa de recursos econòmics 
per a la conservació del patrimoni 
cultural.  

 

1 2 3 4 5 

     

23. El seu equipament cultural 
disposa de material per a la 
conservació del patrimoni 
cultural.  

 

1 2 3 4 5 

     

24. El seu equipament cultural 
disposa de serveis que assegurin 
la protecció del patrimoni cultural 
exposat (vidrieres, cintes de 
separació, etc.). 

 

1 2 3 4 5 

     

25. Si el seu centre exposa béns 
patrimonials, aquests disposen 
d’una assegurança.   

1 2 3 4 5 
     

26. El seu centre és de pagament 
?  

Sí No 
  

27. Si el seu equipament cultural 
és de pagament, marqui el rang 
de preus de les seves entrades 
per al públic en general. 

 

Entre 
0 i 5€ 

Entre 
5 i 10€ 

Entre 
10 i 
15€ 

Entre 
15 i 
20€ 

    

28. El seu equipament cultural 
quantifica el nombre de visitants 
anuals?  

 

Sí  No 

  

29. El seu equipament cultural 
rep suport financer de 
l’administració autonòmica?  

 

Sí No 

  

30. El seu equipament cultural 
rep suport financer de 
l’administració estatal?   

 

Sí No 

  

31. El seu equipament cultural Sí No 
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rep suport financer de la Unió 
Europea?  

 

  

32. El seu equipament cultural 
compta amb suport de 
voluntariat?  

 

Sí  No 

  

33. El seu equipament cultural 
compta amb treballadors fixos? 

Sí  No 
  

34. En cas de comptar amb 
treballadors eventuals indiqui el 
percentatge que representen en 
el seva plantilla.   

 

Fins el 
25% 

Entre 
el 25 i 
el 50% 

Entre 
el 50 i 
el 75% 

Més 
del 
75% 

    

35. Si seu equipament cultural 
compta amb més d’un 
treballador, marqui el rang de 
persones que hi treballen. 

 

Entre 
0 i 5  

Entre 
5 i 10  

Entre 
10 i 15  

Més de 
15  

    

 

 

El que es pretén analitzar a través de l’Enquesta és si els diferents 
actius patrimonials de les Terres de l’Ebre, dels 20 seleccionats per 
a l’estudi de camp, compleixen els estàndards marcats pels 
referents teòrics sobre la correcta “activació patrimonial” per a la 
conservació i el turisme cultural. I, a través de l’anàlisi d’aquesta 
enquesta, seleccionar els identificadors en comú per aplicar-los a 
l’objecte d’estudi del treball i observar, analitzar i extreure’n 
conclusions dels resultats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46	
	

L’enquesta es facilita als següents equipaments culturals, 20 Centres 
d’interpretació rellevants de les Terres de l’Ebre:  
 

- Centre d’Interpretació apícola mel Múria, el Perelló 
- Centre d’Interpretació de la Festa del Renaixement, Tortosa 
- Centre d’Interpretació de la Mel, Arnes 
- Centre d’Interpretació de la pesca, Ametlla de Mar 
- Centre d’Interpretació de la Serra de Godall, Godall 
- Centre d’Interpretació de la Serra de Montsià, Freginals 
- Centre d’Interpretació de la Setmana Santa, Tortosa 
- Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana, Santa Bàrbara 
- Centre d’Interpretació les barraques del Delta, Sant Jaume 

d’Enveja  
- Centre d’Interpretació sobre viure al poble, Masdenverge 
- Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers, Alcanar 
- Centre d’Interpretació de l’arròs a La Torra, Camarles 
- Centre d’Interpretació Ebre Km 0, Amposta  
- Centre d’Interpretació de les Torres de guaita, Aldea 
- Centre d’Interpretació dels Ibers, Tivissa 
- Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre 
- COMEBE: Centres d’Interpretació de la Batalla de l’Ebre, Centre 

