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1. Els inicis  
 
La idea que sorgí de l’Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya era crear a Catalunya un 
museu de ciència i tècnica similar al que tenien 
els països més desenvolupats del món amb la 
finalitat de preservar els objectes tècnics i 
fomentar les vocacions científiques. 
 
La creació d’un museu de ciència i tècnica a 
Catalunya és una antiga aspiració del món 
industrial i tècnic català. A finals del s XIX 
industrials  catalans van demanar la creació d’un 
museu d’aquestes característiques on es mostrés  
les produccions de la indústria seguint el model 
dels que hi havia en altres països com França o  
Anglaterra on el Science Museum de Londres no 
solament exposava màquines sinó també 
productes.  
 
La primera iniciativa amb èxit va ser el Gabinet 
de Física Experimental Mentora Alsina creat per  
l’industrial Ferran Alsina l’any 1907.  Situat a una 
torre del Tibidabo, tenia una finalitat 
exclusivament didàctica, i fins als anys vuitanta 
va estar en actiu. Actualment els seus  
instruments s’exposen al mNACTEC. 
 
Uns anys més tard hi hagué una segona iniciativa  
a la Facultat de Física de la Universitat Central de 
Barcelona  on es creà una aula per exposar 
elements científics. Fou desmuntada per 
necessitat d’espai  i els objectes romangueren en 
un magatzem. Actualment els que han 
sobreviscut són a la nova facultat. 
 
La primera voluntat oficial de realitzar un museu 
sorgí a l’escola d’enginyers industrials de 
Barcelona, a l’inici de la guerra Civil. La 
Generalitat publicà una ordre al 1937 que creava 
el Museu de la Ciència i de la Tècnica  . El nucli 
d’aquest Museu havien de ser els aparells 
obsolets i les maquetes de l’Escola d’Enginyers 
Industrials i fins hi tot es nomenà com director al 
mateix director de l’Escola  en Santiago Rubió 
Tudurí  que a més fou  un enginyer molt 
reconegut pioner del transport metropolità de 
Barcelona. Ell mateix  em va explicar que la 
iniciativa  es degué a la voluntat de donar una 
feina concreta a professors que en època de 
guerra no tenien masses classes. Naturalment el 
projecte no tingué continuïtat. 
 
Després de la guerra un grup d’enginyers 
reprengué la idea a l’Escola d’Enginyers i es 
crearen unes maquetes que encara existeixen, 
però no fou fins al 1977 quan l’Associació 

d’Enginyers Industrials impulsà la idea a través 
d’un article a Novatècnia i d’una exposició a la 
mateixa seu de l’Associació.  En Rubió Tudurí hi 
aportà una maqueta  ideal d’una farga Catalana 
feta per ell mateix. 
 
L’associació creà una comissió per impulsar el 
Museu que uns anys més tard es convertí en 
l’Associació del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica, constituïda per tot tipus de 
professionals. 
 
L’any 1981, un cop instaurada la Generalitat,  es 
creà una comissió mixta formada per l’Associació 
del Museu  i el Departament de Cultura que va 
aprovar la realització d’un projecte teòric del que 
hauria de ser el futur Museu. El 1983 la 
Generalitat va comprar la fàbrica modernista 
Aymerich, Amat i Jover de Terrassa i el 1984 
després d’una restauració de la façana i del cos 
de la màquina de vapor i de les calderes, s’obrí al 
públic amb una exposició  del material recollit.    
 
L’any 1996, dotze anys després d’haver comprat 
la fàbrica, amb l’edifici completament restaurat, 
s’inaugurà el Museu amb una gran exposició 
sobre l’energia. 

 
L’objectiu de la proposta de l’Associació 
d’Enginyers era crear a Catalunya un museu de 
ciència i tècnica similar als que tenien els països 
més desenvolupats del món. Molts dels membres 
de l’Associació coneixien alguns d’ells com per 
exemple el de Xicago, el de Londres, el de Munic, 
el de Viena, el d’Estocolm,  el de  Milà, el de 
Praga, el de Moscou... Era una aspiració que 
s’emmarcava en un conjunt d’iniciatives del món 
cultural d’aquells anys de transició quan 
s’aspirava a que Catalunya tingués equipaments 
culturals de la qualitat d’una nació europea i que 
després la Generalitat els va anar fent realitat: la 
Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu Nacional, el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya i també el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el 
mNACTEC.  
 
Aquesta iniciativa és produí en unes 
circumstàncies diferents a les anteriors, ja que 
després de la segona Guerra mundial es 
produïren uns canvis tècnics i socials que 
revolucionaren completament  la societat. Les 
transformacions foren tan grans que les 
característiques de la societat ja no eren les de la 
societat industrial. L’intel�lectual francès Althuser 
la va anomenar societat post-industrial, i després 
es va popularitzar el nom de societat de consum.   
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A Espanya aquest canvi es produí als anys 
seixanta, uns anys més tard que a Europa,  quan 
s’inicià un desenvolupament econòmic accelerat, 
després d’anys d’estancament. Les fàbriques 
començaren a substituir les maquinàries i eines 
per altres de més modernes, així com els 
particulars ho feien amb els mobles i utensilis de 
casa. Va ser en aquests anys quan es van 
suprimir els embarrats que feien moure les 
màquines de les fàbriques i quan els telers de 
garrot i d’espasa del sector tèxtil, el més 
important de tots, es van substituir  per altres 
sense llançadora. L’electrònica s’introduí a tot 
tipus de màquines que s’instal�laven de nou i 
s’utilitzaren nous materials des d’aliatges fins a 
materials plàstics. En pocs anys tot un món 
material del treball i de la vida quotidiana havia 
quedat obsolet. 
 
Als anys setanta, quan sorgí la idea del Museu, 
molts enginyers catalans sensibilitzats per la 
història de la tècnica  estaven preocupats en 
veure que a les seves empreses s’havien 
aferrallat moltes màquines que feia dècades que 
funcionaven i que algunes dataven del s.XIX. El 
toc d’alerta va venir de gent que havia vist 
màquines i utensilis similars als que aquí es 
destruïen a museus estrangers. El sentiment que 
aquí es destruïa elements que en altres llocs es 
consideraven part del patrimoni va ser el que 
impulsà la idea de crear urgentment un museu 
que preservés els principals testimonis  d’aquells 
sistemes de producció que estaven a punt de 
desaparèixer totalment. 
 
El museu de la ciència i de la tècnica  que es volia 
fer no solament tenia com a finalitat conservar 
aparells i màquines que el canvi tècnic havia 
convertit en obsolets sinó que a més  havia de 
ser el centre divulgador del coneixement i de 
l’evolució de la tècnica i la ciència fins als nostres 
dies.  
 
Es considerava que el coneixement científic i 
tècnic estava  poc arrelat a la nostra cultura i que 
en un món impregnat de tecnologia era 
imprescindible que existís una forta cultura 
tecnològica i científica que despertés vocacions 
tècniques que impulsessin creativitat dins de les 
empreses.  
 

Actualment, el mNACTEC ha completat les seves 
exposicions permanents, s’ha consolidat com 
oferta cultural de qualitat, i ha aconseguit formar 
col�leccions força completes de diverses 
tipologies d’objectes tècnics. Per tot això és una 
institució de referència en la conservació, 
restauració i divulgació del patrimoni industrial de 
Catalunya. 
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2. Conceptes base del mNACTEC i del seu 
desplegament Territorial 
 
Quan al 1981 el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya encarregà el projecte 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, el servei de Museus estava en plena 
reflexió sobre l’organització museística de 
Catalunya.  És en aquest context que es 
desenvoluparen les bases del Museu  i el seu 
desplegament territorial.  
 
Els qui redactaven el projecte del Museu volien 
crear una estructura museística consistent a nivell 
de tot Catalunya que preservés els elements 
històrics i que difongués la cultura científica. El 
propòsit era fer una nova estructura innovadora 
respecte a les que hi havia i que fos un referent 
de la museologia tècnica a nivell europeu.  
 
S’era conscient que s’estava en una època en la 
qual tot canviava molt de pressa i que s’havia de 
construir una estructura adaptable als canvis. 
També hi havia la certesa que mai s’obtindrien 
els recursos dels que disposaven els grans 
museus dels altres països europeus i que per tant 
s’havien de fer les coses cercant la màxima 
rendibilitat a través de sinèrgies amb altres 
institucions i empreses.  
 
Tota aquesta situació engegà una reflexió  de la 
que van sorgir cinc conceptes que definirien el 
caràcter del futur museu i de la seva organització. 
 

 

Concepte 1:  Un Museu Nacional al servei de la 
museologia catalana tècnica de Catalunya 
 

 
 
En aquells primers anys, l’estructuració futura 
dels museus de Catalunya es basava en dues 
grans accions. Per una part es volia desenvolupar 
una xarxa museística territorial  estructurada per 
comarques situant un museu principal a cada 
capital per coordinar  l’activitat museística del seu 
territori. Per  altra banda s’havien de crear els 
Museus Nacionals per donar suport tècnic 
especialitzat en cada temàtica als museus locals i 
comarcals. En aquest context el mNACTEC havia 
d’assessorar als museus que tenien objectes 
científics i tècnics.  
 
Posteriorment la Llei de Museu de l’any 90 va 
excloure la creació de la xarxa de Museus locals i 
comarcals, però el Museu de la Ciència i de la 
Tècnica  va continuar assumint la tasca de donar 
servei a la museologia tècnica  dels museus que li 
sol�licitaven. El mNACTEC, seguint el que diu la 
Llei de Museus, es va constituir com a museu 
capçalera de la seva temàtica i com a centre 
coordinador d’una xarxa territorial de museus que 
s’estén per tot el país. Així doncs, es va crear una 
organització capaç de vertebrar la museologia 
científica i tècnica de Catalunya.  
 
 
Concepte 2: D’un museu de ciència i tècnica a un  
museu de la industrialització 
 

 
 
A l’inici del projecte, el primer canvi conceptual, 
que ha resultat el més transcendental, va ser 
centrar el Museu en la industrialització en 
comptes de basar-lo en l’evolució tecnològica 

El museu de la ciència i de la Tècnica és 
un museu industrial que aspira a 
explicar la implantació d’aquest sistema 
productiu al nostre país i l’impacte a la 
societat i al seu entorn físic. 

La incorporació del projecte del  museu 
de la ciència i de la tècnica  dins de la 
planificació cultural del Departament de 
Cultura configurà el futur museu com un 
equipament nacional capaç de donar un 
servei a la museologia científica i 
tècnica del país. 
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que, no obstant, restà com una característica 
important d’aquell procés productiu, econòmic i 
social. La nova orientació que es proposava per al 
mNACTEC no solament era un matís sinó un 
canvi conceptual profund ja que significava que 
l’objectiu central  no era la tècnica i la seva 
evolució,  tal com succeïa en els museus tècnics 
més importants d’aquell temps, la relació entre la 
tècnica, la societat en la que estava inserida i 
l’impacte en el seu entorn físic... Els museus 
científics i tècnics dirigits generalment per 
personal tècnic,  tendien a no implicar-se massa 
en l’impacte social i ecològic que la tècnica 
produïa.   
 
Aquesta nova opció, que explicava un període 
cabdal de la història catalana, era molt més 
interessant ja que  el museu contribuïa a reforçar 
la identitat del nostre país. Es volia subratllar que 
la cultura de la Catalunya  es devia en gran part 
al període de la industrialització. Un procés 
econòmic que no solament va impulsar la 
modernització del país sinó que va ajudar a que 
la llengua i la cultura pròpia no es perdessin, a 
diferència d’altres regions europees amb una 
història pre-industrial similar que, en no ser 
capdavanteres de la industrialització van perdre la 
seva llengua i la seva cultura.. Aquest procés de 
modernització va significar que en molts aspectes 
productius, socials i culturals Catalunya va tenir 
un lideratge dins d’España i que com a 
conseqüència els signes culturals del país, com la 
llengua, no es veiessin com “provincians”, sinó 
que fos considerada com un símbol del progrés. 
 
L’opció industrial del Museu també tenia una altre 
gran avantatge respecte a la primera opció 
purament tècnica la qual es basava en l’evolució 
dels objectes i màquines. És que es podia crear 
un museu diferent als existents en altres llocs 
del planeta malgrat que els objectes conservats 
fossin iguals o similars als que hi havia en aquells 
llocs. Aquest fet no succeeix en els museus 
tècnics tradicionals, on s’exposaven l’evolució de 
les màquines, ni en els “Science Centres” dedicats 
a l’experimentació amb finalitats didàctiques, ja 
que la tecnologia, la ciència i les seves històries 
respectives, son les mateixes en tot el món i, 
malgrat els esforços realitzats pels museus i 
centres de ciència per diferenciar-se els uns dels 
altres no poden evitar l’explicació  dels mateixos 
conceptes i objectes.  

 
La diferenciació dels museus industrials d’una 
mateixa temàtica a diferents llocs del món no la 
marca la tecnologia sinó la seva implantació en 
un entorn social i natural determinat  i l’ús que 
se’n fa. Per exemple, les tècniques mineres son 
iguals per tot arreu però la mina contemplada 
com una explotació en un determinat lloc és 
única degut a les característiques naturals i al seu 
entorn social.  
 
 
Concepte 3: Els béns immobles són béns 
museístics 
 

 
 
Una reflexió sobre el canvi conceptual del museu 
expressat a l’anterior paràgraf portà a considerar 
que l’objectiu de conservació del Museu s’havia 
de centrar no solament en la conservació 
d’objectes (maquines, eines..) sinó també en els 
bens immobles. Per aquest motiu es començaren 
activitats encaminades a desvetllar la 
sensibilització sobre el patrimoni industrial, així 
com a realitzar un inventari dels béns immobles 
que existien al país i a fomentar la seva 
conservació i reutilització.  
 
El museu sortia de les seves parets i considerava 
tot el territori català com a objecte de la seva 
intervenció. Aquesta política pretenia que els 
elements de la industrialització fossin visibles i 
representessin un testimoni viu del nostre passat. 
Alhora es considerava que era una manera que la 
població es sensibilitzés pel patrimoni industrial 
com un patrimoni cultural i s’interessés per la 
industrialització. Com a conseqüència es 
contribuïa a incrementar la riquesa patrimonial 
del país que és el factor de qualitat que la cultura 
confereix al territori ja que la profunditat del 
temps és una de les principals característiques 
dels testimonis de la història. 
 
El mNACTEC i l’Associació del Museu han estat i 
continuen sent molt actius en aquest camp. 
S’està realitzant l’inventari del patrimoni industrial 
(IPIC); s’han organitzat congressos, cursos i 

El mNACTEC desenvolupa una política 
de preservació i estudi que afecta no 
solament als béns mobles sinó també 
als béns immobles de la 
industrialització. 
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conferències; s’han fet publicacions i s’ha 
intervingut en la salvaguarda i catalogació dels 
llocs  patrimonials industrials d’interès. 
 
