Centre ESPAI VALLDEBURG
ref valltem-1museologia2018, per Celobert
ARTICLE -1/09 MARE NOSTRUM
El projecte Valldeburg, presentat ja fa uns anys, estava plantejat inicialment com un espai de sales
pluridisciplinars de cinema, concebudes també per a acollir activitats de nivell alt (congressos,
seminaris, etc) que necessitin aquest tipus d’espais.
Ara el projecte agafa molta més volada en incloure un espai museístic dedicat al MARE
NOSTRUM. Amb aquest afegit, sales i espai museístic es potencien mútuament. D’una banda,
l’espai museístic ofereix una atracció més als potencials usuaris de les sales de cinema (i molt
especialment a grups familiars), i de l’altra l’espai museístic ofereix una referència temàtica
addicional per a la celebració d’esdeveniments com congressos, seminaris, encontres, etc., a banda
d’una oferta única per a grups escolars.
Quina mena d’espai museístic serà MARE NOSTRUM? Serà un espai dins el corrent de la nova
museologia, que no es basa en la presentació d’ objectes sinó en el discurs sobre la temàtica
escollida.
En la línia conceptual de la museologia més actual vol oferir de la Mediterrània una visió
integradora, interdisciplinària, que recollirà aproximacions de les temàtiques fetes des de
perspectives diverses, i triats per una mirada lúdica i educativa.
Una perspectiva diferent i pròpia... sobre una cosa tan familiar i tan àmplia,... com la Mediterrània.

Esquema de continguts Espai Valldeburg

Les temàtiques de MARE NOSTRUM:
(a3)-Geologia (Jordi Serra Raventòs ub-eucc),geografia física de la conca, oceanografia
(i trets fonamentals de climatologia)
(a4)-Biologia marina, aquari virtual, presentació de dos fons marins diferents.
(Rafael Sardà Borroy csic-ceab, Joan Mora Crespo, equip s’agulla)
(a5)-Paisatges i Jardins mediterranis (Carme Farré Arana, ensp Versailles, Jardins i Jardiners Ass)
(a6)-Història i arqueologia (terrestre i marítima) (Joan Llinàs Pol, Atri Cultura i Patrimoni,)
(a7)-Vaixells i navegació (drassanes, tipus de vaixells, rutes...)
(Santiago Quesada Casajuana, Felix Bota Rodriguez)
(a8)-La pesca (tècniques, arts, embarcacions, caladors...)
(Pere Viñas, JM Viñas Mestres)
(a9)-Biblioteca Liquida (Àngels Merino Cicres , bibl.-udg)
La literatura i el cinema que han tractat els temes del mar també tindran presència a MARE
NOSTRUM.
Molts blanencs deuen recordar l’antic aquari ara tancat, i les escoles també. De forma virtual i
espectacular dins l’espai permanent oferirem una recreació de dos fons marins molt diferents de la
Mediterrània.

Esbós fons marí virtual de proximitat 235 o de visio - Temàtic Inferior Mare Nostrum –

MARE NOSTRUM parlarà de la Mediterrània com el seu nom indica, però no oblidarà el caràcter
mediterrani de Blanes, de forma que el visitant pugui descobrir les seves dimensions que pertanyen
a aquesta descripció del MARE NOSTRUM. Això no substitueix un possible museu local.
MARE NOSTRUM també ajudarà a posar en valor els aspectes del patrimoni blanenc i la seva
comarca, la Selva Marina, i de la Costa Brava, que guardin relació amb el MARE NOSTRUM.

Promocional Espai Valldeburg

Il·lustració planta, Centre Espai Valldeburg

Plantejament museogràfic.
MARE NOSTRUM serà un centre d’interpretació que combinarà tota mena de recursos
museogràfics, per tant que no exclourà de presentar també objectes, i que oferirà un protagonisme
important als recursos de tipus audiovisual. La museografia crearà ambients diferenciats dins l’espai
permanent, amb els recursos més adequats a cada temàtica. I quan alguns temes tinguin vincles
temàtics diversos, no defugirem de trencar les fronteres entre disciplines. Serà un espai lúdic alhora
que motivador i instructiu.

Portada Dossier Inversors

Jordi Vives Arumi
museologia-museogràfia
Espai Valldeburg de Blanes
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(CELOBERT us en avançarà algunes llambregades, un tast per engrescar i esperonar tothom a fer
real el projecte ben aviat. I ho farà amb el seu llenguatge, el literari i en un nivell de fàcil
comprensió. A posar al final dels dos articles, o de l’article conjunt inicial.)