155 Dies, Corbera d’Ebre 
- Centre d’Interpretació Les Veus del Front, Pinell de Brai 
- Centre d’Interpretació Hospitals de Sang, Batea 
- Centre d’Interpretació Soldats a les Trinxeres, Vilalva dels Arcs 
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4.1 Anàlisi de resultats 
 
En els gràfics presentats a continuació es fa una primera anàlisi dels 
resultats individuals de cada centre, sobre les preguntes de valoració 
compreses entre la primera i la 25 del qüestionari.  
La puntuació total que es pot obtenir d’aquestes primeres 25 
preguntes és d’un màxim de 125 punts, per tant la mitjana és de 
62,5 punts. Partint d’aquesta base, els centres que obtinguin una 
puntuació major que aquesta es podran considerar que compleixen 
satisfactòriament els requisits per a una correcta activació 
patrimonial.  
 
En la segona part de l’anàlisi, degut al caràcter nominal de la resta de 
preguntes (de la pregunta 26 a la última)  aquestes seran 
comentades per facilitar-ne la comprensió.  

Primera part de l’anàlisi 
 

 
 
 
 
Pel que respecta al Centre d’Interpretació de la pesca de l’Ametlla de 
Mar, ha obtingut una puntuació del 61’6 que el posiciona 
lleugerament per sota de la mitjana.  
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Pel que respecta al Centre d’Interpretació de la mel d’Arnes, ha 
obtingut una puntuació del 64’8 que el posiciona lleugerament per 
sobre de la mitjana.  
 
 

 
 
Pel que respecta al Centre d’Interpretació dels Estudis de la Batalla 
de l’Ebre de Gandesa, ha obtingut una puntuació del 66’8 que el 
posiciona lleugerament per sobre de la mitjana.  
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Pel que respecta al Centre d’Interpretació de la Batalla de l’Ebre de 
Corbera d’Ebre, ha obtingut una puntuació del 68’8 que el posiciona  
per sobre de la mitjana.  
 

 
 
 

El Museu de les Terres de l’Ebre gestiona aquest Centre 
d’Interpretació de les Barraques al Delta (Sant Jaume) i també els 
següents: 
CI de la Serra de Godall, CI de la Vida a la Plana (Santa Bàrbara), CI 
sobre viure al poble (Masdenverge), CI de la Cultura dels Ibers 
(Alcanar) i degut a aquest fet la persona responsable de la gestió ha 
respost idènticament les 5 enquestes i, per tant, per evitar 
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repeticions es comentarà nomes un cop. Aquests centres han 
obtingut una puntuació del 79’2 que els posiciona molt per sobre de 
la mitjana.  
 

 
 
Pel que respecta al Centre d’Interpretació  Ebre Km 0 d’Amposta, ha 
obtingut una puntuació del 44’8 que el posiciona molt per sota de la 
mitjana però aquest fet es pot explicar ja que el centre està vinculat 
a una Oficina de Turisme i opera més en aquest sentit. 
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Pel que respecta al Centre d’Interpretació apícola de la mel Muria del 
Perelló, ha obtingut una puntuació del 59’2 que el posiciona 
lleugerament per sota de la mitjana.  
 
 

 
 
 
 

Per facilitar la comparativa de les dades anteriors, a continuació 
s’agrupa en tres categories cadascun dels centres segons la seva 
puntuació respecte a la mitjana.  
 