 
Concepte 4 : El Museu descentralitzat i la recerca 
d’un model museístic territorial 
 

 
 
L’últim gran concepte que s’adoptà i que està 
relacionat amb l’anterior, va ser l’organització 
descentralitzada del Museu com alternativa a una 
primera idea de fer un gran museu a la capital. 
Aquesta filosofia pretenia fomentar les accions 
d’aquest camp de la cultura per tot el país  i 
alhora vertebrar la museologia tècnica al territori 
que era una de les funcions dels museus 
nacionals. A més, aquesta estructura, reflectia, 
com es veurà més endavant, els diferents 
aspectes de la industrialització catalana  que 
també es produí d’una manera descentralitzada. 
 
 

Des del seu inici hi hagué la voluntat 
que l’acció museística s’estengués per 
tot el territori català a fi de vertebrar 
una política museística científica i 
tècnica a nivell nacional. 
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3. Bases del model Territorial del Sistema 
del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
 
Quan s’inicià el disseny del desplegament del 
Museu en el territori s’era conscient que mai es 
tindrien el recursos per a mantenir des de la 
Generalitat una organització museística tècnica  
important  a nivell català. Tampoc hi havia la 
voluntat de crear una estructura comandada des 
d’una seu central sinó que ben el contrari, es 
volia que la responsabilitat sobre les accions fos 
dels mateixos museus. Estudiant les diverses 
organitzacions culturals territorials d’altres països 
s’arribà a la conclusió que no hi havia cap model 
que pogués servir. Tots els que depenien de 
l’administració es basaven en una jerarquia molt 
rígida que és el seu model per excel�lència. A 
nivell privat existien algunes associacions la única 
finalitat de les quals era difondre conjuntament la 
seva existència i les seves activitats. 
 
La reflexió que s’inicià en aquells primers anys 
desembocà a la creació del “sistema territorial” 
basat en una sèrie de conceptes sobre el territori 
i sobre la teoria d’organitzacions que s’expliquen 
a continuació. 
 
 
a) De la ciutat estat a la Catalunya ciutat 
 

 
 
El tipus de desplegament pel territori  d’una 
institució com la proposada en el cas dels museus 
industrials, està en funció de la visió que es  
tingui del mateix territori. En aquest cas es basà 
en el concepte de “Catalunya-Ciutat” 
desenvolupat a començament del s.XX pels 
noucentistes catalans els quals contemplaven 
Catalunya com una gran ciutat.  
 
Era un concepte de territori similar a 
l’organització de les ciutats-estat de l’antiga 
Grècia. La ciutat-estat grega era una unitat 
territorial a escala humana que un ciutadà podia 
fer-se-la seva. El centre era la ciutat o “polis” i 

s’estenia fins allí on una persona podia anar i 
tornar en un sol dia. O sigui, un territori amb un 
centre que estructurava la resta, d’uns trenta 
quilòmetres de diàmetre, i on, la ciutat i el camp, 
constituïen una mateixa unitat. 
 
Encara que Catalunya tenia unes dimensions molt 
més grans, el desplaçament en el seu interior 
eren molt més ràpid que a la Grècia clàssica. La 
mateixa Mancomunitat realitzà una política molt 
activa de construcció de carreteres i camins, i 
s’havia aconseguit desplegar una xarxa de 
ferrocarrils de via estreta relativament extensa. 
Totes les parts del país eren més accessibles que 
abans. Actualment i gràcies als avenços dels 
sistemes de comunicació dels darrers decennis, la 
similitud amb la ciutat estat grega és molt més 
gran. És perfectament possible viatjar d’una 
punta a l’altre i tornar en un sol dia pel noranta 
per cent dels ciutadans.  
 
A l’època de la Mancomunitat  es pretenia reduir 
al màxim la dualitat camp-ciutat i es creia que 
s’havia de difondre per tot Catalunya l’esperit 
innovador i modern de les ciutats i, 
concretament, del que hi havia a Barcelona. Un 
exemple paradigmàtic foren els cellers 
cooperatius construïts en aquells anys. Es 
pretenia dotar d’equipaments moderns als pobles 
vitícoles amb la construcció d’uns immobles d’alta 
tecnologia i amb una arquitectura de gran 
qualitat com els que es construirien a Barcelona 
en una situació similar   
 
El concepte de Catalunya-ciutat dóna una unitat 
al territori i el fon amb el de la capital per la qual 
cosa un equipament nacional no necessàriament 
ha d’estar en aquesta última. Pot estar situat a  
qualsevol punt del territori, ja que és assequible 
per a quasi tothom. Els sistemes centralistes 
diferencien la capital de la resta i tendeixen a 
justificar que l’únic lloc on s’han de posar els 
equipaments nacionals és a la capital.  

El mNACTEC  considera que cada museu 
de la seva organització territorial és una 
part del  Museu Nacional i la seva 
qualitat ha de ser  similar a la de la seu 
central. El concepte de territori es basa 
en el de  l’època noucentista de 
Catalunya-ciutat. 
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Aquesta visió noucentista reforçava la idea d’un 
museu nacional estès pel territori, ja que 
implicava que la creació d’una secció temàtica, 
que de fet era una part del Museu Nacional, es 
podia situar en qualsevol part de la geografia. La 
condició necessària, seguint la filosofia 
noucentista es que  el Museu havia de tenir una 
alta qualitat similar a la de la seu central. 
 
 
b) Biodiversitat i tecnodiversitat 
 

 
 
Una característica singular de Catalunya és la 
seva biodiversitat, a pocs llocs del planeta es pot 
trobar una  quantitat tan gran d’ecosistemes 
diferents en un espai tan reduït com és el nostre 
país. És un territori situat en una zona 
mediterrània  amb un ecosistema alpí als Pirineus 
i un de sec al sud. És conformat per muntanyes 
el que pressuposa que hi ha diverses altituds i a 
tot això s’ha d’afegir que hi ha una gran diversitat 
geològica. La biodiversitat ha comportat el 
desenvolupament de cultures agràries plurals 
amb conreus diferents, en contra dels llocs on hi 
ha un tipus únic d’ecosistema on hi ha hagut la 
tendència  de formar grans monocultius.   
 
La diversitat productiva agrícola modelà una 
mentalitat de treball més flexible ja que es 
convivia amb formes de treball diferents que, 
alhora, proporcionaven diferents matèries 
primeres de resultes de les activitats agrícoles, 
ramaderes, de silvicultura per a les activitats 
manufactureres. També la geodiversitat comportà 
una diversitat d’explotacions mineres el que 
explica la varietat de minerals extrets.  
Històricament, aquesta diversitat productiva es 
reflectí en l’existència d’una pluralitat de gremis 
que reflectien la gran quantitat d’oficis  que 
existien.  
 
A l’època industrial aquesta situació continuà amb 
la creació d’empreses de diferents sectors que 

conformaren una tecnodiversitat. Les empreses 
eren, i encara són, de dimensions mitjanes i 
petites, al revés que en els llocs on hi havia 
monocultiu que la tendència era la creació de 
grans explotacions.  
 
La industrialització provocà immigracions cap les 
zones on s’havien implantat el centres productius. 
La diversitat d’origen dels treballadors va ser molt 
elevada en tot aquest període. Primer es 
desplaçaren persones de l’interior de Catalunya i 
ja en el s.XX arribaren a la nostra terra, 
aragonesos, murcians, andalusos i de tots els 
territoris d’España que formà una sociodiversitat 
reforçada actualment per la immigració 
estrangera. 
 
 
c) La singularitat de la industrialització de 
Catalunya 
 

 
 
Catalunya va ser un dels primers territoris de la 
mediterrània on es desenvolupà la 
industrialització al primer terç del s.XIX (l’altre 
seria una part del nord d’Itàlia) i  l’única que ho 
feu a la península Ibèrica. Aquesta aposta en 
solitari va provocar que es convertís en una 
espècie d’illa industrial que estava allunyada del 
nucli important situat al nord d’Europa que, 
continuant amb el símil, actuava com a continent. 
Aquest fet va tenir  diverses conseqüències.   
 
La primera fou que el país produí tots els béns 
industrials bàsics que necessitava, malgrat la 
supremacia del tèxtil. La societat industrial 
necessitava un tipus de producte  de certa 
qualitat a un preu moderat i amb una quantitat 
que el món artesanal no podia produir. Per 
aquest motiu  Catalunya va haver de produir de 
tot i desenvolupà un gran nombre de sectors 
industrials, situació difícil de trobar en altres 
territoris europeus de dimensions similars.

La industrialització de Catalunya fou 
pionera en la zona del Mediterrani. Es 
desenvoluparen una gran quantitat de 
sectors productius que s’especialitzaren 
territorialment el que ha possibilitat la 
diversitat museística de l’organització 
territorial del mNACTEC. 

La biodiversitat i geodiversitat de 
Catalunya han creat una cultura 
productiva també diversificada que ha 
comportat una mentalitat més flexible 
al canvi que ha estat reforçada per la 
immigració i ha produït també una 
sociodiversitat. 
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La segona és que els centres productius, 
fàbriques, mines.... tenien unes característiques 
pròpies, i molt concretament en la seva 
arquitectura que considerant-los globalment, 
diferien  de les del nord d’Europa que és d’on 
venien els models. Es produí el mateix que en les 
espècies animals i vegetals d’una illa, són 
parentes de les del continent però amb una 
evolució diferent. Per aquest motiu el Patrimoni 
Industrial Català té unes característiques 
singulars respecte a les dels altres països 
europeus.  
 
La tercera característica fou que es produí una 
especialització territorial de la producció.  Així la 
zona de Capellades es dedicà al paper, Igualada 
a la pell, on encara es produeix un important 
percentatge de la sola de  sabates espanyoles, a 
Palafrugell el suro etc... El mateix tèxtil també 
s’especialitzà i al Vallès es produí quasi tota la 
llana de qualitat espanyola, a la costa el gènere 
de punt, a Manresa la cinteria... 
 
Aquest fet  ha comportat la creació de museus 
diferents a nivell de Catalunya que a més han 
estat relacionats amb el territori. 
 
   
d) Complexitat i incertesa del món actual, foment 
de la creativitat 
 

 
 
El món actual està patint uns canvis accelerats, 
en gran part a causa dels avenços tecnològics, 
que dirigeixen la societat cap a un model més 
complex. Les interrelacions entre els diferents 
factors que determinen la vida augmenten 
quantitativament i qualitativament. El canvi 
accelerat o exponencial en el qual estem 
immersos, en contrast amb el canvi lineal de 
l’època anterior, comporta que el futur no sigui 
tant previsible com ho era fa uns anys i no 
permet saber amb certa seguretat  com es viurà, 
com es treballarà o quines seran les bases 
organitzatives que regiran la societat. Aquesta 

situació provoca una sensació d’incertesa que 
s’ha d’acceptar com una de les característiques 
del nostre temps.  
 
Aquestes dues components de la nostra societat, 
complexitat i imprevisibilitat, han provocat canvis 
de dinàmiques i formes organitzatives de les 
entitats econòmiques i socials per tal d’afrontar 
els nous reptes que constantment es plantegen. 
 
Per afrontar aquests reptes s’ha tendit a impulsar 
unes  noves organitzacions molt més flexibles i 
que siguin adaptables a les noves situacions. Hi 
ha una tendència a mancomunar i compartir 
l’autoritat més que a transferir-la a un nivell 
superior. Aquesta nova situació també ha estat 
possible gràcies a l’augment del nivell de 
formació dels ciutadans i a la difusió del concepte 
de democràcia, ja sigui en el camp familiar 
laboral o polític, que  ha facilitat més la 
participació de les persones en els diferents 
àmbits de la seva vida. 
 
Les estructures jeràrquiques confereixen una 
seguretat als membres pel fet que hi ha una 
lògica clara en les decisions que ve donada i 
legitimada per la autoritat indiscutible del cap; 
tothom està enquadrat en un marc comprensible i 
sap quins son els seus límits d’autoritat i de 
decisions. A les organitzacions jeràrquiques, a 
més, es produeix un estalvi d’energia en la presa 
de decisions ja que solament una persona,  
assessorada o no, és qui decideix, i les ordres són 
transferides a través d’una escala predeterminada 
de comandaments. 
 
Però aquestes estructures tenen també els seus 
punts febles un d’ells és l’ofegament de les 
iniciatives personals que frustren creativitats dels 
components no dirigents de l’organització. D’altra 
banda, les línies directives es prenen, molt sovint, 
sense tenir en compte les coses que passen en el 
terreny de la realitat.  Aquestes organitzacions 
tendeixen a ser conservadores, poc flexibles i poc 
adaptables. 
 
Per aquests motius s’han format organitzacions 
més participatives amb  organigrames més plans 
que suprimeixen al màxim els diferents graons de 
comandament i on s’implanta  l’organització per 
objectius que dóna més llibertat i autonomia a 
cada una de les parts de l’organització. La 

L’organització territorial del mNACTEC 
s’ha basat en la creació d’un sistema poc 
jeràrquic  amb responsabilitat difosa 
entre els membres amb la finalitat que 
els museus tinguin més llibertat i es 
fomenti la creativitat. 
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supressió d’una part de la jerarquia comporta un  
funcionament transversal  en el que les accions 
són més properes a la presa de decisions i això 
comporta més responsabilitat compartida en el 
procés d’execució. 
 
 
e) El model d’organització en xarxa  
 

 
 
El rebuig al model jeràrquic va portar a la recerca 
d’altres tipus d’organitzacions. També  es defugí 
de l’organització associativa que de vegades es 
denomina xarxa. L’associació te com a objectiu 
oferir uns serveis als seus associats i en ella no hi 
ha una interrelació entre les estructures 
organitzatives de cada una de les parts, les quals 
actuen amb una independència absoluta i poden 
perfectament no implicar-se en el seu 
funcionament. El model d’organització en xarxa 
fou el que més s’ajustava. 
 
“Una xarxa per definició te uns nodes, no un 
centre. Els nodes poden ser de diferents 
dimensions i poden estar entrelligats per 
relacions asimètriques dins la xarxa de manera 
que no impedeix desigualtats entre els seus 
membres. Però prescindint d’aquestes asimetries, 
els diversos nodes són interdependents de tal 
manera que cap node, ni el més poderós, no pot 
prescindir dels altres, ni dels més petits, per a 
prendre decisions... En aquest sentit ens podríem 
preguntar: ¿Que fan en comú els individus de les 
colònies de peixos o de les colònies de formigues 
o d’un rusc d’abelles? Ningú n’és el líder. En cada 
un d’aquests casos, els  models complexos  que 
representen sorgeixen de les simples interaccions 
entre individus (Manuel Castells). 
 
El concepte d’organització en xarxa que és el que 
regeix l’actual món d’Internet, possibilita fer front 
a la complexitat i a la incertesa treballant i creant 
solucions noves gràcies a l’aprofitament de la 
creativitat dels seus membres i de sinèrgies. Dins 
de la xarxa apareixen subxarxes que incrementen 
la complexitat però que s’organitzen per 

solucionar un problema o incrementar l’eficàcia 
d’un servei. La dinàmica de moltes organitzacions 
en xarxa que tenen un objectiu clar és similar al 
que en biologia es diu el “caos dirigit”. Tot 
observant el que fan cada un dels individus en un 
moment donat, sembla que hi hagi una relació 
caòtica entre ells però si s’observa el conjunt al 
llarg d’un període es descobrirà que tots els 
moviments i tota la l’activitat va dirigida cap una 
finalitat. 
 
