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1.

Definició

El Centre d’Interpretació Can Caciques convida al visitant a descobrir les
característiques més significatives del passat de Llagostera. Té com a objectiu
vetllar pels béns immobles, mobles que custodia l’Ajuntament de Llagostera i que
constitueixen un patrimoni públic amb un valor identificador i cultural que cal
estudiar, protegir i difondre.
A través del portal web www.cancaciques.cat s’apropa a tots els usuaris la història
del centre, els seus continguts i les activitats programades.
Inauguració: 31 de maig de 2014.

2.

Ubicació i espais del centre

Can Caciques
 Can Caciques, casa construïda aprofitant una de les torres de la muralla
medieval del segle XIV. Aquest espai acull una part de l’exposició
permanent.
 Edifici de nova planta que acull una part de l’exposició permanent i
l’exposició temporal. En aquest espai també hi ha ubicades les dependències
municipals de Cultura.
Adreça: C/ Olivareta, 38
La sala de reserva
 La sala de reserva: dipòsit de les col·leccions d'arqueologia i etnologia de
Can Caciques.
 La sala annexa: destinada a la restauració, neteja i sanejament dels objectes
de la reserva o els recentment ingressats.
Adreça: C/ Major, 11

3.

Horaris

L’horari d’obertura del centre és de dilluns a divendres de 10 a 14 h., i dissabtes,
diumenges i festius d’11 a 14 h.
Durant l’any 2019 ha estat tancat els dissabtes, diumenges i festius del 12 de gener
al 7 d’abril.
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4.

Personal

Marta Albà Espinet, directora (segons acord de Junta de Govern Local de 18 de
gener de 2011).
Olga Llobet Guevara, comissària de les exposicions (contracte de serveis).

5.

Pressupost

Durant l’any 2019 el Centre d’Interpretació de Can Caciques va disposar d’una
partida de 12.000. € per fer front a les activitats programades.

6.

Exposicions

El Centre d’Interpretació de Can Caciques compta amb dos espais expositius que
acullen:
6.1. Exposició permanent
L’exposició permanent està diferenciada en dos sectors:
El privilegi del bosc i La vila emmurallada.
L’exposició d’El privilegi del bosc està ubicada a l’edifici de nova planta. Mostra la
intensa relació entre l’home i el bosc per la important presència de superfície
forestal a Llagostera.
L’exposició La vila emmurallada ubicada a l’antiga casa Can Caciques mostra
l’evolució del nucli medieval de Llagostera des del segle XII fins al segle XVII.
6.2. Exposició temporal
La Temporal mostra peces de la col·lecció etnològica que no tenen cabuda en
l’exposició permanent. Durant l’any 2019 han estat exposades dues temporals:
Objectes, especialitats i Productos
Inauguració : dissabte 24 de març de 2018, a les 19h.
A partir d’una extensa mostra de capses i objectes de suro aglomerat produïdes per
Productos del Corcho Aglomerado s’explica la història d’aquesta empresa que va
passar del tap de suro a una gran diversitat de productes destinats a nous sectors
del mercat. Un dels productes principals que va elaborar Productos del Corcho
Aglomerado durant 52 anys va ser la capsa de suro aglomerat per al brandi
Cardenal Mendoza.
Durada de l’exposició: del 24 de març de 2018 a l’abril de 2019.
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Entre l'estètica i la higiene. La barberia, un ofici supervivent al segle XXI
Inauguració : dissabte, 6 d’abril de 2019, a les 19h
Amb la recreació d’una antiga barberia a partir del mobiliari i estris cedits per la
família Amat s’explica l’evolució d’aquest ofici fins a l’actualitat.
Durada de l’exposició: del 6 d’abril de 2019 al març de 2020.
6.3. L’interactiu
Instal·lat el 2015 a la sala de l’exposició permanent i titulat Descobreix la col·lecció
de Can Caciques! vol donar a conèixer les col·leccions d'etnologia i arqueologia
que les exposicions només mostren parcialment.
Permet dues entrades:
- Peça a peça: per descobrir la història dels objectes de la col·lecció. A
desembre de 2019 hi ha informació sobre 100 peces.
-

En primera persona: per tenir la impressió directa de qui ha tingut una
experiència directe amb una de les peces de la col·lecció. Durant l’any 2019
s’ha incorporat una entrevista, actualment en són 8 entrevistes.

6.4. Activitats pels centres educatius
Can Caciques ofereix als centres educatius de Llagostera activitats guiades de
diferents temàtiques relacionades amb l’arqueologia o l’etnologia adaptades a totes
les edats. Recursos educatius disponibles:
 Ganivet de taper
 La banasta de carboner
 Els oficis antics
 Un viatge a la prehistòria
Activitats realitzades durant l’any 2019:
La banasta del carboner
Objectiu: fer reflexionar als alumnes sobre l’ús de l’energia a partir de l’activitat
quotidiana de cuinar i de quina energias’han utilitzat per cuinar al llarg de la
història (carbó, gas i elèctrica). Es fa especial atenció als recusos actuals per
obptenir energia (hidràulica, tèrmica, nuclear, alternativa) en contraposició al
procés tradicional de l’obtenció del carbó vegetal, això amb el suport visual de les
eines i imatges exposades.
Número de grups escolars: 4 grups de l’INS(30/10/2019)
Número total d’estudiants: 44
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Els oficis antics
A partir de l’exposició permanent El privilegi del bosc, es tractaran diversos oficis
antics: els tapers, els pagesos, els carboners, els esclopaters i els cistellers.
Número de grups escolars: 4 grups de l’escola de primària de l’escola de Vilaroja
(31/10/2019)
Número total d’estudiants: 56
6.5. Nombre de visitants que ha rebut el centre