Centre ESPAI VALLDEBURG
ref valltem-2arquitec2018, per Celobert
ARTICLE -2/09 VALLDEBURG I MARE NOSTRUM

l’Illa de Blanes, la gran llenca de terreny que s’estén entre el Passeig de S’Abanell i el barri de La
Plantera, recolzant-se en l’avinguda Catalunya, i que estava destinat a acollir el complex lúdic
dissenyat per l’arquitecte Arata Isozaki, ha d’acollir ara un edifici singular.
La revisió del POUM de Blanes preveu que l’ordenació de tot aquest àmbit s’adequarà com un parc
urbà de manera que l’Avinguda de Catalunya es constitueixi com un gran passeig amb continuïtat
fins al mar. És en aquest context que es planteja l’edifici de l’Espai Valldeburg,
dissenyat com una peça que pretén, no només contribuir a l’oferta turística i cultural de Blanes, sinó
també configurar-se com a peça clau en l’ordenació urbana d’aquest parc.

Ubicació La Vall d’en Burg 2002, dossier tecnic projecte 2018

Dossier tècnic projecte 2018 POUM 2009

L’Espai Valldeburg és un edifici que pren com a referència la figura d’un peix en planta i se situa en
una posició gairebé central en tota l’illa, com he dit amb voluntat d’ordenar.

Vista aerea simulacio Complex Esapi Valldeburg 2018
Ubicació Complex Espai Valldeburg 2018

El que podríem anomenar “cos” del peix conté el vestíbul amb les guixetes i, a la dreta, un complex
de cinc sales multi ús, amb una capacitat total de 1.510 localitats, que es poden configurar tant com
a sales d’esdeveniments o de cinema, amb la particularitat que tres d’aquestes sales es
compartimenten mitjançant un sistema d’envans acústics plegables. Obrint aquests, es pot constituir
una única sala amb 930 localitats i una espectacular pantalla escamotejable de 10 m. d’alçada, i
transformable com auditori. La sala central està dotada d’una caixa escènica que permetrà també el
seu ús com a teatre, per a la qual cosa s’han previst zones de canviadors/camerinos i un accés des
del carrer d’Antoni Gaudí, dimensionat per permetre l’arribada de camions i la descàrrega
d’escenografies.

Dossier 1 descripcio espai de continguts 2018

Els auditoris/sales de cinema es complementen amb 2 sales de reunions i conferències més petites,
convertibles en 4 també mitjançant un sistema d’envans mòbils, aquest cop més tradicionals.

Dossier 1 descripció, detall espai sales-aules

Dossier 2 descripció façana Llevant, aletes peix

A l’esquerra del vestíbul principal, neixen les “aletes” del peix, on es situen un restaurant-cafeteria
amb botiga temàtica,llibreria,premsa diària, i el que pròpiament seria el Centre Temàtic
d’Interpretació de la Mediterrània. Aquest àmbit està dividit en dues plantes on es mostraran els
continguts associats mitjançant grans pantalles interactives; l’espai expositiu de la planta d’accés
tindrà les sales relacionades amb la part superior de la Mediterrània, mentre que la planta de sota
mostrarà tant els temes del subsòl com els del fons del mar.

Dossier 1 descripció secció continguts: part comúns, Sales d’Exhibició Pluridiciplinars, Temàtic Mare Nostrum

Ambdós espais temàtics estaran connectats visualment per un pati central el·líptic que inclourà
l’escala d’accés i que estarà il·luminat per una lluerna al sostre. A més de l’espai expositiu, altres
dues sales importants es situen a l’extrem de les aletes del peix: una biblioteca temàtica i tallers per
a activitats. El conjunt es complementa amb un jardí mediterrani visitable des de l’exposició.

Dossier 1 simulació continguts representatius subespais

Dossier 2 vista Turó del Moli, Recó d’en Portes

En el soterrani es disposen també 2 plantes d’aparcament amb capacitat per a 473 automòbils i fins
a 6 autocars, permetent que l’espai en superfície quedi lliure de vehicles i es pugui destinar
únicament a parc. S´ha previst que totes les sortides de l’aparcament estiguin integrades en el propi
edifici, per tal d’evitar que hi hagi volums desordenats al mig del parc i es disposa un ascensor que
dóna accés directament al vestíbul principal.

Dossier 1 vista planta aparcaments subterranis 1-2

Dossier 2 vista des de La Plantera, secció Ponent

El projecte pretén ser també respectuós amb el medi ambient. Està previst utilitzar els espais de
coberta per integrar-hi plaques fotovoltaiques i complementar la producció de fred i calor
mitjançant un sistema de geotèrmia.
Miquel Garcia
Capella Garcia arquitectura
Espai Valldeburg de Blanes
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Centre ESPAI VALLDEBURG
ref valltem-3geologia2018, per Celobert
ARTICLE -3/09 GEOLOGIA i OCEANOGRAFIA

En el Centre Espai Valldeburg, i dins del Centre d’Interpretació de la Mediterrània, anomenat Temàtic
Mare Nostrum, es troba representada la Geologia i l’Oceanografia , el primer motor del naixement
del Mar Mediterrà. Aquests subespais o disciplines d’estudi i coneixement, estan ubicats en dos nivells,
recordant axis l’onada marina en constant moviment.