En una xarxa els nodes, en aquest cas els 
museus, no han de ser homogenis com en una 
estructura jeràrquica. N’ hi poden haver de grans 
i de petits, uns de propietat pública i uns altres 
de propietat privada. Les iniciatives de grup 
poden sorgir de qualsevol d’ells. La xarxa permet  
i es basa en les relacions asimètriques entre 
els seus components. La gran força de la xarxa, 
al igual que la del conjunt de neurones que 
formen el cervell és la  quantitat i qualitat de les 
interrelacions  que es formen en el conjunt o 
entre les parts que són els museus. 
 
 
f) El model de Sistema 
 

 
 
Una evolució del concepte xarxa és el concepte 
de sistema. Una de les definicions del diccionari 
de la paraula sistema és: “conjunt d’elements 
relacionats o interdependents que constitueixen 
un tot subjecte a determinades lleis”. 
 
En un sistema el fet decisiu és que les parts, 
estan interrelacionades segons unes lleis que li 
donen cohesió i sentit i que el conjunt de totes 
aquestes parts formen una unitat més gran i 
complexa amb una identitat comú superior a 
la identitat de les parts. La identitat de cada 
museu no queda disminuïda sinó que és 
potenciada pel fet d’estar dins del Sistema. 
 

El model de sistema es basa en el de 
concepte de xarxa organitzada, però 
aspira a conferir al conjunt una identitat 
superior potenciant les de cada museu.  
Els Sistemes superiors existeixen per 
acomplir un objectiu general i cada una 
de les seves parts acompleix una funció 
específica. La cohesió del sistema el 
proporcionen unes lleis transversals. 

L’organització territorial del mNACTEC 
es basa en el concepte de xarxa en el 
que hi poden formar part tot tipus de 
museus la seva força rau en les 
relacions que es produeixen en el 
conjunt o entre les parts. 
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Un cas conegut és el sistema solar. Cada planeta 
i el sol té la seva identitat que es veu reforçada a 
nivell de galàxia per formar part del sistema solar 
que té una identitat per ell mateix. Les Lleis que 
uneixen els diferents astres són les gravitatòries i 
cada un d’ells influeix als altres. Si eliminem un 
planeta per no dir el sol, les relacions entres els 
altres cossos canviaran i hi haurà una altra 
realitat.  
 
Hi ha però altres sistemes més complexos com 
els sistemes dels sers vius. Aquests tenen un 
objectiu general, estan formats per parts cada 
una de les quals té una funció i, el que és 
important, estan regulats per unes lleis i 
comportaments que fan que el sistema compleixi 
l’objectiu general sense que una part s’imposi a 
l’altre. Els sistemes més coneguts són els que 
formen part de la fisiologia animal, com el 
sistema digestiu o el respiratori o nerviós. 
Aquests sistemes tenen un centre coordinador 
que en aquests casos és el cervell. Una altra 
característica de quasi tots ells és que cada part 
es diferencia de les altres i no n’hi ha d’iguals a 
no ser que el sistema dupliqui expressament 
algunes de les parts per qüestions de seguretat. 
 
Cada sistema és diferent i succeeix el mateix amb 
els sistemes organitzats pels humans. Si el 
paradigma del sistema en xarxa és Internet, el 
paradigma més pròxim d’organització en sistema 
és segurament la Unió Europea.  
 
La U.E. que no és una simple associació, com 
volien alguns polítics. La U.E. també pretén 
conferir una altra identitat nova al conjunt, 
sense que es perdin las identitats individuals i 
sense que un país s’imposi a l’altre malgrat les 
diferències de dimensió i de poder econòmic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) El lideratge  
 

 
 
Els sistemes superiors necessiten que un dels 
seus elements actuï com a líder. Fins hi tot és 
difícil entendre un sistema sense una part que 
sigui la referència del sistema o que coordini el 
conjunt. 
 
Difícilment es pot endegar una política territorial  
amb programes transversals sense alguna 
institució que l’encapçali.  Aquesta institució ha 
de promoure la majoria de propostes  de 
funcionament i és la que ha de coordinar els 
programes transversals d’actuació. El lideratge 
del sistema Territorial del mNACTEC correspon al 
Museu nacional (mNACTEC). 
 
El lideratge global del mNACTEC s’ha de 
compartir amb els lideratges sectorials i regionals 
dels diferents museus del mNACTEC. Varis dels 
Museus ja han actuat en aquesta direcció per 
exemple el Museu de Cercs, el Museu d’Igualada i 
el de Manlleu han desenvolupat una política 
territorial. El Museu de Capellades, de Vilanova i 
el de Castelló han realitzat els inventaris del 
patrimoni del seu sector. En la nova estructuració 
del sistema es proposa que els museus que 
realitzin clarament una funció de lideratge  es 
considerin com museus nodals.  
 
 

El lideratge en un sistema és necessari 
si es vol realitzar una política 
d’actuacions transversals, en el cas del 
sistema del mNACTEC el lideratge 
l’exerceix el mateix mNACTEC. Aquest 
lideratge s’ha de compartir amb els 
museus del sistema que han de 
d’exercir-ho en el seu territori i en la 
seva temàtica.  En la nova organització 
es proposa que els museus que 
exerceixin aquesta funció siguin 
considerats com a museus nodals. 
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4. El sistema del Museu de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya 
 
L’organització Territorial del mNACTEC és la d’un 
Sistema que té l’objectiu de conservar el 
patrimoni industrial i tècnic del seu sector 
productiu i difondre els coneixement inherents a 
ell. El sistema crea una identitat superior, 
funciona a través de programes transversals, és 
flexible i fomenta la creativitat. 
 
L’organització territorial del mNACTEC que,  com 
a museu nacional , s’ha proposat vertebrar la 
museologia tècnica i científica de Catalunya, es 
basa en el concepte de sistema. Aquesta 
organització és una xarxa perquè cada centre és 
independent i es constitueix com a node i permet 
relacions asimètriques ja que en ella conviuen 
museus de diferents dimensions, de petits com la 
Serradora d’Àreu i d’altres de molt grans com el 
museu de Terrassa, museus col�leccions i llocs 
productius que es musealitzen, museus públics i 
privats etc, i fins hi tot un del ferrocarril.  Dins del 
sistema es poden construir subxarxes que tinguin 
finalitats territorials o temàtiques, ja que, com 
s’ha dit, la simple interrelació entre els diferents 
museus crea models complexos. 
 
És un sistema Sistema perquè té les 
característiques d’aquests. Hi ha la voluntat que 
el Sistema del MCTC modeli una identitat superior 
del conjunt que es superposi a les identitats 
individuals sense suprimir-les.  Ha definit uns 
objectius concrets que són preservar i estudiar el 
patrimoni industrial, científic i tècnic de Catalunya  
i difondre la industrialització,  la ciència i la 
tècnica arreu. 
 
Cada Museu té una funció específica que és la de 
conservar el patrimoni industrial i tècnic del seu 
sector productiu i difondre els coneixements que 
li són inherents a nivell de Catalunya. Així, entre 
tots s’estudien, s’expliquen i es visualitzen els 
diversos sectors productius  que s’han implantat 
al llarg de la història, en el seu entorn físic i amb 
l’impacte social que els hagi caracteritzat. La 
diversitat productiva de Catalunya, la 
geodiversitat  i l’especialització territorial  fan 
que, a hores d’ara, el sistema  estigui format per 
vint-i-cinc museus,  tots ells ben arrelats a la 
cultura de la seva localitat o comarca. Així, el 
Sistema territorial del mNACTEC, mostra millor la 

complexitat de la industrialització ja que un 
determinat centre productiu no es pot 
comprendre sense tenir en compte  la globalitat 
industrial del país i les interrelacions amb els 
altres centres productius així com el paper dels 
medis de comunicació existents a l’època. A cada 
Museu ha d’existir-hi una referència a la 
industrialització global del país. 
 
Cada museu actua de fet com una part del Museu 
Nacional, entenent Catalunya com un tot,  tal 
com ja s’ha dit que la varen definir els 
noucentistes en el concepte de Catalunya ciutat. 
Per aquest motiu tot museu del sistema ha de 
tenir una qualitat  similar a la del Museu central.  
 
El Museu de la Ciència i de la Tècnica, el 
mNACTEC, situat a Terrassa és el centre 
coordinador del conjunt i exerceix com a líder 
proposant línies d’actuació, impulsant activitats i 
promovent accions de cohesió interna pel 
sistema. L’òrgan màxim de govern és el Consell 
de directors i de responsables dels museus, què 
presideix  el director del mNACTEC, on es prenen 
les decisions de forma col�legiada i s’aproven els 
programes que regeixen el funcionament del 
Sistema.  
 
Els anys de bon funcionament  del Sistema 
mNACTEC demostren que és una estructura 
organitzativa vàlida i eficaç ja que ha estat 
adaptable als canvis de situacions, és flexible i 
incentiva la creativitat dels seus membres amb un 
retorn compartit dels resultats.  
 
 



El sistema territorial del mNACTEC: bases i conceptes 

 
 
El sistema del mNACTEC 
 
 
 

- 14 - 

5. Els programes: les lleis del Sistema  
 
Els programes són les lleis del Sistema Territorial, 
tenen com a característica la seva tranversalitat. 
 
Els elements vertebradors d’aquesta organització 
són els programes, que regeixen i fan funcionar 
en la pràctica aquest sistema. Són accions 
museològiques transversals que afecten tots els 
museus i cohesionen el Sistema.  
 
Actualment s’estan desenvolupant els set  
programes següents:  
 

1. Imatge institucional i comunicació   
2. Conservació i recerca 
3. Difusió i exposicions  
4. Acció educativa 
5. Turisme industrial  
6. Paisatges i rutes industrials  
7. Ciència, innovació i medi ambient  

 
Els quatre primers, què són els específicament 
museològics, són obligatoris per tots els 
components del Sistema. Ells altres tres no són 
obligatoris. Cada programa té un responsable 
dins la Comissió de directors i s’impulsa des de 
les Comissions de programes. Cada Comissió està 
constituïda pel responsable i els membres vocals, 
que poden pertànyer al Sistema territorial del 
mNACTEC o ser experts externs.  Per cada 
programa es redacta un document que defineix la 
filosofia, els objectius específics i els plans 
d’actuació corresponents a cada periodificació  
programàtica.  
 
Les activitats més visibles i que ajuden a donar 
coherència visual externa de l’organització del 
Sistema són les relacionades amb  el programa 
d’imatge institucional i comunicació. És on es 
defineixen els logotips i els colors institucionals de 
cada museu, els formats dels materials 
promocionals, ja siguin anuncis o productes 
propis per les botigues, així com també els 
elements de difusió del Sistema, butlletins, 
fulletons, publicacions didàctiques, guies, 
audiovisuals i productes per Internet. 
  
Respecte els fulletons i publicacions, 
s’especifiquen unes normes molt genèriques i 
cada museu pot contractar un dissenyador propi. 
També es defineixen les tipologies de col�leccions 

pròpies, que serveixen per emmarcar les 
diferents publicacions del Sistema.  La pràctica 
posa en evidència que els llibres que estan dins 
d’una col�lecció son més coneguts i tenen més 
facilitat de difusió que els que un museu publica 
en solitari. 
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6. La gestió, organització administrativa i 
direcció estratègica 

 
La gestió del Sistema territorial del mNACTEC 
s’emmarca dins d’una organització administrativa 
que ve determinada per la llei de Museus i la 
propietat pública de la majoria de museus. Però 
la gestió del conjunt es realitza seguint les 
pràctiques de gestió moderna creant sinèrgies, 
mostrant una imatge de marca comuna i duent a 
terme programes conjunts. 
 
 
a)  La gestió 
 
L’organització actual del sistema territorial del 
mNACTEC correspon  a una voluntat de realitzar 
una gestió més eficaç i  d’obtenir els màxims 
recursos de la nostra societat. 
 
Quan un museu forma part d’un museu nacional 
adquireix més importància i en conseqüència es 
més valorat pel propi ajuntament on està 
emplaçat. Aquest fet és determinant ja que el 
municipi disposa de moltes possibilitats d’obtenir 
recursos, tant propis com externs,  a través de 
subvencions i de programes d’àmbit nacional, 
estatal i europeu. La majoria dels vint-i-cinc 
museus que conformen el sistema són un clar 
exemple de l’aprofitament d’oportunitats per part 
dels seus respectius municipis.  Per norma 
general els Museus del sistema són una història 
d’èxits museístics si ho comparem amb la situació 
general dels museus del país.  
 
El mateix mNACTEC destina cada any recursos 
econòmics  que es destinen a la difusió  de tots 
els museus del Sistema en diaris, en revistes i  en 
anuncis a TV. El mNACTEC també dedica, en 
funció dels seus pressupostos anuals, 
subvencions per personal, i per inversions en 
manteniment i obres dels immobles i per 
museografies permanents dels museus del 
Sistema. S’ha ajudat a trobar finançament extern 
en diferents Departaments de la Generalitat i de 
l’Estat, en programes europeus,  així com en el 
món privat. 
 
Una funció també cabdal del mNACTEC és que 
dóna professionalitat a les actuacions. La  
presència del mNACTEC en el projecte museístic 
dóna seguretat als responsables municipals, ja 

què els ajuntaments no són experts en 
museologia. L’experiència d’aquests anys 
demostra que els projectes impulsats pel 
mNACTEC i l’assessorament realitzat ha 
desencallat accions i ha engrescat als municipis. 
 
Tota la història del sistema Territorial demostra 
que un dels principis bàsics d’actuació ha estat la 
creació de sinèrgies, factor clau de la teoria 
actual de gestió, entre una multiplicitat d’entitats. 
El mateix principi estructural de l’organització del 
sistema va encaminat a rendabilitzar els museus.  
Una de les condicions per formar part del Sistema 
és que la temàtica del museu sigui singular 
respecte a la dels altres, d’aquesta manera cada 
museu té una exclusivitat temàtica a nivell  de 
Catalunya que el fan únic. Una mesura que 
serveix per potenciar-lo i per incrementar el seu 
poder d’atracció de públics de dins i de fora del 
seu territori. També el fet de difondre 
conjuntament tots el museus dins del paraigües 
del museu nacional fa que el museu entri en una 
escala d’un altre nivell i que es conegui molt més 
que si fos simplement local. 
 
Els programes del sistema  han impulsat accions 
que sense l’existència del sistema no s’haurien 
realitzat com per exemple el tecnotiket i moltes 
de les publicacions o activitats didàctiques i 
relacionades amb el medi ambient, que avui en 
dia mostren l’encert d’una trajectòria regular al 
llarg del temps. 
 
Segurament l’acció més important de 
l’organització del sistema en el camp de la gestió 
es situa en l’àrea dels intangibles. 
L’assessorament, el seguiment dels projectes, la 
transferència de coneixements, els contactes 
entre els museus que trenquen l’aïllament del 
professional que està en un lloc lluny d’altres 
professionals similars, la visió estratègica 
compartida... 
 
 
b) Organització administrativa 
 
L’organització del sistema es regeix per la Llei de 
Museus del 90  i pel decret posterior, que aprova 
les  tres categories administratives següents 
 
Els “museus seus”, que són propietat de l’entitat 
autònoma del museu de la ciència i de la tècnica.  
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Els “museus seccions” que consten al Registre de 
Museus de la Generalitat i han estat aprovats per 
la Junta de Museus de Catalunya. 
 