En primer llocs trobem els cinc Centres d’Interpretació gestionats pel 
Museu de les Terres de l’Ebre (Amposta) i també el Centre 
d’Interpretació de la Batalla de l’Ebre (Corbera d’Ebre) com els que 
estan adequadament equipats i amb les condicions idònies d’una 
correcta activació patrimonial.  
En segon lloc trobem el CI de la pesca (Ametlla de Mar), el CI de la 
Mel (Arnes) i el CI Estudis de la Batalla de l’Ebre (Gandesa) com els 
que estan pròxims a la mitjana d’adequació d’una correcta activació 
patrimonial.  
I finalment trobem el CI Ebre km 0  (Amposta ) i el CI apícola Mel 
Muria (Perelló) com els que estan per sota de la mitja i per tant 
presenten mancances i debilitats per portar a terme l’activació 
patrimonial. 
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                            Segona part de l’anàlisi 
 
En la segona part de l’anàlisi, les preguntes del qüestionari 
compreses entre la 26 i l’última que corresponen a deu preguntes, 
set que es responen en mode afirmatiu o negatiu i tres que es 
responen marcant un rang entre quatre opcions, observem que:  
 
La majoria dels CI  són gratuïts, excepte el CI apícola mel Múria i el 
CI de la Batalla de l’Ebre que són de pagament, fet que facilita l’accés 
a tot el tipus de públic.  
 
Tots els centres de la mostra reben suport financer tan sols de 
l’administració autonòmica.  
 
El total dels CI compta amb treballadors fixos i alguns eventuals, en 
el cas de la majoria aquests suposen un total del 25% de la plantilla, 
excepte el CI Ebre Km 0, en el que suposen un percentatge entre el 
50% i el 75% de la plantilla i el CI de la Batalla de l’Ebre en el que 
suposen un percentatge de més del 75% de la plantilla.  
 
En tots els CI, es compta amb més d’un treballador tanmateix cap 
supera el nombre de 5 treballadors per centre excepte en el CI 
Estudis de la Batalla de l’Ebre en el qual hi treballen entre 5 i 10 
persones.  
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5. Conclusions  
 
 

1. Tot i que la interpretació és considerada actualment un element 
més de la gestió del Patrimoni Cultural en general, el millor 
equipament cultural per a l’activació del patrimoni cultural de la 
Castellania d’Amposta és un Centre d’Interpretació. Les raons 
són: 

 
-La interpretació en un Centre d’Interpretació es dóna en el 
mateix lloc on hi ha el patrimoni cultural. 
 
-No necessita una gran inversió com un museu o altres 
equipaments culturals. 
 
-Solen crear-se en llocs allunyats dels centres socials i culturals 
importants. A Les Terres de l'Ebre, territori que ha estat 
secularment apartat del poder i que té una economia basada en 
l'agricultura tradicional i on la indústria no té cap pes específic, 
hi trobem una gran quantitat de Centres d'Interpretació que 
aporten l'activació patrimonial del seus recursos tradicionals i la 
seva història i són un exemple del que afirmem.  
 
-Aprofiten la difusió en xarxa per tenir presència en els centres 
socials i culturals importants i en la societat. 

 
2. El paper de les TIC en el Patrimoni Cultural era un dels àmbits 

que es volia investigar i més concretament, descobrir les eines 
TIC més adients per a l’activació patrimonial. I posteriorment 
s’ha observat que qualsevol eina pot ésser útil en aquesta 
activació. El paper que han d’exercir les TIC en la comunicació 
del patrimoni cultural s’ha d’entendre com a una eina més que 
es pot sumar a les ja tradicionals i que s’ha d’utilitzar quan un 
procés de planificació estratègica determini que són el mitjà 
idoni per connectar el bé cultural amb els usuaris potencials.  

 
3. Per a la difusió cultural, que té un paper primordial en l’àmbit 

del Patrimoni Cultural en quant a que el dóna a conèixer al 
públic, s’han de tenir en compte el funcionament de les noves 
tecnologies. Per a difondre la cultura a través dels nous mitjans 
tecnològics, concretament a la xarxa, cal un coneixement i 
formació del llenguatge adaptat a la comunicació digital per a 
així poder explotar totes les possibilitats comunicatives que 
ofereix. 
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4. Confeccionar l’Enquesta m’ha aportat conèixer els elements 
essencials en que hauria de basar-se el disseny del Centre 
d’Interpretació de la Castellania d’Amposta. També entendre el 
funcionament d’aquest tipus d’equipament cultural i sobretot 
quins factors s’han de tenir en compte a l’hora d’activar un 
recurs patrimonial com és la Castellania d’Amposta. 
 