Dossier1 secció amb ubicació continguts.
Dossier 2 Espai Temàtic Mare Nostrum

La història de la formació i evolució de la Mediterrània ens ajudarà a entendre el perquè de la complexitat de
la conca, limitada per tres continents i amb una única connexió natural amb la resta dels oceans.
Presenta una gran diversitat estructural i morfològica de les costes, de les subconques que s’hi poden
diferenciar i dels processos geofísics que hi tenen lloc, alhora que condicionen les particularitats de la
climatologia i de la dinàmica marina.
Els assentaments humans successius s’han instal·lat condicionats per la morfologia de les zones costaneres,
per a la facilitat d’accés i de protecció, i per l’obtenció del recursos necessaris per a la subsistència, tant a terra
com a mar.

La tendència a l’ocupació massiva actual de l’espai litoral ens porta a vetllar per evitar els riscos físics que
existeixen a la vora del mar, com l’acció dels grans temporals, esllavissades, terratrèmols, etc. que poden
arribar a ser catastròfics. La Mediterrània es troba en la zona de col·lisió entre el substrat africà (placa africana)
i l’europea, i d’aquí se’n deriva la seva inestabilitat geològica.
Una maqueta física interactiva del fons de la Mediterrrània, on es podran localitzar els principals elements del
relleu submarí: canyons, estrets, .... de forma interactiva, i complementada per un holograma.

Maqueta conca de mar Museum de Bergen
Esbòs Holograma litoral Mediterrània

La conca Mediterrània té un dèficit d’aigua degut que l’evaporació és superior a les aportacions de les conques
hidrogràfiques que l’envolten. Si no fos per la comunicació amb l’Atlàntic per l’estret de Gibraltar, que
compensa el dèficit amb aportació d’aigua atlàntica superficial, la Mediterrània s’assecaria, tal com ja va passar
ara fa uns 6 milions d’anys.
La major salinitat i temperatura són les propietats que regeixen des de la seva dinàmica al comportament
biogeoquímic. I també la distribució de les masses d’aigua. A més, el fet de presentar una marea astronòmica
mínima repercuteix de forma important en la dinàmica costanera i en la navegació..
La circulació marina en superfície ve determinada per l’entrada d’aigua atlàntica, que segueix pel sud de la
conca cap a orient i retorna cap a la conca occidental seguint un contorn molt més irregular del vessant nord.
Les rutes de navegació tradicionals han estat condicionades per aquesta pauta circulatòria, i pels règims de
vents i temporals que les afecten, a més de les característiques morfològiques costaneres.
La representació d’aquestes correns marines, mitjançant la museografia, serà presentada per multimèdies on
es veuran els corrents de forma animada, amb caràcter tridimensional mitjançant un sistema de viatge virtual
seguint els corrents principals, on el visitant es converteix en una gota d’aigua arrossegada pels corrents.
Esbòs correns marines

Jordi Serra Raventós
Geociències Marines UB
Proper article Centre Espai Valldeburg: Biología Marina 4/09

Espai Valldeburg de Blanes

Centre ESPAI VALLDEBURG
ref valltem-4biomarina2018, per Celobert
ARTICLE -4/09 SALES BIOLOGIA MARINA
Blanes va tenir al seu dia un aquari. Gràcies a la cessió d'uns terrenys per part d'un particular (Sr. J.
Palacín), durant trenta anys Blanes va tenir un aquari marí a l'esplanada del Port. L'aquari,
construït el 1961, va tancar les seves portes el 1992 deixant òrfena a la població d'un dels seus
grans atractius. L'aquari va ser gestionat inicialment pel Consell Superior d'Investigacions
Científiques (CSIC) i a partir de 1987, directament per l'Ajuntament de Blanes. Malgrat la seva
reduïda grandària, l'aquari albergava una gran diversitat d'espècies i es agermanava amb altres
aquaris propers, el de de Banyuls-sur-mer prop de la frontera francesa i l'antic aquari de la
Barceloneta (Barcelona). L'aquari de Blanes va gaudir d'un reconegut prestigi i es va constituir com
un espai d'educació ambiental, estudi i intercanvi que va ser molt apreciat tant per la població com
pels seus visitants.

Secció continguts espais i subespais

El projecte Centre Espai Valldeburg vol recuperar l'aquari de Blanes. El projecte albergarà una sala
de biologia marina i una geosfera que permetrà tornar a observar la diversitat d'hàbitats i espècies
marines de la costa catalana encara que aquesta vegada de forma virtual. Els nous avenços
tecnològics ens permeten desenvolupar un nou concepte d'aquari a on l'estudi, l'educació i
l'intercanvi no vagin de la mà de la malenconia dels organismes en captivitat.