Els “museus col�laboradors” que poden ser 
museus, col�leccions o centres d’interpretació i 
que la seva vinculació s’aprova pel Consell Rector 
del mNACTEC. 
 
En els museus seccions hi ha un compromís en 
subvencionar l’equivalent d’un tècnic superior 
quan el museu estigui acabat i reben més 
subvencions. Les  tres categories de components 
del Sistema mNACTEC, han de seguir els quatre 
programes obligatoris mencionats, que són 
específicament museològics. 
 
 
c) La propietat 
 
La majoria de museus són de propietat municipal, 
els altres són d’alguna institució, en general 
pública i n’hi ha dos que són privats.  
 
 
 La direcció estratègica 
 
La comissió de directors va establir al 2002 
que la metodologia de treball tant ppel 
sistema territorial com per els museus i 
programes seria   el de la direcció 
estratègica. 
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8. El paisatge i el turisme industrial 
 
El paisatge patrimonial  és un nou concepte que 
ha aparegut durant aquests darrers anys al 
nostre país i en el nostre cas té un significat molt 
profund. La industrialització va significar 
complexitat en comparació a les formes 
productives anteriors. Una empresa es situava en 
un determinat lloc per diversos motius, per la 
proximitat de fonts d’energia, de matèries primes 
o de població, per l’existència d’altres empreses 
del mateix ram o de rams complementaris...  
Aquests factors juntament amb les vies de 
comunicació marcaven un territori productiu amb 
unes determinades característiques que definien  
un paisatge. La comissió de directors ha realitzat 
una primera llista de paisatges que s’hauran 
d’estudiar conjuntament amb la DG 
d’Arquitectura i  Paisatge del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat. Hi ha paisatges miners, els paisatges 
tèxtils de les conques hidràuliques , paisatges del 
paper, paisatges de l’electricitat... 
 
Si l’actuació museística fins ara era la de 
considerar també com a objecte del Museu el 
patrimoni immoble, ara és necessari realitzar un 
altre pas i considerar el paisatge com un bé 

museístic i l’eina museogràfica en aquest cas és 
el Centre de Interpretació. 
 
Paral�lelament al desenvolupament dels estudis 
dels paisatges s’ha iniciat el  projecte de Turisme 
industrial que té com a finalitat promocionar les 
actuacions en aquest camp per tal de 
rendabilitzar les inversions i proporcionar  
productes turístics de qualitat als territoris que 
tenen patrimoni industrial. Unes accions especials 
seran realitzades als territoris considerats 
paisatges industrials. 
 
El programa de turisme industrial és un programa 
d’excel�lència què està vinculat, mitjançant un Pla 
de Dinamització del producte turístic 2006-2008, 
a la Secretaría General de Turismo, el 
Departament de Turisme de la Generalitat i 19 
municipis que s’han constituït en la xarxa XATIC 
per participar en  el projecte. La visió d’aquest 
programa, en aquesta primera fase, serà 
d’acordar  unes normes i unes accions que 
després es poden fer extensibles a altres museus 
industrials del sistema que no han pogut 
participar en aquesta iniciativa. 
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7. Classificació dels museus 
 
Els museus del sistema es classifiquen per sis 
paràmetres: la temàtica, la propietat, la situació 
administrativa, la tipologia, la periodització i els 
rols o caràcter. 
 
Els museus del sistema no són homogenis, sinó 
que tenen unes característiques pròpies definides 
per uns paràmetres determinats. Aquí no 
s’esmenta, el de la temàtica perquè és obvi ni 
tampoc els referents a la situació administrativa i 
la propietat ja què s’han parlat abans. Els altres 
tres paràmetres que s’utilitzen són: la tipologia, la 
periodització i els rols o caràcter 
 
a) Tipologia   
 
Els museus del sistema poden  ser de tres 
tipologies  diferents: 
 
Museus col�leccions. Són aquells museus que el 
seu patrimoni històric es basa en col�leccions 
d’objectes d’una temàtica. 
 
Musealitzacions de llocs productius. Aquests 
museus es basen en la valoració museística d’un 
lloc productiu. Alguns d’aquests també tenen 
col�leccions temàtiques. 
 
Centres de interpretació. Són els llocs en els què 
la peça principal és l’edifici i els béns mobles són 
pocs o inexistents. L’acció museística es basa en 
una exposició interpretativa al inici de la visita i 
d’un itinerari. 
 
b) Periodització 
 
Els museus del sistema es classifiquen en els tres 
períodes de la industrialització: 
 
Període preindustrial. Són els museus que tracten 
les produccions d’abans l’adveniment de la 
industrialització quan la societat va deixar de ser 
autàrquica. En general son del s.XVII, del s.XVIII 
i d’inicis del XIX. 
 
Període  de la primera industrialització. Són els 
museus que tracten les produccions de quan es 
va implantar el sistema de fàbrica a la tercera 
dècada del s.XIX fins l’arribada de l‘electricitat a 
començaments del s.XX. 

 
Període de la segona industrialització. Són els 
museus que tracten la producció característica 
d’aquest període com la producció elèctrica 
l’electromecànica, la mineria el ciment... 
 
c)  Els rols i el caràcter 
 
Avui els museus han assumit moltes més funcions 
que les que feien  fa anys i com a conseqüència 
els museus tenen  més rols que els purament 
museístics. Les diverses funcions que 
desenvolupen tots els museus són nombroses i la 
llista segurament seria bastant llarga. En el 
nostre cas se’n poden destacar quatre que són 
comunes a la majoria d’ells:  
 
El museístic original, És l’essència del museu el 
que li deu l’existència i que per definició 
consisteix en: adquirir, conservar i difondre els 
béns patrimonials. 
 
El d’emblema del lloc on està situat. A causa de la 
importància del turisme el valor emblemàtic del 
museu ja sigui pel seu contingut o per la seva 
arquitectura està adquirint cada vegada més 
força. Moltes ciutats i pobles s’han promocionat a 
través d’actuacions museístiques.  
 
El de Centre cultural , el fet que el museu sigui 
una  institució cultural amb una estructura física i 
humana el posiciona a ser un dinamitzador 
cultural del lloc on és emplaçat. Les activitats de 
centre cultural formen part de les polítiques 
destinades a aproximar el Museu a la població  
del seu entorn.. 
 
El d’eina de les escoles, empreses o institucions  
La consideració del museu com un instrument útil 
per a les finalitats intrínseques de les institucions 
i corporacions del seu entorn és una de les 
maneres d’incrementar la seva rendibilitat social. 
Avui es evident que ha de ser útil per a les 
escoles però cada cop més el museu és utilitzat 
per altres institucions i per empreses per a 
realitzar activitats de diferents tipus, 
esdeveniments i presentacions.   
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La selecció:  
 
Gràcies a les actuacions relacionades amb el patrimoni industrial efectuades per tot el territori català 
durant aquest més de vint anys i a la realització de inventaris, que s’han efectuat alhora per comarques i 
per sectors temàtics productius, s’ha aconseguit un coneixement bastant exhaustiu dels llocs del 
patrimoni productiu industrials i preindustrials més importants del país. En base d’aquesta informació 
s’ha elaborat un “Pla del patrimoni industrial de Catalunya” que es publica en un altre volum i en 
el qual es  basa d’aquest capítol  
 
La explicació com s’ha escollit els diferents museus que formen el sistema territorial del mNACTEC és 
complexa. Ha estat producte, per una part, d’una cerca de llocs productius sense funcionament en zones 
de la geografia catalana especialitzades en un sector industrial per part del mNACTEC i per l’altre per  la 
voluntat de Ajuntaments o d’algun particular de  crear un museu industrial. El mNACTEC ha encoratjat 
als que ha vist que eren adients a la seva política i que a més tenien possibilitat de reeixir i no ha actuat 
en els llocs que no es donaven aquestes condicions.  
 
A continuació s’han llistat els museus i centres productius museïtzats que formen part del Sistema 
Territorial del mNACTEC(en negre) i les propostes (en vermell) de vinculació que els ajuntaments o 
particulars han fet arribar al Museu tan acabats com en projecte.  
 
El sector tèxtil: 
 
 
El sector tèxtil va ser de molt el més important de Catalunya, en alguns moments va representar quasi el 
80% de la producció industrial del país. El tèxtil es divideix en subsectors que es podrien considerar com 
a sectors independents pel seu volum dins de l’economia del país ja que alguns d’ells eren molt més 
grans que altres sectors reconeguts com a tals. Tenien les seves associació i gremis separats.  
 
El cotó, fibra que començà a tenir un cert pes dins del tèxtil a finals del s.XVIII,   va ser un dels motors 
de la industrialització no solament a Catalunya. Les colònies industrials foren els llocs productius més 
emblemàtics d’aquest subsector, que en hi hagueren una setantena, fenomen únic a nivell internacional. 
També s’instal�laren fàbriques de riu que s’han construïren més de cent cinquanta. Per aquest motiu es 
decidí que hi haguessin tres establiments dedicats al cotó: un al Baix Llobregat (Colònia Sedó), una altre 
a la part alta del Llobregat (Colònia Vidal) i un tercer a una fàbrica de riu al Ter (can Sanglas de 
Manlleu) on hi ha el Museu industrial del Ter que també gestiona les visites de la Colònia de la Fabra i 
Coats,  que fou la més important d’aquella conca. 
 
El Vallès fou la zona que concentrà la producció del teixits de llana de qualitat de Catalunya i produí el 
80% dels de tot d’Espanya (el altres dos centre foren Alcoi i que feien teixits de menys qualitat i  que 
s’especialitzà en els “panyos” per l’exèrcit). La llana està representada al Vapor Aymerich i Amat de 
Terrassa.  També hi ha dos fàbriques petites de llana  museïtzades, la d’Arsèguel i la de Viella (Museu de 
la Vall d’Aran) que tenen el valor de haver conservat tota la maquinària i instruments originals i  
 
La producció de seda adquirí una certa importància a Manresa que s’especialitzà en cintes i 
passamaneria que després, al s.XIX es canvià la fibra i es substituí pel cotó. Fins fa poc Manresa 
produïa el 60% de les cintes a nivell estatal. La seda i la cintaria estan representades als antics dipòsits 
de Manresa. 
 
A Premià hi hagueren fàbriques d’estampació que és una especialització que fou important per a 
Catalunya perquè la industria tèxtil tingué les principals fàbriques al s.XVIII en aquest sector, el de les 
“indianes”, a Barcelona. A causa de la importància del factor disseny sempre ha tingut una categoria 
especial. L’estampació està representada al Museu de l’estampació de Premià. 
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Hi hagueren dos subsectors del tèxtil, el del gènere de punt que es situà a Igualada i al Maresme i el del 
lli. Mataró ha proposat de fer un Museu del Gènere de Punt a can Marfà amb base a la extensa col�lecció 
Vilaseca. El sector del lli  i altres fibres .....quedà completament desplaçat pel cotó. Malgrat tot hi 
hagueren diverses fàbriques i al mNACTEC es conserven diverses màquines. 
 
Museus del Sistema Territorial 
 

Llana:.................................... mNACTEC,  
           Cotó: ................................... Colònia Sedó,  
                                                       Colònia Vidal.    
                                                       Museu  Industrial  del Ter  de  Manlleu. 
             
           Cintes i seda :......................  Museu de la Tècnica de Manresa    
           Estampats.:......................... .Museu de la estampació de  Premià 

 
Proposat de vinculació 

 
           Gènere de Punt.................... Museu del Gènere de Punt de Mataró 
  

La siderúrgia i la farga catalana, el sector metal�lúrgia i la electromecànica.       
 
La producció de ferro va tenir una certa rellevància a Catalunya gràcies a la seva producció a través de 
la farga catalana. La farga no pogué competir amb els alts forns i al territori català no es trobà carbó ni 
grans dipòsits de mineral de ferro. 
 
S’han inventariat les restes existent i solament resten dempeus la farga de Ripoll que ja funcionava al 
s.XVII i que al final treballà al coure i la farga de Banyoles que es creà al 1685 per picar coure. 
 
A Catalunya es construïren uns set alts forns però no tingueren èxit, el més important fou el de 
Camprodon que cremava l’antracita d’Ogassa es destruí completament. L’alt forn d’Anglès que durà 
relativament poc i que cremava carbó de llenya és del que han quedat més restes i a on en un futur es 
podria realitzar una musealització. 
La fosa i la metal�lúrgia  que fou molt important no ha quedat gaire be res per les característiques dels 
seus edificis constructius que molt sovint son grans i evolucionen ràpidament. 
 
Actualment hi ha una iniciativa privada d’explicar una manufactura del coure (Farga Lacambra) i s’ha 
preservat, fet insòlit, tota la fàbrica Trepat, d’uns 10.000 m2, on es pot veure des de la fosa de les peces 
fins al muntatge de  la maquinària agrícola 
 
 Museus del Sistema Territorial 
      
      Producció de ferro                   Farga de Ripoll  (Preindustrial) 
 
Proposat de vinculació 
 
      Metal�lurgia                            Fàbrica Trepat de Tàrrega. 
      Manufactura del coure             Farga de Banyoles (preindustrial) 
                                                  Museu del Coure de la Farga de Bebié 
 

      El sector químic,  adoberies i el calçat. 
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El sector químic també és molt difícil de conservar per les seves característiques tècniques i per la 
dificultat de comprensió. Les poques fàbriques històriques que solament han conservat l’edifici. Dins 
d’aquest sector cal destacar el de les adoberies que s’han conservat algunes d’Igualada on es treballava 
la pell dura per fer soles de sabata i les de Vic on s’adobava la pell tova que son en perill de destrucció. 
El calçat que es va concentrar a sitges solament queda una col�lecció de màquines a aquesta ciutat. 
La museïtzació de l’adoberia de Can Granotes (preindustrial) i l’exposició de l’adob industrial a cal Boyer 
ambdós d’Igualada representen aquest sector en el sistema. 
 
També s’ha excavat i està a la vista del públic l’adoberia de can Codina a Tàrrega (sXV-XVII) 
 
Museus del Sistema Territorial 
 
 

Adoberia ........................ Adoberia de Cal Granotes 
                                                Museu de la Pell d’Igualada.  
              
 
 

 
 
 
El sector agroalimentari 
 
El element històric més important del sector alimentari és el molí fariner, a Catalunya en hi van haver a 
centenars. S’han realitzat a diversos inventaris a comarques i territoris però el general encara s’ha de 
realitzar. El mNACTEC  ha incorporat la mola d’Àreu que forma un conjunt amb la serradora. El molí més 
interessant per en un futur formi part del Sistema Territorial és el de Vallirana, hi ha al seu interiro dos 
molins un de roda horitzontal i un altre de roda vertical que és  l’únic que resta a Catalunya. Pel que fa 
als molins de vent hi han diverses torres  a la província de Tarragona, a Vilanova i la Geltrú i al 
Empordà, solament  s’ha restaurat el Molí del Perelló però  l’autenticitat del model utilitzat és dubtós.  
 