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Individuals
7
4
6
215
20
156
96
10
63
318
61
72

Grups
0 grups
0 grups
2 grup no escolars (77)
0 grups
0 grups
0 grups
0 grups
1 grups
0 grups
8 grups escolars (100)
1 grups no escolars (54)
0 grups
Total visitants 2019:

Total
7
4
83
215
20
156
96
60
63
418
115
72
1309

Visites de grups escolars:
‐ 30 d’octubre. Visita de 4 grups de 4rt d’ESO de l’INS Llagostera.
‐ 31 d’octubre. Visita d’un grup d’alumnes de l’escola de Vila Roja.
Altres grups destacats:
‐ 17 de març. Visita de l’Associació de motos antigues
‐ 30 de març. Visita de l’Associació d’Història Rural de Girona
‐ 8 d’agost. Visita de la Fundació Ramon Noguera
‐ 11 d’octubre i 11 de novembre. Visita d’un grup organitzat, de nacionalitat
francesa, per una agència de viatges.
6.6.

Exposicions Microtemporals

Instal·lació de vitrines en àmbits públics concorreguts on s’exposa una peça o un
grup de petites peces amb una breu explicació. En aquest moment les vitrines estan
situades a la biblioteca, la llar del pensionista, l’oficina de turisme, la residència
Josep Baulida i la casa de les Vídues.
Les exposicions Microtemporals muntades durant el 2019 han estat:
‐ Quan encara no era clar
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‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

Peces exposades: Fanal d’estació (reg. 311) i Gorra de peó de brigada de
via i obres (reg. 1212)
Fent taps a mà
Peces exposades: Ganivet de llescar (reg. 1146), ganivet de carrar (reg.
1095) i ganivet de taper (reg. 1093)
El sarró de pastor
Peces exposades: Banya de pastor per a oli per guarir el mal de peu dels
xais (reg. 66) i Banya de pastor per a sal i pebre (reg. 67)
Carros i carreters
Peces exposades: senatxo de carreter (reg. 71)
Un bon cafè
Peça exposada: molinet de cafè (reg. 1218)
Rentar a mà
Peça exposada: rentadora (reg. 518)
Al juny, la falç al puny
Peces exposades: Falç (reg. 1128 i 1222), carbassot i pedra d’esmolar (reg.
102) i carbassot (reg. 99)
Ja ha tocat la sirena
Peces exposades: Sirena (reg. 1499)
Urnes noves per a un nou cens
Peces exposades: Urna electoral (reg. 1647)

6.7. Altres activitats
 Vista a l’espai La Reserva / 6 d’abril de 2019
Visita al magatzem per mostrar les peces instal·lades des de 2017 Número de

participants. 25
 Visita comentada a les exposicions de can Caciques / 10 de juny de 2019
A càrrec de d’historiador Pau Turon. Número de participants. 20
 Passejada pels molins de Ridaura / 27 d’abril de 2019
Sortida per conèixer el patrimoni hidràulic moliner de Ridaura ( molí del
Xòrrec, abans molí de can Roure, el molí de can Nadal i els tres de can
Moner. Número de participants: 53
 Sumem! / 27 d’octubre 2019
Presentació una de les darreres aportacions a la col·lecció etnològica: 9
màquines de la fàbrica de taps de Josep Blanch donades per la família
Blanch i recentment restaurades per Joan Sàbat i Narcís Amat.
Projecció del vídeo “ Josep Blanch, la memòria d’un ofici” i “ La màquina de
marcar discos per a cartutxos d’escopeta”, entrevista a Mercè Rissech.
Número de participants: 72
 Projecció d’audiovisuals / 29 de desembre 2019
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Projecció de dos audiovisuals “Josep Blanch, la memòria d’un ofici” i “ la
màquina de marcar discos per a cartutxos d’escopeta” Número de
participants: 36
A través del portal web www.cancaciques.cat s’apropa a tots els usuaris la història
del centre, els seus continguts i les activitats programades. Aquest nou canal de
comunicació es complementa amb la difusió telemàtica de la programació del
centre via correu electrònic.

7.

COL·LECCIÓ

Actualment el catàleg de les col·leccions està format per:
 Col·lecció arqueològica: 292 registres
 Col·lecció etnològica: 1.390 registres
7.1. Conservació
Peces catalogades durant l’any 2019:
 Col·lecció arqueològica: 67 registres
 Col·lecció etnològica: 29 registres
7.2. Ingressos
Donacions durant l’any 2019 s’han produït 8 donacions de peces etnològiques.

8.

Indicadors

Indicador
A les exposicions
Nombre de visitants
A les activitats
Permanents
Nombre d’exposicions Temporals
Microtemporals
Jornades / Presentacions
/ Xerrades/ Projeccions
Sortides / Passejades per
Nombre d’activitats
la història
Exposicions
Visites web

www.cancaciques.cat

Total 2.019
1.309
181
2
2
9

1.490
13

4
1

5

0
84.088
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