Secció localitzador subespai

Esbòs aquarium virtual amb 12 pexeres

La sala de biologia marina es contempla com una sala interactiva on el visitant podrà interactuar
amb l'ambient marí de manera virtual a través de pantalles tàctils i visualitzacions. L'estructura
física de la sala respondrà a una gran pantalla interactiva, organitzada i estructurada de manera
que faciliti l'accés al coneixement i ens deixi endinsar en la visualització de dotze aquaris
individuals que exposaran els diferents hàbitats marins. Al principi, l'exposició se centrarà en
l'ecosistema marí mediterrani de la costa catalana en línia amb l'antic aquari de la població, però,
la idea d'una conceptualització virtual permet albergar en el futur exposicions lligades a altres llocs
de la Mediterrània en consonància amb la visió del projecte temàtic general. No obstant això, el
futur d'un aquari virtual permet rotar exposicions que serveixin per endinsar-nos en els diferents
hàbitats marins del planeta i que ens permetin col·laborar amb altres aquaris i centres o
organitzacions a nivell mundial. El projecte Espai Valldeburg permetrà així mateix que aquesta sala
de biologia marina pugui connectar-se amb les altres sales d’exhibició del centre per a poder
albergar reunions de caràcter nacional i internacional o altres processos lúdics o recreatius.

Esbòs geosfera 235o fons marí

Esbòs fons marí de la
Costa Brava

Esbòs fons marí de la
Mediterrànea

Per la seva banda la geosfera marina està conceptualitzada com un espai que convidarà a la
reflexió i la meditació. El visitant es trobarà immers en l'interior de l'hàbitat marí envoltat per tot
arreu de pantalles connectades a on la vida girarà al voltant de la seva figura. El visitant s'endinsarà
en aquest món el que facilitarà el seu desig d'ampliar coneixements a la contigua sala de biologia
marina.
Blanes va tenir un aquari al segle XX i tornarà a tenir un aquari al segle XXI. Un nou aquari virtual
que torni a formalitzar aquell espai que va ser d'estudi, educació ambiental i intercanvi
d'informació. Un aquari que es beneficiarà del món tecnològic en què ens trobem immersos amb
tota la connectivitat i potencialitats que això comporta.

Rafa Sardà Borroy.
Biolag marí csic.
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Espai Valldeburg de Blanes

CENTRE ESPAI VALLDEBURG
ref. valltem-5jardinostrum2018, per Celobert
ARTICLE -5/09 Jardins Mediterranis

ELS JARDINS MEDITERRANIS AHIR I AVUI A BLANES,
DINS DEL ESPAI VALLDEBURG
Dins del Centre Espai Valldeburg, i ubicat en el espai Temàtic Mare Nostrum, tindrem mitjançant la museologia la
representació dels Jardíns Mediterranis en dos estances, al interior i al exterior del complex.
El jardí és un espai de sensacions, ple d'estímuls pels sentits per tant una forma de representar-los és a través de les
olors de les seves flors (moltes de les quals formen parts dels perfums més reconeguts), el tacte de les seves fulles, el
sabor del seus fruits (sucs naturals de magrana, llimona, taronja,... ), o el murmuri de les fulles amb el vent. I també els
colors vius, contrastats o entonats que han de lluitar per no quedar amortits amb la intensa llum de la Mediterrània.

Esq: vista Llevant del Centre. Dalt I baix: ubicació continguts

Al principi el jardí era un indret de culte, un espai que acompanyava als temples com el de Delfos on els arbres
emmarcaven el paisatge. Aquest lloc era un intermedi on la natura estava domesticada front la resta de món feréstec.

Els xiprers, les oliveres , els llorers, els baladres, els narcisos,.. hi eren habituals. Així, els xiprers representen
l'hospitalitat, la comunicació amb el més enllà, l'olivera és portadora de pau, d'assossec i el llorer els honors als millors
en la batalla, en les arts,... Altres fan referència a personatges mitològics com la nimfa Dafne, Nereo, o Narcís.

Imatges il·lustrades de jardíns i espais.

A Roma el jardí es diversifica i s'especialitza amb les plantes més rares vingudes d'arreu del món, retallades sovint amb
formes d'animals pels jardiners o topiarius. L'orient misteriós, l'Egipte inspirador, la Grècia, els jardins de Pèrsia o la
tradició agrícola nabatea, van ser alguns dels elements que nodrien els jardins i les hortes. Les plantes eren
principalment els rosers i els cítrics de la Xina, l'alfàbrega i altres aromàtiques de l'Índia, i també espècies d'Àsia i
d'Àfrica. Els reis més poderosos i els aristòcrates volien a les seves taules les fruites i les verdures més exòtiques, les
flors més rares al seus jardins.
Es va fer necessari catalogar i anomenar tots aquests organismes que s'anaven descobrint, Carl Linné va posar a punt
una nomenclatura universal pels ésser vius. Un blanenc il·lustre, Antoni Palau Verdera va descriure per primera vegada
la marialluïsa, originària de Sud Amèrica, i va ser traductor i difusor de la sistemàtica de Linne al nostre país.