Els immobles del sector agroalimentari son els més artístic de tots els sectors del patrimoni industrial 
català. Molts dels cellers, farineres, molins d’oli, escorxadors, sucreres, fassines o destil�ladores... van 
ser construïts per arquitectes que estaven dins de la corrent modernista del qual s’ha de destacar en  
Cèsar Martinell constructor de la majoria dels cellers del sud del país. 
 
La farinera del Sistema és la de Castelló d’Empúries que va tancar les seves portes als anys noranta i 
que va ser comprada per l’Ajuntament. El bon estat  de conservació i de funcionament i la voluntat 
decidida de l’ajuntament de convertir-la amb museu la van fer una bona candidata a representar la 
industria farinera de Catalunya.  
 
Una segona iniciativa que es podria valorar per integrar-la al sistema és la de la museïtzació de la 
farinera de Cervera que és la mes gran que va existir i està situada al centre blader de Catalunya, en 
aquesta farinera més que mostrar el seu funcionament hauria d’explicar el món del blat en aquelles 
comarques i la seva influència en la història de Catalunya, però encara és un projecte llunyà.  
 
Dins d’aquest subsector l’Ajuntament de Montferrer a l’Alt Urgell a fet visitable la seva farinera. 
 
Del món del vi, l’única fassina industrial que s’ha conservat és la de l’Espluga del Francolí on hi ha el 
primer celler modernista construït per  Domenech i Montaner que fou el model d’altres i que actualment 
ja s’ha museïtzat. 
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No s’ha impulsat cap museu del subsector de l’oliper l’existència del Parc Temàtic de l’Oli realitzat 
privadament però que ha concentrat molts elements que representen el món de l’oli. Hi ha un molí 
visitable a Castelldans i un altre a Pobla de Cérvoles. 
 
Del sector de sucre, solament van existir dos sucreres que no es poden museïtzar, la de Vich seu del 
consell Comarcal i la de Menàrguens que és un magatzem.  
 
Es conserven tota la maquinària d’una fàbrica de xocolata, subsector que ja ha creat un museu a 
Barcelona, i de pasta.  
 
 
Museus del Sistema Territorial 
 
  - Els molins fariners.... Mola de la Serradora d’Àreu 

        - Les  farineres.............Farinera de Castelló d’Empúries                                              
        - El vi i alcohol............Fassina i Celler de l’Espluga del Francolí 

 
 
La manufactura del paper i les arts gràfiques. 
  
Les fàbriques de paper a Catalunya foren les més importants d’Espanya fins l’adveniment de la 
industrialització, quan el País Basc es crearen grans indústries. Malgrat tot la producció de paper a 
Catalunya ha mantingut una bona posició. Els territoris paperers de Catalunya foren Capellades, La Riba 
i la zona de  Banyoles i Girona, tres llocs on encara es produeix paper, i també hi hagueren fàbriques a 
diferents punts de la geografia  al riu Ripoll al Vallès, Gèlida, Baix Llobregat... Amb la industrialització es 
separaren les indústries de polpa de paper obtinguda a través de la fusta, a Catalunya es crearen la de 
Balaguer i la de Girona, i les paper producte amb una alta gama de tipologies.  
 
El Museu Molí Paperer de Capellades, l’únic museu  productiu que existia abans de la creació del 
mNACTEC, és el Museu que representa aquest sector. Prop del Museu hi ha el Molí Muné de propietat 
privada on es pot visitar tot el procés de la primera mecanització que es realitzà a començaments del 
s.XX.  
 
A Sant Joan Despí i s’ha conservat una fàbrica de cartró, que és un del subsector del paper, de 
començament del s.XX que funcionà fins als anys noranta. Està situat al mateix lloc on Erasme de 
Gònima, un dels fabricants d’ indianes més importants de finals de s.XVIII inici del XIX, tenia la seva 
fàbrica d’extractes pel tint. Hi ha una iniciativa de museïtzació. 
 
Museus del Sistema Territorial 
 
Paper preindustrial                     Museu Moli Paperer de Capellades 
 
Proposat de vinculació 
Cartró                                       Can Cartró de Sant Joan Despí 
 
 
La industria del bosc (fusta, suro, ...) 
 
L’explotació del bosc per obtenir fusta o per extreure algun producte dels arbres agrupava una sèrie 
d’activitats que tenien un cert volum a les regions on hi havia bosc. L’activitat més destacable era la 
producció de carbó que no necessitava cap element constructiu i també s’ha esmentar la producció de 
pega que solament necessitava un petit forn que el més visibles és el del  Forn d’El Semís  (St. Mateu 
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de Bages, Bages). L’altre gran activitat fou la tala dels arbres per obtenir fusta i la posterior operació de 
serrar-los per obtenir llistons que fou molt important a les zones pirenaiques on en molts pobles hi havia 
una serradora hidràulica. Als anys vuitanta encara es conservaven varies d’elles i des del museu es 
decidí restaurar la d’Àreu. Posteriorment es restaurà la Serradora de cal Pal d’Ordino d’Andorra i la 
Serradora d’Alòs d’Isil. Els troncs que es destinaven a la resta de Catalunya baixaven amb rais pels rius 
fina a Tortosa principalment. El Museu del Raier de la Pobla de Segur complementa la visió del treball al 
bosc pirinenc. A la resta de Catalunya es serraven els tronc per fer llistons a ma o amb serradores 
hidràuliques es canviaren per elèctriques. 
 
Les altres activitats importants a nivell català relacionades amb el bosc foren l’obtenció del suro a la 
zona del Baix Empordà, la indústria de la torneria a la Vall del Ges a Torelló i la indústria de corroceries a 
Arbúcies  tema que es presenta al Museu Etnològic de la Gabella .  
 
 
Museus del sistema territorial                                         
 
Serradora  de fusta                   Serradora d’Àreu 
Suro                                        Museu del suro de Palafrugell 
Torneria                                   Museu de la Torneria de Torelló 
 
 
Els pous de glaç, la indústria del gel 
 
La producció preindustrial de gel fou una activitat que es realitzava als mesos d’hivern a molts indrets de 
Catalunya però els més importants foren els del Moianès, els del Montseny/Guilleries, els de la Serra de 
Prades i els  dels Ports de Beseit. Ja s’ha realitzat el inventari dels pous existents a Catalunya i han varis 
que es poden visitar com el de Sant Oleguer o el de Guisona. En el moment actual s’ha museïtzat el pou 
de Solsona i s’han endegat els projectes dels pous d’Aiguafreda i de Castellterçol 
 
Proposta de vinculació 
                                               Pous de Glaç de l’Avencó.projecte) 
                                               Pous de Glaç de Ginebreda de Castellterçol, projecte) 
                                               Pou de Glaç de Solsona (museïtzació acabada) 
 
 
 
La  construcció, ceràmica i vidre. 
 
La producció dels elements relacionats amb la construcció  s’agrupen en tres categories: la dels 
elements encolants que inclou la calç el guix, el ciment i el ciment portland; la dels materials base que 
son principalment la pedra i els elements que es produeixen en una bòvila ( totxo,maons, rajoles, 
teules...) i la tercera que son la dels materials complementaris que principalment son el vidre i la 
ceràmica. Aquí no es tracta la fusta per tenir un apartat propi i en cavi s’inclou el talc  que també és una 
activitat extractiva i la ceràmica per usos domèstics. 
 
La calç ha estat el gran encolant en el món de la construcció, hi ha restes de forn en totes les zones del 
país on hi ha roca calcària. Els forns de calç poden ser efímers, com els que es construïen al Montsià per 
a la producció  d’una determinada construcció, o amb una estructura consolidada que estava en un lloc 
fix. D’aquests últims en hi ha de molt senzill i altres que es van adaptar al mode industrial de producció, 
d’aquest s’han registrat quatre. La única intervenció de posta en valor d’aquest llocs ha estat  a Tarrés, 
on hi havia una important producció. S’ha implantat un recorregut per diversos forns de calç del municipi 
que es complementa amb barraques de pedra seca relacionades amb l’agricultura. 
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Queden alguns forns de guix en els llocs on hi ha aquest mineral que és un sulfat de calç. Solament hi 
ha un museu d’un particular a Vilobí. A Vilaverd es conserva una petita fàbrica.  
 
De forns de ciment natural, que és un colant hidràulic que s’obté calcinant calcàries argiloses, en queden  
també alguns a Catalunya i el museu en te constància al nord del país i, concretament, a Guardiola en hi 
ha una fàbrica que encara funciona.  
 
En relació a les fàbriques de ciment Portlant que no funcionen  la primera gran fàbrica que es construí a 
Catalunya i la més espectacular és la d’ASLAND de Castellar de N’Hug. Una segona fàbrica força 
interessant és la de Xerrallo a la Pobla de segur.  
 

No s’ha vinculat  cap bòvila tradicional on es feien totxos, maons o teules. La més ben conservada de tipus 
Hossman és la bòvila Anguera  de Tortosa. Darrerament hi ha hagut una proposta de vincular la bòvila 
Hipòlit Montseny de Reus.  
 
La que s’ha vinculat és  l’antiga fàbrica de ceràmica vidriada Pujol i Bausis d’Esplugues del Llobregat que 
produïa lles ceràmiques modernistes. L’altre museu existent d’aquest sector és Museu Terracota de la Bisbal 

 
Museus del Sistema Territorial 
 
           - Ciment.......................Museu del Ciment de Castellar de   N’Hug 
                                              
           - Ceràmica vidriada....   Museu de la Rajoleta 
 
Gas, aigua i electricitat (producció i distribució) 
 
Els testimonis de la producció de gas ciutat que s’obtenia calcinant carbó han desaparegut quasi 
totalment, sols ha quedat l’estructura del gasòmetre de la Barceloneta de Barcelona i l’edifici de la 
fàbrica de gas de Premià que està tan transformat i que és irreconeixible. Gas natural ha conservat 
moltes peces de Catalana de Gas, el seu antic nom,  i després d’anys d’exposar-lo a la seva seu central 
ha decidit crear un museu a Sabadell. A igualada hi ha un gran gasogen l’únic a Catalunya, que s’ha 
instal�lat en un cobert d’una plaça, que és visitable. 
 
 
La majoria de centrals productores d’electricitat encara estan en funcionament a excepció d’algunes 
hidràuliques de petites dimensions i les tèrmiques que es van instal�lar al mig de les ciutats. La central 
que representa el Museu és la de Cabdella que fou la primera gran central hidràulica que es construí al 
nostre país. FECSA ha conservat elements d’electricitat a la central de Sant Adrià i ha creat  un centre de 
difusió de l’electricitat  al Paral�lel. 
 
El creixement de les ciutats durant la industrialització va provocar problemes d’abastament d’aigües i les 
ciutats construïren noves canalitzacions i grans dipòsits on acumular l’aigua. En el cas de Barcelona on la 
demanda fou molt gran i els rius no tenien aigua de prou qualitat es construïren tres centrals de 
bombeig d’aigua subterrània, dos al besos i una altra al Llobregat. La del Llobregat ja ha estat museïtzat 
per AGBAR i l’Ajuntament de Montcada està restaurant la del seu municipi. La que hi ha a Trinitat 
solament en queda l’edifici. A Manresa els antics dipòsits inutilitzats pel creixement de la ciutat son la 
seu del Museu de la Tècnica i un dels tres dipòsits que el composen  es dedica a la portada d’aigües a la 
ciutat.  La ciutat de Lleida que ha format un museu de l’aigua que agrupa diversos ens patrimonials i ha 
demanat la seva vinculació al sistema. 
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 A Salt també es vol dedicar una sala del vapor Comacros a un centre sobre l’aigua. 
 
Museus del Sistema Territorial 
 
 
            -  Electricitat..............  Museu de la Central Hidroelèctrica de Cabdella     
 
Proposta de vinculació                                  
            -  Aigua ......................Central de Bombeix de Montcada. 
                                             Museu de l’aigua de Lleida. 
 
 
 
Les mines i activitats extractives 
 
La geologia al territori català és molt complexa i per aquest motiu en un espai que és relativament petit 
es troben una gran diversitat de materials molts del quals han estat explotats al llarg de la historia. Avui 
el patrimoni miner  és un gran actiu del patrimoni industrial de Catalunya.  
 Les mines  de baricita de Gavà son les més explotades en galeria d’Europa. Les mines de plom de 
Bellmunt van ser explotades des de la prehistòria per extreure plata, i de forma intermitent han 
funcionat fins els anys vuitanta del s.XX. També s’explotaren, a partir del s.XIX les mines de lignit a 
diversos punt de Catalunya però les més importants foren les de Cercs on les últimes explotacions han 
deixat a la vista unes empremtes de dinosaures. L’antracita, el carbó d’alta caloria i el que s’utilitza pels 
alts forns, no és abundant a les nostres terres. Les úniques mines que es varen explotar foren les 
d’Ogassa que no tingueren un rendiment gaire bo per les característiques dels estrats. També hi 
hagueren altres explotacions de metalls  però la més destacable foren les mines de Zinc a la Vall d’Aran. 
 
L’explotació minera que pel seu volum ha estat la més important i que encara avui continua és la de sals 
potàssiques a la zona de Cardona-Sallent iniciades a principis del s.XX. Les primeres mines de sal que 
varen tancar als anys setanta foren les de Cardona avui convertides en un Museu. Històricament la 
riquesa de Cardona fou l’explotació de la sal comú de la qual no queden restes encara que potser en un 
futur quedaran a la vista les que se suposa estan enterrades per les deixalles mineres.   
 
També hi hagueren diverses explotacions de sal a través de l’evaporació de aigües salades. Dels tres 
indrets més importants, Gerri de la Sal ha elaborat un projecte i Òden al Solsonès ha començat la seva 
restauració i a Vilanova de la Sal no hi ha cap projecte.  
 
Museus del Sistema Territorial 
 
 
-     Lignit                         Mines de Cercs 
-     Plom                          Mines de Bellmunt 
-     Sal Potàsica                Mines de Cardona 
-     Zinc                           Mines Victòria de la Vall d’Aran. 
-     Sal  comú                   Gerri de la sal 
 
Proposta de vinculació 
                                       Salines d’Oden 
-     Antracita                    Mines de d’Ogassa 
 
El transport: ferrocarril, carretera, marítim, aeri i transport urbà. 
 
El gran medi de transport de la història fins  el s.XX ha estat el marítim que amb l’existència del Museu 
Marítim i altres iniciatives associades es considera que el tema ja està ben representat. L’únic element 
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que s’integra al Sistema  és al far de sant Sebastià que està vinculat amb el Museu del suro de 
Palafrugell. 
 
El medi emblemàtic de la industrialització fou el transport pe ferrocarril. Les diferents companyies 
construïren diverses línies. Les de via ampla van constituir els grans eixos de comunicació i després de la 
guerra civil s’unificaren en una sola companyia, RENFE. Les altres, d’ampla estret, han ant tancant 
excepte les dues línies que formen els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.  
 
S’ha fet el inventari del patrimoni ferroviari i ha una proposta de crear un museu comú per tot el país.   
El museu que representa la via ampla és el de Vilanova i el de via estreta el de la Pobla de Lillet on hi ha 
una línia turística en funcionament. Una segona línia on circulen ferrocarrils antics és la de la Pobla de 
Segur i els ferrocarrils utilitzen el tram de Martorell a Igualada per fer recorreguts amb màquines de 
vapor. A Ribes hi ha una exposició sobre el cremallera i a Lleida un centre de restauració de material del 
Ferrocarril. 
 