5.  A partir de la recerca bibliogràfica sobre la història de la meva 
ciutat, Amposta, el període d’interès principal en l’activació 
d’aquest patrimoni històric, la Castellania d’Amposta, el situo 
des  del 1148, donació del lloc i castell d’Amposta als 
hospitalers, fins el 1280, data en què Amposta deixa de ser la 
seu central de l’orde del Hospital dins la Corona Catalano-
Aragonesa.  

 
 

6. L’Enquesta passada a 20 Centres d’Interpretació ha resultat 
una bona eina d’anàlisi de la situació real d’aquests centres, 
dels punts forts i de les mancances que tenen en relació a una 
correcta activació del Patrimoni Cultural.  
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7. Annex 
 
 
  
 

- Centre d’Interpretació apícola mel Muria, el Perelló 
Afirmació o pregunta Resposta  
1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 x	 	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.	si	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 x	 	 	 	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	 1	 2	 3	 4	 5	
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usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

	 x	 	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	
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de	la	tercera	edat.	

	
19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

si	 	 	 	 x	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

No	x	 	 	 	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

No	x	 	 	 	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

No	x	 	 	 	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

si	 	 	 	 x	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

si	 	 	 	 x	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
x	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

	 x	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	 Sí		 No	
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el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

x	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

	 x	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 x	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 x	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 x	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

x	 	 	 	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

x	 	 	 	

 
- Centre d’Interpretació de la Mel, Arnes 
- Afirmació o pregunta Resposta  

1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 X	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

X	 	 	 	 	
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3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

X	 	 	 	 	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	
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socials.		

	

	
14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

X	 	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	
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patrimonial.	

	
22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

X	 	 	 	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
X	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

X	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

X	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

	 X	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 X	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

X	 	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	 Sí		 No	
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amb	suport	de	voluntariat?		

	

	 X	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
X	 	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

	 	 	 	

 
- Centre d’Interpretació de la pesca, Ametlla de Mar 
- Afirmació o pregunta Resposta  

1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 x	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	
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7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 x	 	 	 	

14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	
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17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	
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25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
	 x	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

x	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

	 x	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 x	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 x	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 x	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 x	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 x	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

x	 	 	 	
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- Centre d’Interpretació de la Serra de Godall, Godall 
Afirmació o pregunta Resposta  
1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 X	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	
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dels	seus	visitants.	

		

	
12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	

1	 2	 3	 4	 5	
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contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

	 X	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
X	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

X	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

X	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	 Sí	 No	
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financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

X	 	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 X	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 X	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 X	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 X	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 X	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

X	 	 	 	

 
- Centre d’Interpretació de la Vida a la Plana, Santa Bàrbara 
- Afirmació o pregunta Resposta  

1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 X	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	
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4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	
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14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	

1	 2	 3	 4	 5	
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del	patrimoni	cultural.		

	

	 	 	 X	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
X	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

X	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

X	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

X	 	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 X	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 X	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 X	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 X	
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34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 X	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

X	 	 	 	

 
- Centre d’Interpretació les barraques del Delta, Sant Jaume 

d’Enveja  
- Afirmació o pregunta Resposta  

1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 X	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	
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8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	

1	 2	 3	 4	 5	
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contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

	 	 X	 	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	
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26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
X	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

X	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

X	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

X	 	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 X	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 X	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 X	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 X	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 X	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

X	 	 	 	

 
- Centre d’Interpretació sobre viure al poble, Masdenverge 

 
Afirmació o pregunta Resposta  
1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 X	
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mobilitat	reduïda.		

	
2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	
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12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	
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20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
X	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

X	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

X	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

X	 	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	 Sí	 No	
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financer	de	l’administració	estatal?			