Il·lustració amb espai paisatgistic.

Van ser els britànics i més tard els nord-americans que es van establir a partir de finals del segle XIX a la Rivera
francesa, a la italiana i desprès a la resta de la costa mediterrània, que van establir les bases del que ara anomenem
"jardí mediterrani". Aquest jardí neix primer de l'ús del territori per part de la població autòctona,gràcies a un clima
amb poques pluges, uns hiverns suaus i uns estius moderadament calorosos, que permeten les activitats quotidianes.
Sempre amb el mar com fons escènic.

A partir de principis del segle XX es construeixen a la Costa Brava nombrosos jardins com el de Cap Roig a Calella de
Palafrugell disenyasts pel matrimoni Woevodski. O els de Santa Clotilde a Lloret de Mar que el marquès de Roviralta va
encarregar a Nicolau Maria Rubió i Tudurí. I del mateix arquitecte són els de Cap Sa Sal a Begur i el de la Casa Rosa de
Calella de Palafrugell. També Salvador Dalí ens ha deixat els magnífic jardíns surrealistes.

Ara bé és Blanes on trobem dos jardins únics i de gran valor. Ferran Rivière de Caralt va crear un jardí especialitzat en
cactus i plantes crasses, amb un equip format per Joan Pañella Bonastre i Joan Mirambell Ferran. També va formar un
equip de luxe l'empresari d'origen alemany Karl Faust, a on va comptar amb il·lustres assessors.

Espais Jardíns Mediterranis

Tota aquesta riqueza i sabiduria, tambè ès plasmada en quadres famosos on es representen jardins, la relació del jardí
amb episodis decisius de la pintura, com el renaixement, el paisatgisme, el romanticisme, l'impressionisme,...
I sobre tot, quedarà representat en el jardí exterior, del Centre,un exemple de jardí mediterrani contemporani amb les
plantes adaptades al clima i al medi, sense perdre cap dels atractius d'un jardí ben dissenyat.

Carme Farré Arana
biòloga i paisatgista
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Centre ESPAI VALLDEBURG
ref valltem-6arqueolhist2018, per Celobert
ARTICLE -6/09 Els camins de la Mediterrània.

L’ARQUEOLOGIA (Centre d’interptretació Mediterrània, Temàtic Mare Nostrum)
Durant la major part de la història de la Humanitat, des dels primers navegants fins al segle XIX, el mar ha
estat la gran via de comunicació. La més ràpida i la més segura. Des de l’albada de les societats complexes,
a l’edat dels metalls, pels camins del mar hi han circulat persones, mercaderies, creences i cultures. Els
seus protagonistes s’han trobat, aquesta trobada sempre ha acabat significant per a tots els implicats
intercanvi, coneixement i riquesa, tant material com espiritual.

Imatges d’esbos per continguts.

Així, sobre les aigües de la Mediterrània, aquest gran mar interior, els humans hi han traçat des de fa
mil·lennis camins de connexió, d’amalgama i, cal repetir-ho, de riquesa. I així es va estendre el coneixement
del bronze i del ferro. I així, fenicis, etruscos, cartaginesos i grecs hi van teixir les xarxes sobre les quals van
embastar les seves respectives cultures, aquelles sense les quals el món actual seria irreconeixible. I així
Roma, des del seu domini total dels camins de la Mediterrània, del seu justament anomenat Mare Nostrum,
va edificar un impressionant marc jurídic, polític, social i cultural dins del qual ens trobem plenament
immergits.

Imatges d’esbos per continguts.

Després de l’ensulsiada del poder romà, el mar esdevingué font de perills i d’inseguretat fins que noves
cultures i noves societats van anar reparant a poc a poc els camins malmesos. Judaisme, cristianisme i
islam van navegar veloços pel Mediterrani, van amarar les seves costes i van penetrar lentament terra
endins. I al capdavall, quan les aigües es calmaren, avançada l’edat mitjana, homes i dones s’hi tornaren a
abocar: bizantins, venecians, genovesos, pisans i catalans, entre molts altres, sollaren el mar i van
connectar de bell nou les terres que el voregen.

Finalment, quan la domesticació dels grans oceans va permetre el naixement de la globalització, la
Mediterrània esdevingué en comparació un mar modest, de mesures humanes. Però els seus camins
seguiren oberts i actius i les seves gents es continuaren trobant, en un procés que ni s’acaba ni té –al
contrari- símptomes d’esgotament.
il·lustracións d’esbos per continguts.

