Els rius esdevenen els cordons umbilicals de territoris vius. Contenen vida animal i vegetal, garanteixen la connectivitat ecològica
entre espais allunyats, conformen paisatges singulars i de contrast,
veuen créixer pobles i ciutats, ofereixen recursos naturals, són pòsit
de memòria popular i de patrimoni històric, aporten qualitat ambiental i benestar i, en definitiva, donen personalitat als territoris.
El Fluvià és un riu compartit per les comarques de la Garrotxa, del
Pla de l’Estany i de l’Alt Empordà al llarg del seu recorregut vertiginós a la capçalera, del camí volcànic i encaixat al tram mitjà, i del
seu pas més obert i sinuós fins al mar. Normalment baixa calmós,
però a vegades creix sobtadament al ritme capriciós i extrem de les
pluges. Les inundacions han castigat severament el territori per on
passa el Fluvià.
El Fluvià atresora racons i singularitats úniques que li confereixen
un caràcter especial. El tram alt té una orientació poc habitual de
sud a nord i ja de seguida es mou per una gran plana al·luvial.
És l’únic riu d’entitat a Catalunya sense embassaments, amb una
capçalera que és un autèntic niu de tempestes; un recorregut que
deixa al descobert l’enorme petjada del vulcanisme, que travessa
diferents espais naturals protegits, que conté infinites mostres patrimonials de l’aprofitament hidràulic, que testimonia l’impacte de les
inundacions, etc.
L’exposició permet conèixer amb detall el Fluvià des de diferents
punts de vista, explorant quins són els aspectes més singulars i la
seva diversitat ecològica, paisatgística i cultural. El gruix de l’exposició se centra en unes projeccions audiovisuals sobre una gran
maqueta 3D de la conca del Fluvià, i la complementen plafons
informatius, fotografies antigues, testimonis de memòria local en
format d’entrevista, una projecció a intervals (time-lapse) del paisatge i altre material expositiu.
Una exposició itinerant que es podrà veure a Olot, Banyoles,
l’Escala i la Vall d’en Bas i que ens permetrà descobrir, viure i sentir
el Fluvià.

Museu Darder de Banyoles
Plaça dels Estudis, 2
17820 Banyoles
972 57 44 67
museudarder@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat

Horaris
Dimarts a dissabte: 10:30 h a 13:30 h
i 16:00 h a 18:30 h
Diumenges: 10:30 h a 14:00 h
Horaris especials per Sant Martirià
i festius entre setmana: consulteu
al Museu.
Visites concertades per a grups
escolars.

El Fluvià,
tres comarques i un riu

Ho organitzen:

Del 23 de setembre de 2017 al 14 de gener de 2018
Museu Darder de Banyoles
Inauguració el 22 de setembre a les 19 h

Hi col·laboren:

Amb el suport de:

Forma part de:

CONFERÈNCIA

SORTIDES DE CAMP

Divendres 6 d’octubre, 20 h
Sala d’Actes del Museu Darder de Banyoles.
“Enginyeria entorn al Fluvià al seu pas pel Pla de l’Estany”,
a càrrec de Joan Anton Abellán.

Diumenge 12 de novembre, 9:30 h
Descoberta del riu Fluvià al camí de les Rescloses, a càrrec de
membres de Limnos - EdC (Associació de Defensa del Patrimoni
Natural del Pla de l’Estany – Ecologistes de Catalunya).

El Fluvià pren contacte amb la comarca del Pla de l’Estany tot just
una mica abans de l’aiguabarreig amb el Ser, uns metres amunt de
la resclosa de Serinyà, i l’abandona passat el passallís d’Orfes. En
total, al llarg de la història, en aquest tram del riu s’han construït 4
centrals hidroelèctriques, amb les seves corresponents rescloses,
1 pont i 2 passallisos, 6 molins i 1 serradora. I s’han quedat en el
tinter 3 projectes d’embassaments i 1 d’un pont. En aquesta xerrada parlarem de totes aquestes construccions del riu Fluvià.

Excursió matinal al voltant del riu Fluvià on transitarem el camí
de les rescloses des de Martís a Serinyà coneixent els valors
naturals, la fauna i la flora, els usos socials, com les centrals
hidroelèctriques i les fonts, i el patrimoni cultural associat al riu.
Durada aproximada: 3 hores
Punt de trobada a l’aparcament de Correus (Banyoles). S’anirà
amb un mínim de cotxes.
Inscripcions: comunicaciomuseus@ajbanyoles.org; Tel. 972 57 44 67

Activitat gratuïta
VISITES ESCOLARS, D’ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS
VISITES GUIADES
Visites guiades a l’exposició a càrrec de Carles Bayés, comissari
de l’exposició, Geògraf i màster en Climatologia aplicada.
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.
Diumenge 15 d’octubre, 11.30 h
Dissabte 2 de desembre, 17 h

Les escoles, associacions i col·lectius poden concertar visites
lliures a l’exposició, amb un màxim de 30 persones per grup.
Horari:
Dimarts a dissabte: 10.30 h a 13.30 h i 16 h a 18.30 h
Diumenges: 10.30 h a 14 h
Concertació de les visites:
museudarder@ajbanyoles.org, Tel. 972 57 44 67