	

	 X	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 X	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 X	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 X	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 X	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

X	 	 	 	

 
- Centre d’Interpretació de la Cultura dels Ibers, Alcanar 
- Afirmació o pregunta Resposta  

1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 X	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	
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5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	
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15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 X	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 X	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	

1	 2	 3	 4	 5	
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patrimoni	cultural.		

	

	 	 	 X	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 X	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 X	 	 	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
X	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

X	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

X	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

X	 	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 X	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 X	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 X	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 X	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 X	
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35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

X	 	 	 	

 
- Centre d’Interpretació Ebre Km 0, Amposta  

Afirmació o pregunta Resposta  
1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 x	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	 1	 2	 3	 4	 5	
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poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

x	 	 	 	 	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.		

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	
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18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
	 x	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	
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28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

x	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

	 x	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 x	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 x	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

	

Sí		 No	

	 x	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 x	 	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

x	 	 	 	

 
- Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre 

Afirmació o pregunta Resposta  
1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	reduïda.		

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 si	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	
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3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	dilluns	a	divendres.			

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 Si/no	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	matins.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	gratuïta.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	seus	visitants.	

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	
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socials.		

	

	
14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.		

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 no	
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patrimonial.	

	
22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.			

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 si	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	 No	
x	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

x	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

x	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

x	 	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 x	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

x	 	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	 Sí		 No	
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amb	suport	de	voluntariat?		

	

x	 	

33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
	 x	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

	 	 	 x	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

x	 	 	 	

 
- COMEBE: Centres d’Interpretació de la Batalla de l’Ebre, Centre 

155 Dies, Corbera d’Ebre 
Afirmació o pregunta Resposta  
1.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
mobilitat	 reduïda.	 Sí,	 la	 majoria	 d'ells,	
excepte	 "les	 Veus	 del	 Front"	 en	 aquest	
moment.	

	

1	 2	 3	 4	 5	
	 	 	 	 x	

2.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 	 a	 visites	 de	 persones	 amb	
discapacitat	visual.	No	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

3.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	
adequat	 per	 a	 visites	 de	 persones	
discapacitat	auditiva.	Sí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

4.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
de	 dilluns	 a	 divendres.	 	 No,	 el	 centre	 CI	
115	 dies,	 esta	 oberts	 de	 dimarts	 a	
dissabte	 en	 horari	 de	 matí	 i	 tarda	 i	 el	
diumenge	pel	matí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

5.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	 1	 2	 3	 4	 5	
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els	matins.	Sí	

	

	 	 	 	 x	

6.	El	seu	equipament	cultural	està	obert	a	
les	tardes.	Sí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

7.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 està	 obert	
els	caps	de	setmana.	Els	centres	"les	Veus	
del	Front",	"Hospitals	de	sang",	"Soldats	a	
les	 Trinxeres"	 e	 "Internacionals	 a	 l'Ebre"	
estan	 oberts	 en	 cap	 de	 setmana	
alternatius	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

8.	El	seu	equipament	cultural	ofereix	dies	
d’entrada	 gratuïta.	 No,	 nosaltres	 oferim	
gratuïtats	en	molts	conceptes.	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

9.	Al	seu	equipament	cultural	els	visitants	
poden	accedir	a	través	de	la	xarxa.	Sí	a	la	
nostra	web	hi	ha	molta	informació	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

10.	Al	seu	equipament	cultural		els	
usuaris	poden	reservar	una	visita	a	través	
de	la	xarxa.	No	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

11.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 ofereix	
activitats	que	necessitin	de	la	participació	
dels	 seus	 visitants.	 La	 majoria	 d'ells	 el	
visitant	té	que	interactuà		

		

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 x	 	

12.	 Les	 noves	 tecnologies	 intervenen	 en	
el	disseny	de	les	activitats	(presentacions,	
muntatges	audiovisuals,	etc.)Sí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