Els camins de la Mediterrània, doncs, seran el leit motiv del discurs del nostre projecte, ubicat dins del
Temàtic Mare Nostrum, localitzat en el Centre Espai Valldeburg, pel que fa a l’arqueologia i a la història,
dues disciplines que estan tan indissolublement lligades que no s’entenen l’una sense l’altra.

Ubicació continguts Centre Espai Valldeburg.

La sala principal, al pis superior, s’articularà entorn de la densa xarxa de rutes marítimes per les quals
circulaven aquests vaixells. Per cada camí i per cada ruta s’hi han expandit tots i cadascun dels elements
que han afaiçonat les costes mediterrànies i que, en mil·lennis, ens han fet com som.

Imatges d’esbos per continguts.

En el nivell subaquàtic toparem amb un element ineludible: el vaixell. Res del que hem exposat no hagués
estat possible sense l’únic mitjà de transport capaç de circular pels camins de la mar, tot duent a les seves
entranyes tant productes com idees, les matèries primeres a partir de les quals s’han modelat les grans
cultures que la Mediterrània ha donat a la Humanitat.
Un vaixell enfonsat, element bàsic de l’arqueologia subaqüàtica. Veurem com es distribuïa en el seu interior
la preuada càrrega d’àmfores i altres productes, i com hi treballava una tripulació que solia ser tan

Imatges d’esbos per continguts.

heterogènia i variada com les mateixes cultures que vorejaven el mateix mar.

I, és clar, hi haurà d’haver espai per Blanes, poblat ibèric, ciutat romana i port medieval i modern,
incomprensible si la dissociem d’aquesta Mediterrània que l’ha forjat, que l’ha fet prosperar i, que en temps
difícils -val a dir-ho-, també gairebé l’ha fet desaparèixer. Les restes materials d’aquesta Blanes de temps
passats també hi tindran –només faltaria- el seu merescut protagonisme.

Joan Llinàs Pol
Historiador i arqueòleg
Atri Cultura i Patrimoni SLU Caldes de Malavella.
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Blanes i el mar. Rutes del Mar (Centre d’interpretació Mediterrània, Temàtic Mare Nostrum)

I. Les rutes marítimes del segle XVIII al XX
Amb l’apertura del comerç d’Amèrica durant el últim terç del segle XVIII, s’obre a Catalunya un camp de possibilitats que
tan les ciutats del litoral com el transpaís van saber aprofitar. A partir d’aquesta època diverses ciutats de les costes
catalanes van convertir-se no només en centres d’activitat comercial marítima sinó que van ser llocs on es van
desenvolupar una potent activitat industrial, amb el desenvolupament de drassanes per dar cabuda a vaixells de mitjana, i
gran capacitat de carga i velam, i que podien creuar l’atlàntic servin de pont entre factories de diversos ports americans.
Freqüentment, aquesta activitat portuària ha estat eclipsada per la història de la navegació de Barcelona, però als segles
XVIII i bona part del segle XIX, diversos ports del litoral català van ser centres importants. Rescatar i mostrar aquesta
història, que té trets d’epopeia, és una de les finalitats incloses en el que s’entén com Rutes del Mar.
Al llarg del segle XIX, Blanes es configura com un d’aquests centres d’activitat tan comercial com industrial. Aquestes
drassanes no només construeixen pels comerciants blanencs, sinó que forneixen de vaixells a un seguit de centres de la
costa, des de Cadaqués a Alacant. Aprofitant els moderns elements de difusió visual, cartogràfica i plàstica, es configura
aquest centre d’interpretació i coneixement, anometat Temàtic Mare Nostrum, i tinguent per base una fonamentada i
extensa recollida de dades.

Ubicació continguts Centre Espai Valldeburg

II. Les rutes de la migració.
a) Els emigrants: Al llarg dels segles XVIII, XIX les poblacions del litoral i del transpaís a Catalunya han lliurat una
població emigrant, principalment a Amèrica. A la guerra civil, es produeix, una emigració específica relacionada amb la
derrota de la República, les desastroses condicions econòmiques dels primers vint anys del franquisme, provoca un altra
marxa d’emigrants, aquesta vegada de mà d’obra especialitzada que vol obrir-se camí en diversos llocs d’Amèrica.
b) Els immigrants: A partir dels anys vuitanta la immigració, que segueix rutes principalment marítimes, es consolida com
un factor econòmic i social molt important pel futur de Catalunya. Bona part d’aquesta migració prové de països
desenvolupats, des de Àfrica i Amèrica.
La recollida d’una base de dades, pot propiciar no només una mostra visual i documentada sinó un lligam de futur amb
persones i centres actius fora de Catalunya.