Pel que fa al transport per carretera, la Col�lecció d’Automòbils Salvador Claret de Sils és la més antiga i 
important. A l’actualitat i ha un projecte de traslladar-la a una altre vil�la. El Museu de la Moto de 
Basella, també privat és l’únic obert al públic. 
 
Al Aeroport de Sabadell hi ha la voluntat de crear el Museu Aeronàutic de Catalunya que tindrà la gran 
singularitat de tenir una pista de col al costa amb el que podrà conservar avions en actiu. 
  
Museus del Sistema Territorial 
 

       - Ferrocarril via ampla......      Museu Ferrocarril de Vilanova 
 -  Ferrocarril històric..........    Ferrocarrils de la Generalitat                                                     

       -  Automòbils....................... Col�lecció Salvador Claret        
 
      Proposta de vinculació 
 
       - Ferrocarril Via estreta.....     Museu Ferrocarril de la Pobla de Lillet                                                  

 -  Aeronàutica...................... Parc aeronàutic de Catalunya de Sabadell                                                    
 - motos                                Museu de la Moto de Basella  
 
Les comunicacions ( correus, telegrafia i telefonia) i audiovisuals  

        
El patrimoni de comunicació se centre principalment  en les torres de  telegrafia òptica construïdes a la 
primera meitat del s.XIX i de la qual ja s’ha realitzat el inventari. És la voluntat del Museu museïtzar un 
parell o tres de torres per tal que es puguin enviar missatges.    També resta la casa de telegrafia sense 
fils de la casa Marconi al Prat.  
 
El patrimoni audiovisual (ràdios,televisions, màquines de gravació del so, fotografia i cinema) està 
composat de material  moble, ja que no s’han conservat  estudis de filmació històrics  i els cinemes és 
una altre història. L’únic museu obert d’aquesta temàtica és el Museu del Cinema de Girona. El 
mNACTEC ha format unes bones col�leccions de cada un dels temes que composen aquest apartat.  
 

 
Altres indústries                 
 
A Olot es desenvolupà un mètode de producció de sants amb motlles que significà passar d’un 
procediment artesanal a un procés semi industrial l’ajuntament a demanat pertànyer al Sistema 
Territorial 
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Proposta de vinculació 
                                            Museu dels Sants d’Olot 

 
 
 
Centres de interpretació d’un   territori   i  Llocs singulars. 
 
Un dels objectius conseqüència del programa del paisatge industrial del mNACTEC és crear centres de 
informació en els principals paisatges industrial de Catalunya, en general a la majoria d’ells hi ha un 
Museu del Sistema però no en tots. La Vall del Ripoll (Sabadell i Castellar del Vallès) que fou la primera 
conca industrial de Catalunya i la que gràcies a l’aigua del riu es desenvolupà el subsector llaner de 
Terrassa i Sabadell que necessita la força de l’aigua per moure batans i la mateixa aigua per a diverses 
operacions és un dels paisatges que hi ha un pla director. L’Ajuntament de Sabadell  està restaurant el 
molí Torrella per crear el centre de interpretació de la conca. 
 
Hi ha dos elements singulars  que son molt interessants des del punt de vista de la història industrial. El 
primer és la màquina de doble cilindre del Vapor Burés d’anglès que és única a Catalunya. El vapor 
Burés s’ha restaurat i reutilitzat. A la sala de la màquina de vapor i a una part de la sala adjunta, 
propietat de l’ajuntament es vol interpretar la indústria de la zona. 
 
El segon és la fàbrica Roca Umbert de Granollers que fou la seva gran fàbrica de la ciutat, l’existència 
d’una fàbrica que marca la vida d’una comunitat no és un fenomen no únic però és molt singular. 
Reforça aquesta importància la grandària de l’edifici i per la singularitat importància de la seva part 
energètica que funcionava amb una turbina de vapor  i l’aigua s’escalfava amb una gran caldera de 
vapor 
 
Propostes de vinculació  
                                            Molí Torrella del riu Ripoll de Sabadell.                             
                                            Màquina de vapor de Can Burés a Anglès 
                                            Central tèrmica de Roca Umbert de Granollers 
 
 
 
Museus i indrets museïtzats que funcionen  no pertanyen al sistema 
 
Museu del Cinema de Girona 

      Farinera de Montferrer 
Museu Agbar 
Museu de la Ceràmica de la Bisbal. 
Museu de la Llana d’Arsèguel 
Muser der Lan de la Vall de Viella. 
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 25. Mines Victòria de la Vall d'Aran 
 

 23. Museu de la Hidroelectricitat de Capdella 
 

 11. Serradora d'Àreu 
 

 21. Museu de les salines de Gerri de la Sal 
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 24. Mines de Sal de Cardona 
 

 7. Museu de les Mines de Cercs 
 
 10. Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig 
 

 15. Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug 
 

 18. Museu de la Torneria de Torelló 

  20. Farga Palau de Ripoll 
 

 17. Museu Industrial del Ter 
 

 12. Museu de l'estampació de Premià de Mar 
 

  14. Trens històrics de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya 

 22. Museu de la Rajoleta 
 

 8. Farinera de Castelló d'Empúries 
 

  5. Museu del Suro de Palafrugell 
 

 13. Col�lecció d'automòbils Salvador Claret 
 

  9. Museu de la Tècnica de Manresa 
 1. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

 

 2. Museu de la Colònia Sedó 
 

  6. Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 
 

 3. Museu Molí Paperer de Capellades 
 

 4. Museu de la Pell d'Igualada i comarcal de l'Anòia 
 

  19. Fassina de l'Espluga de Francolí 
 

 16. Museu de les mines de Bellmunt del Priorat 
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1. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
 
 
L'edifici del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Vapor Aymerich, Amat i Jover, és 
la fàbrica tèxtil que millor representa l’obra arquitectònica industrial modernista del país. Aquesta va ser 
dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada (Sant Vicenç de Fals, 1868 - Terrassa, 1931). Es va 
començar a construir el 1907 i va ser inaugurada un any i escaig més tard, a la Rambla d'Ègara de 
Terrassa, ciutat industrial per excel�lència; al costat de monuments visigòtics, romànics, gòtics i 
modernistes.  
 
Singularitat dins del Sistema 
 
Aquesta antiga fàbrica tèxtil llanera d’arquitectura modernista es considera un dels edificis fabrils més bells 
d’Europa. Ara és la seu central del mNACTEC i la Llei de museus de 2 de novembre de 1990 el declarà 
Museu Nacional.   
 
Actuació 
 
 
 
Projecte de Futur 
 
 
 
Visita: 
Les seves col�leccions fan que sigui un museu rellevant en la difusió del patrimoni científic i tècnic i en 
donar a conèixer el procés d’industrialització de Catalunya. Compta amb gran quantitat de 
maquinaria original, especialment relacionada amb la fàbrica tèxtil i l’energia, així com amb la col�lecció del 
transport. 
 
Exposicions permanents: 
Lluís Muncunill, arquitectura per a la indústria. Homo Faber. La Fàbrica Tèxtil. Enérgeia. Àrea 
d’interpretació del mNACTEC, per apropar el Patrimoni Industrial. El Transport i motos Montesa. El 
Laboratori de Física Experimental Mentora Alsina. Façana Fotovoltaica i energia solar. La terrassa del Sol. El 
Carilló. 
 
Inversions més destacables: 
Impermeabilització de les voltes de la coberta i restauració del terra. Construir o trobar un magatzem 
centralitzat per les col�leccions del Sistema territorial mNACTEC. Construir un edifici al solar del darrera del 
mNACTEC per ubicar-hi la secció d’Audiovisuals i Informàtica.  
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2. Museu de la Colònia Sedó 
 
 
La Colònia Sedó, situada al terme municipal d'Esparreguera, al marge dret del riu Llobregat, és una de les  
grans en dimensió de Catalunya.  Fundada al per Puig i Llagostera i al ... passà la propietat a Antoni Sedó. 
Tant els Puig Com al Llagostera tingueren una gran influència política a Catalunya. Foren Proteccionistes. 
Es de les poques colònies industrials que ha estat estudiada exhaustivament gràcies a Gracia Dorel.Farré 
 
Singularitat dins del Sistema 
 
A causa de la  importància del sector cotoner  català que concentrà una part important de les seves 
fàbriques al costat dels rius creant un gran nombre de colònies industrials, fenomen que és únic al món, el 
Consell Rector aprovà que el Sistema tindria tres centres d’aquest sector i que es situarien en  cada un dels 
tres trams de riu on es van concentrar en les parts on es que representessin aquest fenomen, únic al món  
un al Baix Llobregat(Colònia Sedò) un al alt Llobregat (Colònia Vidal) i un tercer a la part alta del Ter 
(Museu Industrial del Ter, Manlleu).  
 
Aquesta és una colònia destacable sobretot per les seves dimensions, però especialment per la gran 
turbina -la més gran del país en el seu moment-  i tota la construcció hidràulica pensada per aprofitar 
energèticament fins la última gota.  
 
Actuació 
 
En una primera fase s’ha optat per realitzar un centre de interpretació a la sala de les turbina que connecta 
al soterrani amb un itinerari per els antics túnels on passava l’aigua: Turbina Francis Planas & Flaquer 
1400cv. Conduccions soterrànies de l’aigua. Alternador de 5000 volts. Transmissions als embarrats i 
Maqueta de la colònia (de 1941). Demostració de funcionament d’una microcentral hidroelèctrica. És una 
visita espectacular.  
 
Exteriorment s’ha creat un itinerari que passa pels diferents llocs productius i per la Colònia: Fàbrica  -
exteriors dels edificis industrials, canal Broquetes, aqüeducte, xemeneies- i la colònia obrera -exterior dels 
habitatges obrers, casa dels Sedó, l’església, escoles, el teatre, la fonda... 
 
Projecte de Futur 
 
Restauració de la colònia i construcció de nous edificis que faran l’actuació rentable per part de l’INCASOL. 
Gracies a l’Ajut de IPHE es realitzà un Pla director Patrimonial que ha servit com a document per a la 
intervenció i en el futur servirà per concretar l’actuació museogràfica en tot l’espai. 
Exteriorment es crearà un itinerari per les roques blaves, propietat de la Fundació Paisatge , i per l’església 
romànica de  
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3. Museu Molí Paperer de Capellades 
 
 
El Museu Molí Paperer de Capellades es troba situat a l'antic molí paperer del segle XVIII conegut 
amb el nom de Molí de la Vila. Capellades es caracteritza per la gran tradició paperera fou el centre més 
important d’Espanya fins al  XIX; el molí de la vida situat al costat d’una deu natural d’aigua, és el primer 
de setze molins que situats estratègicament en forma de cascada aprofitaren l’energia de l’aigua fins 
arribar al riu. Al riu Anoia i ala Riera de Carme en hi havien vint-i-cinc més. Avui la zona encara és un 
centre important de producció de paper. El museu fou creat pels industrials del paper al 1964. 
 
Singularitat dins del Sistema 
 
El Museu desenvolupa una important activitat cultural de dinamització del paper en tots els seus 
àmbits. En el soterrani del molí, encara avui dia, es continua fabricant paper fet a mà, la qual cosa permet 
al visitant conèixer detalladament tot el procés artesanal del paper, realitzat amb eines i maquinària 
original, a la vegada que els ingressos de la seva comercialització ajuden a cobrir les despeses de 
conservació. És un dels museus del paper més coneguts d’Europa.  
 
 
Actuació 
 
Es va restaurar el molí totalment, s’arranjà el soterrani i es realitzà l’exposició a la planta baixa. Dels tres 
pisos restants,  s’intervení al estenedor del tercer pis convertint-lo en una sala polivalent on s’explica el 
assecament del paper, i on  es realitzen exposicions i actes culturals de tot tipus. Al segon pies està 
destinat a la biblioteca i al Centre del paper. 
 
El primer pis està destinat a exposicions permanents. A l’any 2007 s’ha inaugurat una d’arts gràfiques i 
s’està treballant en les dos sales del paper. 
 
Projecte de futur 
 
Acabar l’exposició permanent del paper i crear el jardí del paper amb els arbres que alimenten la indústria 
paperera. 
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4. Museu de la Pell d'Igualada i comarcal de l’Anoia 
 
 
Igualada és el centre principal de producció de pell dura per a soles de Sabates fins fa pocs anys produïa el 
80% de la pell per soles a Espanya. El Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia està format 
per l’antiga adoberia, coneguda com a Cal Granotes i, l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Boyer, on es troba el 
museu de la pell i una sala especialitzada amb el món de l’aigua. Els dos centres un a la vora del altre 
estan units pel rec medieval on extreien l’aigua necessària per la producció. 
 
L'any 1954 es va obrir al públic el Museu monogràfic de la Pell a una planta d’una escola, i al 1997 es 
decidí el seu trasllat i crear el “Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia" al 1997 
 
Singularitat dins del Sistema 
 
És un dels tres d'aquesta especialitat existents a Europa, i el conjunt format per l’adoberia del s.XVIII i la 
fàbrica és únic i capdavanter. 
 
Actuació 
 
Cal Boyer, antiga fàbrica tèxtil cotonera de finals del segle XIX, conserva dues naus, dos edificis en 
un hi ha el CECI i l’altre els magatzems i l’administració, i la xemeneia. Es restaurà el conjunt i a  la segona 
nau  s’instal�là el museu de la pell industrial on dos àmbits configuren el recorregut expositiu pel món de la 
pell: la pell en la història, la producció, la utilitat i la significació cultural de la pell en la nostra civilització 
mediterrània, i un univers de pell que ens acosta a la diversitat dels seus usos i utilitats 
 
A la primera planta de la primera nau  es situà l’auditori la sala d’exposicions i en una sala que es dedicà a 
l’exposició permanent “L'Home i l'Aigua” amb base a la donació d’objectes d’un col�leccionista privat. que 
pretén donar una visió de diferents aspectes del món de l'aigua relacionats amb la nostra societat  
 
Cal Granotes, és una construcció industrial del segle XVIII que s’ha museïtzat i on s'explica 
visualment l'antic sistema d'adobar les pells utilitzat abans de la industrialització. Conserva les dues 
plantes típiques d'una adoberia: la ribera i l'estenedor. 
 
Projecte de Futur 
 
Concloure l’execució de la sala del primer pis per exposicions temporals i centre d’interpretació. Finalitzar el 
condicionament dels espais exteriors d’accés. 
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5. Museu del Suro de Palafrugell 
 
 
La zona de les Gavarres és la zona de producció de suro més important  de Catalunya i actualment encara 
concentra les principals industries de taps malgrat que que els millors alzinars son a Extremadura. El 
Museu del Suro de Palafrugell es troba a una antiga escola de l’època de la República, però al 2001 es 
decidí traslladar-lo a la Fàbrica Modernista de Can Mario (1900-1907), projecte de General Guitart i 
Lostalo, que fou l’edifici principal de la indústria surera Amstrong, la més gran del país. Està format per 
dues naus i encara resta la torre d’aigües i un edifici en forma d’ela on hi ha la fundació Vilacasas. 
  