13.	 En	 les	 activitats	 dissenyades	 pel	 seu	
equipament	cultural	intervenen	les	xarxes	
socials.	No	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	
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14.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 utilitza	
mitjans	 visuals	 per	 a	 reforçar	 l’exposició		
dels	béns	patrimonials.	Sí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

15.	El	seu	equipament	cultural	utilitza	
mitjans	d’àudio	per	a	reforçar	l’exposició	
dels	béns	patrimonials.	En	algun	sí	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

16.	 El	 seu	 equipament	 disposa	 de	
material		per	als	visitants.	No	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

17.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
infantil.	No	

	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

18.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	les	necessitats	de	la	població	
de	la	tercera	edat.	Sí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

19.	 Si	 al	 seu	 equipament	 cultural	 es	
facilita	 material	 (tríptics,	 fullets,	 etc.)	 es	
contemplen	 les	 necessitats	 del	 públic	
amb	 diversitat	 funcional	 (persones	 amb	
discapacitat	 visual	 o	 auditiva	 i	 persones	
amb	autisme).	No	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	

20.	Si	al	seu	centre	es	facilita	material	
educatiu,	aquest	és	il·lustratiu	del	
patrimoni	cultural	interpretat.	Sí,	el	
poden	consultar	a	la	nostra	web	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

21.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
tècnics	 especialitzats	 en	 conservació	
patrimonial.	No	

	

1	 2	 3	 4	 5	

x	 	 	 	 	
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22.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
recursos	 econòmics	 per	 a	 la	 conservació	
del	 patrimoni	 cultural.	 Per	 qualsevol	
intervenció	 arqueològica	 depenem	 de	 la	
Geeneralitat	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 x	 	 	

23.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
material	 per	 a	 la	 conservació	 del	
patrimoni	cultural.	Sí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

24.	El	seu	equipament	cultural	disposa	de	
serveis	 que	 assegurin	 la	 protecció	 del	
patrimoni	 cultural	 exposat	 (vidrieres,	
cintes	de	separació,	etc.).	Sí	

	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

25.	Si	el	seu	centre	exposa	béns	
patrimonials,	aquests	disposen	d’una	
assegurança.		Sí	

1	 2	 3	 4	 5	

	 	 	 	 x	

26.	El	seu	centre	és	de	pagament	?		 Sí	x	 No	
	 	

27.	 Si	 el	 seu	 equipament	 cultural	 és	 de	
pagament,	marqui	el	rang	de	preus	de	les	
seves	entrades	per	al	públic	en	general.	

	

Entre	0	i	
5€	

Entre	5	i	
10€	

Entre	10	i	
15€	

Entre	15	i	
20€	

x	 	 	 	

28.	El	seu	equipament	cultural	quantifica	
el	nombre	de	visitants	anuals?		

	

Sí		 No	

x	 	

29.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	autonòmica?		

	

Sí	 No	

x	 	

30.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	l’administració	estatal?			

	

Sí	 No	

	 x	

31.	El	seu	equipament	cultural	rep	suport	
financer	de	la	Unió	Europea?		

	

Sí	 No	

	 x	

32.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	suport	de	voluntariat?		

Sí		 No	

	 x	
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33.	 El	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	treballadors	fixos?	

Sí		 No	
x	 	

34.	 En	 cas	 de	 comptar	 amb	 treballadors	
eventuals	 indiqui	 el	 percentatge	 que	
representen	en	el	seva	plantilla.			

	

Fins	el	
25%	

Entre	el	
25	i	el	
50%	

Entre	el	
50	i	el	
75%	

Més	del	
75%	

x	 	 	 	

35.	 Si	 seu	 equipament	 cultural	 compta	
amb	més	d’un	treballador,	marqui	el	rang	
de	persones	que	hi	treballen.	

	

Entre	0	i	5		 Entre	5	i	
10		

Entre	10	i	
15		

Més	de	15		

	 x	 	 	

 