Esbòs d’il·lustració de continguts

III. Les rutes del mar. Les nostres costes.
La pesca i el turisme han estat i són una part essencial de l’activitat social i econòmica de les costes catalanes. La Costa
Brava, ha esta i és un dels grans centres d’activitat. La salvaguarda de la diversitat de la fauna i la flora marina, el control
dels residus, el contrast i consolidació de plans urbans i d’activitat social i cultural que mantinguin la personalitat dels
llocs.El Temàtic, hauria d’esser un centre dinàmic d’iniciatives i debats.

Esbòs d’il·lustració de continguts

IV. Les rutes del mar. El passat llunyà.
Les costes catalanes van ser grans escenaris de la història del mediterrani. Els conflictes amb França, els lligams culturals i
comercials amb Itàlia, la pirateria, l’atac i el rapte de pobladors han configurat aspectes urbans, costums culinàries,
tradicions i associacions de ajuda mútua que encara estan pressents. La labor de recollida i promoció de la investigació del
nostre passat, i la relació amb l’activitat dels arxius de les diferents poblacions bé a ser fonamental. Aquesta labor que
relacioni divulgació museística i investigació arxivística es fa absolutament necessària per el manteniment viu d’aquest
centre d’interpretació, Temàtic Mare Nostrum.

Santiago Quesada Casajuana (historiador)
Felix Bota Rodriguez (arxiver)
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La pesca a la Mediterrània té una tradició centenària. Els escriptors grecs i llatins fan moltes
referències, i els peixos o els productes transformats, com el garum, sovint es consumeixen. El
progrés tecnològic i les noves tècniques desenvolupades al llarg dels segles han anat
incrementant la capacitat pesquera dels pobles costaners. No obstant això, l'expansió en l'ús
del motor, fa uns cent anys, i els nous materials que han aparegut més recentment van
significar que el segle XX va experimentar un augment significatiu de la pressió pesquera, que
va tenir conseqüències greus per a l'estat dels recursos.
La Mediterrània es caracteritza, en comparació amb l'Atlàntic adjacent, per la seva pobresa
productiva i l'estretor de les seves prestatgeries continentals. A excepció del gran peix pelàgic,
com el tonyina o el peix espasa, la major part de la pesca es realitza a la plataforma continental
(fins a 200 metres de profunditat) o a la part superior del pendent continental (fins a 500
metres, excepcionalment 800 ). La Mediterrània només té grans prestatgeries a l'Adriàtic
nord, el Golf de Gabès a la costa est de Tunísia i, en menor mesura, al Golf de Lleons, al sud de
Sicília i al centre de la Península Ibèrica.
Les espècies demersals habiten al fons del mar o viuen en estreta relació amb ell. El nombre
d'espècies d'aquest grup és elevat i el seu valor de mercat és molt variat segons l'espècie i la
zona. A més, les tècniques utilitzades per pescar-les són extraordinàriament variades i
diverses, i inclouen arrossegament de fons, xarxes, xarxes de trama, palangres de fons,
dragues, trampes, etc. (Fishery Resources in the Mediterranean, Jordi Lleonart 2011 ICM.)
Aquest espai, estarà ocupat principalment per una exposició permanent de la col·lecció particular del
pescador i artista blanenc Pere Viñas i Moix, que durant molts anys de la seva vida ha anat creant, fins
aconseguir aquesta col·lecció, única al món, de l'evolució de la pesca al nostre litoral, principalment del
segle XX i algunes peces anteriors.

Secció ubicació de continguts

En aquesta sala, ubicada en un lloc rellevant del Temàtic, hi podrem trobar els diferents sistemes i arts
de pesca del nostre litoral (fets en miniatura i respectant al màxim la proporcionalitat en les malles i els
materials: cotó, cànem, niló, plàstic), com són la:
-Pesca de parada, amb tresmalls, bogueres, boleros, palangres i d'altres.
–Pesca de deriva, amb sardinals, bonitera i palangre de superfície.
–Pesca d'encerclament, amb el camió, l'encanyissat, la sonsera i la teranyina.
-Pesca d'arrossegament, des dels arts de platja, passant pels arrossegats a vela, fins els actuals moguts
a motor, puguen comprovar com ha evolucionat el disseny .

Exposats de tal manera que els visitants puguin veure com s'utilitzen en la realitat.

Maquetes Museum de la Pesca de Bergen, model d’esbòs

Al·legoria del vaixell, Pere Viñas Moix

Per acompanyar els diferents arts, la col·lecció també consta de més de 60 maquetes d'embarcacions de
pesca, que poden ser de rem, vela o motor, segons l'època o a la utilitat que estigui destinada, fetes a
rigorosa escala i amb el més mínim detall.
Moltes d'elles han existit o existeixen en l'actualitat en el port de Blanes.

Reproduccións Pere Viñas Moix

També hi veurem una gran col·lecció de treballs realitzats en corda com els nusos mariners, des dels més
senzills als més complicats:
-entolls
-gasses
-pinyes
-barrilets
Utilitzats en la navegació i/o la pesca.