En forma part també, la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda (segle XV), element 
defensiu característic d’una costa sotmesa a les ràtzies provinents del mar i un mirador excepcional del 
paisatge de la Costa Brava 
 
Singularitat dins del Sistema 
 
L’alzina surera solament creix en els climes mediterranis per aquest motiu el seu cultiu es concentra a l sud 
del continent. Existeix algun petit museu però cap de la importància del de Palafrugell. Ell conjunt format 
per la col�lecció tècnica, els documents etnogràfics i la ubicació en una antiga fàbrica surera modernista el 
fan únic al continent. 
 
Actuació 
 
El museu ha conservat les màquines i utensilis més importants per a la fabricació de taps  i d’altres 
productes de suro i elements etnogràfics relacionats amb aquest sector. La restauració de can Mario està 
casi conclosa i s’espera poder iniciar el projecte museogràfic. També s’ha restaurat la torre d’aigües Torre 
de Guaita de Sant Sebastià. 
 
Projecte de futur 
S’ha de realitzar la museografia de can Mario, construir l’entrada del Museu i restaurar la torre de can 
Ganxò per situar-hi la zona de treball  
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6. Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú 
 
 
L’antic dipòsit de locomotores de Vilanova i la Geltrú (s. XIX), d’uns 11.000 m2,constituït per una gran nau i 
una la Rotonda, foren un dels principals tallers de locomotores de l’Estat. Al 1972 es concentrà una 
veitena? de locomotores de vapor amb motiu d’un congrés internacional, que quedaren allí definitivament. 
RENFE propietària i  la “Fundación de los Ferrocarriles Españoles” van decidir realitzar  definitivament un 
Museu i han demanat la col�laboració de la Generalitat i de l’Ajuntament de Vilanova per formar un 
Consorci. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
Els edificis de antic taller que formen el museu és un conjunt únic al nostre país. El més emblemàtic és la 
Rotonda, una de les poques que encara existeixen a Catalunya, la col�lecció més grans i important 
d’Espanya de locomotores de vapor i una de les més importants d’Europa. Hi ha una còpia de la 
màquina Barcelona-Mataró, la més antiga que esxisteix i la última que va apagar el rei al.... La col�lecció es 
complementa amb  altres locomotores elèctriques i dièsel, així com diversos vehicles (el primer Talgo que 
va funcionar o petits automotors) i cotxes de viatgers. 
 
Actuació 
 
Al 1986 s’inicià la restauració de la rotonda i després de les màquines dipositades. S’adequà l’edifici de 
l’economat per instal�lar-hi la recepció i al primer pis es  situà la biblioteca on es conserven més de co¡inc 
mil fotografies i un gran audiovisual sobre la història del ferrocarril. També es restaurà els dos dipòsits 
d’aigua i un edifici adjunt a la gran nau on actualment es realitzen les exposicions temporals. Durant 
aquest anys el Museu ha anat incorporant nou material a realitzat el pal del patrimoni ferroviari de 
Catalunya.  
 
Projecte de futur 
 
El museu necessita una  inversió per dotar-lo dels espais adequats i per que aconsegueixi obtenir la qualitat 
que es mereix. Per definir l’actuació en un futur, al 2006 s’encerregà un avantprojecte que remodela 
totalment el museu i satisfà les necessitats d’espais.  
 
S’ha de realitzar el projecte definitiu, i iniciar les obres, per l’altre part s’ha de crear un nou organisme 
gestor en el que hi participin les institucions catalanes. 
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7. Museu de les Mines de Cercs 
 
 
El Museu de les Mines de Cercs, està situat en una extensa zona minera de carbó de lignit que ha estat  
explotada a diversos indrets dels que Cercs era el centre més important. La seva explotació s’inicià al s.XIX 
però no fou fins que el  Olano adquirí la propietat  que l’explotació es realitzà d’una manera moderna. El 
conjunt patrimonial del complex està format per vàries entrades de galeries a diversos nivells per la colònia 
obrera que es va construir entre 1863 i 1920, els tallers les oficines  i la casa dels Olano. Les mines 
tancaren al 199 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
És l’única mina de lignit visitable a Catalunya i la colònia minera i és l’exemple més ben conservat  
d’Espanya. Situada en un lloc excepcional a una alçada de  te una gran vista sobre el riu Llobregat. La visita 
a la mina es complementa amb un recorregut  anomenat “la ruta minera” on es passa per la gran paret de 
l’antiga mina a cel obert de Fumanya on es poden veure les petjades de dinosaures 
 
Actuació 
 
El museu consta de quatre espais oberts al públic: les sales d'exposició permanent on es mostra com era la 
vida al peu de la mina i les característiques i els usos del carbó; un pis de la colònia als anys quaranta; la 
sala d'audiovisuals, i els 450 metres de la galeria Sant Romà. Finalment, el visitant pot passejar per tota la 
colònia minera i el seu àmbit d'influència. 
 
El museu s’ha realitzat la la planta baixa de dos immobles (1 i 2) de començaments s. XX que formaven 
part de la colònia minera: l’edifici d’oficines i habitatges de facultatius i l’Hogar (antic convent de monges i 
després centre social de la colònia). Ambdues plantes baixes estan unides per un espai de nova construcció, 
la recepció del museu. Les plantes superiors de l’immoble 1 estan pendents de restauració. La part més 
espectacular és la mina de Sant Romà, que s’ha museïtzat i on, mitjançant un tren miner, es pot veure com 
era la feina a l'interior de les galeries 
 
El museu també disposa d’un espai polivalent de nova planta on hi ha un magatzem una sala d’exposicions 
temporals i  un espai per tallers.  
S’ha restaurat l’edifici del cinema per a la realització d’actes i el Departament de Medi Ambient  ha 
consolidat el terreny de la gran plaça que era una antiga escombrera 
 
Projecte de futur 
 
S’ha de remodelar la zona de  la botiga i la recepció i obrir una nova sala d’interpretació de les mines a 
l’actual magatzem. Restaurar la planta superior de l’edifici (1) per a instal�la-hi l‘arxiu l’edifici. Renovar 
l’exposició permanent. Instal�lar un pla inclinat i un telefèric. 
La inversió més important es realitzarà al centre de interpretació de la paret de Fumanya. 
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8. Farinera de Castelló d'Empúries 
 
 
La Farinera s’aixeca sobre l’antic molí del Mig, un dels tres molins fariners que hi havia a la vila medieval 
de Castelló d’Empúries. El seu aspecte actual, notable edifici de tres plantes, i la maquinària que conté 
són el resultat del procés d’industrialització que, al voltant de 1905, suposà la transformació tècnica i 
constructora de l’antic molí, que esdevingué una fàbrica. Un segon edifici adjunt, l’edifici del casal, hi havia 
el magatzem i el pis del propietari. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
És el millor exemple de la fabricació industrial de farina per mètodes tradicionals, emprant maquinària 
d’inicis del s. XX, construïda majoritàriament en fusta. La seva singularitat rau en el seu bon estat de 
conservació i al fet que pot funcionar per demostracions fet que és molt excepcional. La calidesa de les 
estructures de fusta de melis, flandes i pi gallec, l’impacte visual i estètic del conjunt, la netedat de la 
fàbrica i l’autenticitat d’allò que es veu, fan de la visita una experiència singular. 
 
Actuació 
 
S’ha restaurat tota la farinera i encara pot moldre gra. La visita a la Farinera dóna a conèixer el complex 
procés de transformació del blat en farina per mètodes tradicionals. La Farinera utilitzava l’energia 
d’una turbina hidràulica de tipus Francis l’any 1905, que aprofitava el salt d’aigua del Rec del Molí, sobre el 
qual s’aixeca l’edifici, de base medieval.  
 
L’actuació arquitectònica permet comprendre tot el procés de producció de la farina gràcies a les obertures, 
al recorregut realitzat i a  la implantació museogràfica. 
 
Projecte de futur 
 
Rehabilitació del Casal per instal�lar-hi una exposició sobre el món del blat i de la farina, una sala 
d’exposicions temporals i les oficines. A un tercer edifici exterior al recinte, l’Estenedor, serà el futur Centre 
d’Interpretació i magatzems de reserva.  
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9. Museu de la Tècnica de Manresa 
 
 
El Museu de la Tècnica de Manresa està ubicat als Dipòsits Vells de Manresa construïts, entre 1861-
1865, amb la finalitat de dotar la ciutat d'una reserva d'aigua. L'edifici compta amb tres dipòsits 
idèntics i independents coberts per dues voltes de pedra cadascun, amb una superfície de 2.400 m2 que es 
connecten per unes obertures realitzades  durant la restauració. Manresa ha estat la capital de la Cinteria 
d’Espanya ja que ha produït més del 60% d’aquest gènere a nivell de l’Estat. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
La instal�lació del museu en uns dipòsits d’aigua és per si un fet inusual i el seu resultat excepcional. És un 
dels poc museus dedicats a la cinteria d’Europa. 
 
Actuació 
 
La restauració de l’edifici que estava soterrat va obligar a fer una excavació i una façana nova alhora que es 
construí un edifici d’entrada on a la primera plant hi han les oficines.  
La primera sala és d’us polivalent, a la segona s’ha inaugurat l’exposició permanent sobre la cinteria on es 
mostra els seus inicis amb base de seda al s.XVII i la seva reconversió posterior al cotó. A la tercera 
s’explica la importància de l'aigua i, més concretament, de la sèquia que des del segle XIV porta l'aigua a 
al ciutat de Manresa, per al desenvolupament agrícola, primer, i industrial, després. 
 
Projecte de futur 
 
Remodelar l’entrada, remodelar el primer dipòsit i realitzar el projecte definitiu del tercer. 
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10. Museu de la Colònia Vidal de Puig-reig 
 
 
La Colònia Vidal de Puig-reig és una de les set colònies de Puig- reig i fou la última que es construí al 
riu Llobregat al com totes les colònies es dedicava al filat i teixit del cotó. Propietat de la família Vidal fins al 
2006 que es vengué a una immobiliària.  Posar any   
 
 
Els edificis que formen la colònia estan distribuïts en tres grups, segons les funcions. A peu de riu, el 
conjunt industrial. Separats entre ells, es troben, en un costat, el conjunt residencial amb la casa dels amos 
i, per l'altre, la colònia obrera, amb els habitatges, els serveis, els edificis culturals i els espais de lleure. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
Es la segona de les tres actuacions que s’han realitzat per explicar el fenomen de les colònies industrials a 
Catalunya de  les que es van construir més de setanta. Aquesta colònia situada en tram de riu on hi ha la 
més gran densitat d’aquests centres productius: 16 colònies en 20 km. El conjunt està molt ben conservat i 
s’han pogut posar en valor diversos espais que transmeten una bona visió del que era el món del treball i la 
vida quotidiana d’una colònia. 
 
Actuació 
 
S’han restaurat i museïtzat diversos espais que permeten copsar com es treballava i es vivia en una colònia 
industrial de principis de segle. Des de la fàbrica es pot observar la resclosa i el canal que desviaven l'aigua 
del Llobregat. Hom hi pot veure també la turbina i la màquina de vapor. A la nau dels telers s'hi mostra la 
maquinària tèxtil més significativa del procés de transformació del cotó: les contínues de filar; els telers de 
garrot. De la colònia obrera es visita un pis obrer, l'escola, la biblioteca, el cinema, l'església, la peixateria, 
les dutxes i els safareigs.  
 
L’objectiu del Museu és donar una visió global del que va significar la industrialització a través del 
coneixement de les colònies industrials; quins van ser els fonaments tècnics, energètics i socials i com 
va afectar a la vida quotidiana de les persones.  
 
Projecte de futur 
 
El futur de la colònia ha canviat radicalment ja que  ha estat comprada per una immobiliària que respectarà 
el nucli però que construirà al seu voltant. L’empresa s’ha compromesa a potenciar al museu i a construir 
un nou edifici. El resultat es veuran en un futur.  
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11. Serradora d'Àreu 
 
 
Al poble pirinenc d’Àreu, a la Vall Ferrera, s’hi ha conservat dos edificis de pedra de dues plantes, que 
funcionen moguts per la força de l’aigua del riu; l’un és una serradora i l’altre un molí fariner. Els dos 
funcionen gràcies a les seves rodes hidràuliques, una vertical i l’altre horitzontal. Els dos elements 
productius son una mostra de la tecnologia preindustrial del nostre país malgrat que la seva construcció 
data del s.XIX. a l’edifici de la farinera es va instal�lar una central elèctrica als anys  20 del s.XX. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
En el seu moment fou la única serradora que es conservà en funcionament. Actualment s’ha restaurat una 
serradora a Andorra i una altre a del Ecomuseu de la Vall d’Àneu. El conjunt permet veure com s’aprofitava 
l’energia hidràulica per dos funcions diferents en un poble dels Pirineus, a les que després s’hi sumà la 
generació d’electricitat. 
 
De les tres serradores conservades és la que te més importància. El molí fariner és dels pocs que funciona 
al nostre país. 
 
Actuació 
 
El molí, que va proveir de farina als veïns, i la serradora funcionaren fins la dècada dels seixanta, van ser 
restaurats amb els elements originals. Es restauraren els dos edificis i tota la maquinària. Actualment es pot 
veure com es serra un tranc com es molt el blat i com funciona una central elèctrica. L’última actuació fou 
la construcció de l’edifici de recepció on es venen les entrades hi ha els serveis. 
 
Projecte de futur 
 
S’ha previst edificar un museu de la fusta amb un centre de interpretació de la natura just al costat del 
conjunt i del futur pàrquing que es construirà per regular l’accés a les muntanyes. 
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12. Museu de l'estampació de Premià de Mar 
 
 
El Museu de l’Estampació està ubicat a l’antiga Fàbrica del Gas de Premià, construïda l’any 1884 i 
rehabilitada el 2002. La Fàbrica, la qual obtenia gas a partir de carbó d’hulla, és un clar exponent de 
l’arquitectura d’estil modernista.  
 
Singularitat dins del Sistema  
 
Museu és l’únic a l’estat espanyol especialitzat en l’estampació tèxtil, en el que es pot veure com 
s’estampaven les conegudes robes d’indianes, que varen impulsar l’economia i la industrialització de 
Catalunya a partir del segle XVIII. 
 
Actuació 
 
Es restaurà l’edifici i es construí un soterrani nou. El conjunt és compartit amb un centre de  
S’ha inaugurat una tercera part de l’exposició permanent. El Museu ofereix un important fons de dissenys 
originals, mostres d’estampats, eines i maquinària que mostren l’evolució de les tècniques d’estampació i les 
tendències tècniques i artístiques actuals. 
 