Pere Viñas Moix

També alguns de decoració o fantasia, així com alguns dibuixos i quadres 3D.

Pintura amb modelisme naval sobreposat, Pere Viñas Moix

No es tracta d'una simple exposició de maquetes i miniatures, és un document històric i pedagògic de com
ha evolucionat la pesca a casa nostre, en que el visitant més ignorant en el món de la pesca, podrà sortir
amb un gran coneixement d'aquest ofici.
Pere Viñas Moix (pescador- mestre col·leccinista)
JM Viñas Mestres (pescador-home granota)
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La Biblioteca
És un autèntic plaer pensar un projecte de biblioteca partint de zero. Potser mes que un plaer és un regal insòlit per
dues raons: en primer lloc, quan es parla de noves biblioteques, sempre es carrega amb una motxilla: un edifici vell a
remodelar, o del que traslladar continguts i costums, etc. En segon lloc, perquè és absolutament extraordinari, que una
iniciativa amb capital privat – que òbviament persegueix obtenir un benefici- consideri, des d’abans del primer esbòs de
l’arquitecte, que integrar una biblioteca aportarà un valor – intangible - al conjunt del projecte.
Il·lustració virtual Centre Espai Valldeburg , secció llevant
Biblioteca,taller de grups.

Esquema secció continguts

La Biblioteca del Temàtic Mare Nostrum , ubicada dins del Centre Espai Valldeburg, es concep com un espai que inclourà
un centre de recursos d’informació per a la recerca. A la vegada però, la biblioteca vol estar present a tot el Temàtic ,
interaccionant i recolsant el discurs museístic. Aquesta “fluidesa” és el que realment defineix i fa singulars les
biblioteques del segle XXI: és el que anomeno biblioteques líquides: que son espai i concepte a la vegada.

Biblioteca fisica, al·legoria

Els continguts, Museum d’Art de San Francisco, instantanea.

El Centre de Recursos d’Informació (CRI) ubicat a la biblioteca “física” pivotarà sobre tres eixos: espais, recursos i
serveis. Allunyat de les zones sorolloses,hauria d’estar dotat tecnològicament i disposar de zones que convidin a la
concentració i a l’estudi individual però també d’espais pluridiciplinars que facilitin l’intercanvi d’idees i la generació de
nou coneixement. La col·lecció, especialitzada en les temàtiques del Mare Nostrum (geologia, historia, arqueologia,
biologia marina, paissatjística, pesca,etc.) es construirà sobre la core collection (les subscripcions a les millors revistes
especialitzades i els llibres dels autors de referència de cada temàtica) i es recolsarà en un servei documental
d’assessorament personalitzat : els professionals que hi treballin hauran d’establir sinèrgies amb altres biblioteques,
museus i entitats per oferir als seus usuaris accés a les col·leccions externes.

La resta del espai concebit com a biblioteca es podrà destinar a qui visiti el Centre : les famílies que vagin al Temàtic, els
assistents a un congrés, els cinèfils, etc. Aquest públic heterogeni ha de trobar un slow space: imaginem un lloc amb
petites barques que son en realitat seients pels infants i còmodes bancades camuflades en falses onades, en realitat
una catifa on “s’asssequen”, contes, còmics i novel.les sobre sirenes i pirates, el mar i la navegació, els vaixells i els
pescadors…

Il·lustracións de núvol de paraules

Trasportem ara la biblioteca al Temàtic el seu paper ha de ser documentar les col·leccions exposades i dissenyar
itineraris que les enriqueixin per contribuir a variar el relat museogràfic amb l’objectiu de fer-lo atractiu a un públic que
no vol aprendre des de la mirada sinó descobrir des de l’experiència que esdevé, cada vegada més, multidisciplinar i
multimèdia.
No obstant, el més interessant serà la participació en aquest nou procés d’aprenentatge ofert per el Temàtic: si prenem
les rutes marítimes com a exemple, les experiències a desenvolupar podrien ser la recreació multimèdia d’un vaixell que
feia la ruta de la fusta o una instal·lació on es mostrés com es calcula aquesta ruta mirant les estrelles o utilitzant els
diferents aparells creats per l’home: des de l’astrolabi a l’app del mòbil, passant per la bruíxola i el GPS. O potser
explicar el que és la navegació ortodròmica: perquè al mar la navegació en línia recta no és sempre la més curta...
Al primer paràgraf parlava del valor que podia aportar la biblioteca al projecte; hem vist com suma de portes endins,
però cal afegir que cap en fora també: el fet que el nostre poble pugui disposar, en un futur proper, d’un nou
equipament cultural és una molt bona notícia per a tots els blanencs.

Àngels Merino Cicres.
Directora de la Biblioteca de la Universitat de Girona
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