Projectes de futur 
Acabar l’exposició permanent . 
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13. Col�lecció d'automòbils Salvador Claret 
 
 
El museu i col�lecció d’automòbils Salvador Claret de propietat privada, va ser iniciada als anys 1950 
quan el Sr. Claret i Naspledava adquirir un automòbil Ford model T del 1923, el qual, un cop restaurat, 
l’utilitzava per a circular. Formada per da  més d’un centenar d’automòbils, i d’altres col�leccions (motos 
bicicletes i objectes relacionats amb el món de l’automòbil), ofereix un recorregut per la història de 
l'automoció, on s’hi troba una representació tant dels models més significatius (Rolls-Royce, Mercedes, 
Hispano Suiza), com dels més emblemàtics (Ford model T, Biscuter, Isetta, Seat 600, Mini Morris…). 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
 
Actuació 
 
 
Projecte de futur 
 
Instal�lar la col�lecció a un altre indret amb més espai per exposar i per a construir-hi equipaments per a 
exposar temes relacionats amb el món automobilístic i per atendre al visitant. 
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14. Trens històrics de Ferrocarrils de la Generalitat 
 
 
Els FGC ofereixen la possibilitat de viatjar en trens històrics de vapor i elèctrics, i conèixer la seva 
història. La seva mobilitat fa que sigui un component del Sistema territorial de característiques especials en 
relació a la resta de museus. 
 
FGC disposa de dues màquines de vapor en funcionament, vagons de fusta i altre material eléctric a la línia 
Martorell igualada - Manresa. Amés ferrocarrils també ha conservat un comboi antic  i altres unitats dels 
Ferrocarrils de Sarrià. Últimament ha posat en funcionament la línia turística de La Pobla de Lillet a Castellar 
i ha adquirit una exposició de ferrocarrils que exposa a l’junt a l’estació. Estan constituïts per la col�lecció de 
locomotores de vapor amb cotxes de fusta en funcionament entre Martorell i Monistrol de Montserrat.  
 
Singularitat dins del Sistema  
 
 
Actuació 
 
S’han restaurat els vehicles, s’ha posat en marxa el ferrocarril de la Pobla i s’ha creat el Museu.  
 
Projecte de futur 
 
Musealitzar l’estació de Martorell. 
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15. Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug 
 
 
L’any 1901 Eusebi Güell, mecenes de l’arquitecte Antoni Gaudí, i altres socis funden a Barcelona la societat 
cimentera Companyia General d’Asfalts i Pòrland, SA Asland i inicien la construcció de la fàbrica de 
ciment, edifici industrial excepcional dissenyat amb voltes catalanes inclinades, sembla ser, per l’arquitecte 
Rafael Guastavino, i inaugurat l’any 1904. L’antiga cimentera, tancada als volts dels anys setanta, es troba 
situada a pocs quilòmetres del naixement del riu Llobregat al paratge del Clot del Moro,  per aprofitar 
l’excel�lent  pedra calcària del indret. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
Les restes avui visibles encara posen de manifest l’espectacularitat d’un dels conjunts fabrils més increïbles 
de la industrialització catalana, emmarcat en un singular entorn natural. La seva importància es deu als 
seves voltes catalanes i estructures de ferro forjat i a la seva construcció de forma esglaonada o de cascada 
a la falda de la muntanya per aprofitar la força de la gravetat que ajudava a transportar la pedra de la 
cantera situada a la part superior fins l’ensacador de ciment de la part inferior. 
Fou el primer conjunt industrial cimenter de importància de Catalunya i és un exemple únic a nivell 
mundial. 
 
Actuació 
 
L’actuació museística en aquest indret consisteix en considerar l’edifici com la principal peça. L’actuació que 
encara continua consisteix en consolidar les ruïnes, crear un centre de interpretació a la part inferior de 
l’edifici i crear un itinerari per tota la fàbrica. El Centre d’interpretació explica el què significà la descoberta 
del ciment pòrtland; les dificultats en la construcció de la fàbrica amb personatges tant emblemàtics al 
capdavant com Eusebi Güell, mecenes d’Antoni Gaudí; la duresa del treball pels homes i dones que 
actualment formen part de la seva història i el revulsiu de l’activitat cimentera en el context industrial de la 
Comarca. 
 
Projecte de futur 
 
Acabar la restauració i consolidació de la part baixa de l’edifici i acabar el recorregut per l’interior de la 
fàbrica. 
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16. Museu de les mines de Bellmunt del Priorat 
 
 
L’explotació minera al Priorat va assolir el seu punt més àlgid durant la industrialització, però el plom 
d’aquesta zona s’ha aprofitat des de la Prehistòria. Durant el segle XX l’empresa concessionària de les 
mines, Minas del Priorato S.A., va construir una colònia d’habitatges per donar cabuda a la nombrosa mà 
d’obra que arribava d’altres zones mineres de l’Estat. La Casa de les Mines, majestuós edifici d’estil 
modernista, data del 1905 i fou destinada a la residència de la direcció, les oficines i el laboratori de 
l’empresa. El conjunt miner-metal�lúrgic de la Mina Eugènia que va estar en actiu fins al 1972 ¡ es en 
aquest complex industrial i a l’interior de la mateixa mina, on es troba situat el museu. 
 
La Mina Eugènia va ser el nucli més important de les explotacions mineres de la conca del Priorat, per les 
seves dimensions –uns 14 Km de galeries subterrànies de fins a 620 m de profunditat- i pel seu rendiment 
extractiu. El complex industrial miner-metal�lúrgic fou construït entre finals del segle XIX i principis del 
segle XX com a complement de l’activitat d’extracció minera. Així, del mineral objecte de l’explotació, la 
galena, se n’obtenia ja el plom i s’exportava en lingots.  
 
Singularitat dins del Sistema  
 
Fou la gran explotació de plom de Catalunya i després de la de Linares la segona en importància a 
Espanya. La possibilitat d’entrar a la galeria mes antiga  i veure com es perforava la galeria, la qual cosa no 
és possible en gran part de les explotacions mineras fan que la visita sigui molt especial. La colònia obrera 
d’estil que recorda els del sud d’Espanya, d’on provenien una part dels miners, també és singular a 
Catalunya. 
 
Actuació 
 
S’ha restaurat la mina, s’ha fet visitable un tram de la primera galeriaamb alguna museografia  i s’ha 
construït una sortida d’emergència. S’han restaurat més de la meitat dels edificis i s’ha instal�lat una 
primera exposició sobre la mina. També es restaurà el gran l’edifici modernista de la Casa de les Mina.  
 
Projecte de futur 
 
Acabar la restauració del conjunt dels edificis de la  mina Eugenia i realitzar la implantació museogràfica 
segons el programa i projecte museogràfic. Condicionar la Mina Regia per visita pública i pràctiques 
d’estudiants universitaris. Connectar la mina eugènia amb la cova del Paraigua antiga mina preindustrial i 
amb les altres explotacions de la zona tant industrials com prehistòriques. 
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17. Museu Industrial del Ter 
 
 
El Museu Industrial del Ter (MIT), està ubicat a l’antiga fàbrica de Can Sanglàs creada al 1840 i  fou un 
dels primers edificis fabrils de la ciutat. Can Sanglàs és la darrera fàbrica de les alimentades pel canal 
industrial de Manlleu i conserva dues turbines. L’exposició està dedicada a la filatura i a la industria de la 
construcció mecànica que eren les dues més importants de la ciutat. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
El MIT. és el tercer centre cotoner del sistema i el que explica aquesta indústria a sector superior del Ter 
que fou un territori dedicat a la filatura ( el Llobregat era filatura i teixit). El Museu ha endegat uns 
recorreguts turístics  per la vora del Ter on es pot veure patrimoni industrial i natural 
 
Actuació 
 
Es restaurà l’edifici i se li afegí una nova construciió que conforma l’entrada de l’edifici i la part d’oficines. La 
col�lecció del MIT acull principalment objectes relacionats amb totes les dimensions de les indústries 
característiques de Manlleu, especialment la filatura i la metal�lúrgia (maquinària, eines, utillatge divers, 
objectes de laboratori, objectes d’oficina, etc.). També acull objectes provinents d’altres activitats 
econòmiques i col�leccions que reflecteixen la vida social i quotidiana dels manlleuencs al llarg de més d’un 
segle i mig d’industrialització. Com element emblemàtic s’ha restaurat l’antiga turbina Planas que funciona 
amb l’aigua del canal. 
A la última planta està ubicat el  Centre de documentació especialitzat en història industrial, medi ambient i 
conques fluvials, disposa d’un laboratori per a cursos de formació.  
 
Recentment s’ha obert també el Punt d’Interpretació a la Colònia Borgonyà que és la més emblemàtica del 
Ter Punt és un espai dissenyat per complementar les visites a la colònia dels "Anglesos", es pot trobar un 
seguit d'informació sobre el món de les colònies i, en especial, sobre l'antiga empresa Fabra i Coats, que va 
crear la més emblemàtica colònia tèxtil del Ter. El Punt d'Interpretació està situat a l'antiga "casa-cuna" 
(actual casal de la gent gran), i inclou la projecció d'un audiovisual que ajuda a entendre la importància 
d'aquests poblaments nascuts en un entorn rural al costat de les fàbriques.  
. El Museu Realitza una gran activitat d’estudis 
 
Projecte de futur 
 
Acabar l’exposició del primer pis 
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18. Museu de la Torneria de Torelló 
 
 
La indústria de la torneria de Catalunya es concentrà a Torelló i a la vall de Ges. El Museu de la Torneria de 
Torelló, te com a finalitat mostrar l’activitat d’aquest sector industrial L’edifici del Museu és l’antiga torneria 
de     especialitzada en fabricar complements de fusta per a la indústria tèxtil.  
 
Singularitat dins del Sistema  
 
És l’unic Museu dedicat a la torneria a Catalunya i un dels pocs a Europa.  
 
Actuació 
 
S’ha quasi restaurat totalment la fàbrica i el museu ha reunit una extensa col�lecció de maquinària i 
d’objectes relacionats amb la torneria. 
 
Projecte de futur 
 
Acabar la restauració del edifici i implantar ela museografia segons projecte. 
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19. Fassina de l'Espluga de Francolí 
 
 
Una de les grans riqueses de Catalunya, des de finals del sXVII fins l’arribada de la filoxera, fou la producció 
de vi i d’alcohols que s’exportaven a l’estranger. La zona de Tarragona va ser un dels principals centres de 
producció alcoholera i els seus productes sortien principalment a través del port de Vilanova. A l’Espluga del 
Francolí s’ha conservat la única fassina industrial del finals del s.XIX de Catalunya Aquesta fassina produïa 
aiguardent en base del.  
 
Singularitat dins del Sistema  
 
És l’única fassina industrial que existeix i està situada en la zona més important de produció de vins i 
alcohols de Catalunya 
 
Actuació 
 
S’ha restaurat completament la fassina i s’ha construït  un nou edifici que és on està ubicada l’oficina de 
turisme, la sala d’actes i oficines. La museïtzació d’aquest indret vol mostrar com es produïa l’aiguardent a 
l’època industrial i en una exposició a part la historia de la destil�lació d’alcohols. 
Singularitat: 
 
Projecte de futur 
 
Realitzar la museografia segons projecte museogràfic. 
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20. Farga Palau de Ripoll 
 
Ripoll ha estat al llarg de la història el bressol de la produció metal�lúrgica de Catalunya gràcies a les 
fargues catalanes que eren els establiments que produïen ferro a través dels minerals ferrosos dque 
extreien de les mines dels Pirineus. La farga Palau està situada en un lloc on segons dades històriques i 
arqueològiques hi havia ja hi havia una farga al s.XVII.altrees indiscis no demostrats dieun que en hi havia 
una en tenmps medieval. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
La Farga Pala de Ripoll és un dels darrers exemples d’una indústria històrica ( l’altre farga que resta és la de 
Banyoles que treballava l’Aram), la Farga Catalana, que va tenir un paper molt important en el 
desenvolupament industrial per a l’obtenció del ferro durant els segles XVII i XVIII.  
 
Actuació 
 
S’ha recuperat l’edifici de la farga que conserva tota la seva maquinària i s’ha museïtzat l’espai que te una 
dimensió de 166 m2. S’ha connectat amb els dipòsits i les basses d’aigua amb la qual cosa es veu 
perfectament el seu funcionament. 
 
Projecte de futur 
 
Hi ha converses amb la Família Palau per l’adquisició del solar adjunt que abans formava part de la mateixa 
farga. El mNACTEC ha realitzat un avant projecte museístic que compren tota la zona del voltant de la 
Farga. 
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21. Museu de les salines de Gerri de la Sal 
 
 
El Salí de Gerri de la Sal és una explotació que s’inicià a l’època medieval i que tení un gran esplendor al 
s.XVIII i XIX. Apart de les salines que confereixen un paisatge característic, es conserva el magatzem de la 
sal -l’Alfolí- que és un gran casalot del s.XIX. Relacionat amb l’explotació de la sal es conserva el Monestir 
de Santa Maria de Gerri que la seva riquesa li provenia del control de l’explotació d’aquest producte.  
 
Singularitat dins del Sistema  
 
El Salí de Gerri de la Sal és el més importants del que existiren a Catalunya. Els altres dos que resten son 
els de Vilanova de la Sal i el d’Odèn 
 
Actuació 
 
S’ha restaurat totalment l’alfolí i s’ha realitzat el projecte museogràfic així com un avantprojecte de 
paisatge de la sal que contempla el conjunt de la vila. També s’ha realitzat una realitat virtual del lloc. 
 
Projecte de futur 
 
S’ha de realitzar la museografia i s’ha d’actuar en la rehabilitació de les salines. 
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22. Museu de la Rajoleta 
 
 
La fàbrica Pujol i Bausis d’Esplugues de Llobregat, fundada l'any 1850 s’especialitzà en la fabricació 
de rajoles vidriades. Un dels seus moments àlgids fou a principis a finals del sXIX i principis del XX  quan els 
grans arquitectes del Modernisme els utilitzaren  per decorar els seus edificis tan interiorment o 
exteriorment. Als anys 90 es va derruir la fàbrica, de la que només es van mantenir els forns i 
posteriorment -gràcies a unes excavacions- es van descobrir uns altres forns soterrats que formen 
l’interessant conjunt que subsisteix. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
Fàbrica Pujol i Bausis va ser l’empresa més important del sector de la ceràmica vidriada. 
 
Actuació 
 
Es van restaurar tots els forns que existien es va fer un edifici que ha actuat com a Museu. També s’han 
conservat una gran col�lecció de Rajoles una part de les quals s’exhibeixen a .xxxxx la  
S’ha aprovat  el projecte arquitectònic del nou Museu. 
 
Projecte de futur 
 
Primera intervenció museística i actualment s’està dissenyant l’estratègia de finançament a llarg termini. 
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23. Museu de la Hidroelectricitat de Capdella 
 
 
El Museu de la Hidroelectricitat de Capdella es situa a la central hidroelèctrica construïda per 
l'empresa Energia Elèctrica de Catalunya l'any 1914, amb capital estranger, i aprofitant els espectaculars 
recursos hidrogràfics de la zona. El conjunt està format per les construccions de la Vall i per les que hi ha a 
l’alçada de l’estany Gento d’on l’aigua baixava cap a la central L’estany Gento i la càmera d’aigües estan 
enllaçades per una antiga via de ferrocarril.. Les dues parts estan unides per un telefèric que encara 
funciona per finalitats turístiques 
 
Pensada per enviar l’electricitat a Barcelona, ciutat situada a 200 km, va ser l'element dinamitzador de la 
zona i l'origen d'aquesta població.  
 
Singularitat dins del Sistema  
 
Primera gran central hidroelèctrica d’Espanya i naturalment de Catalunya ( anteriorment la central 
hidràulica més important era de la de Queralbs prop de Ribes que subministrava electricitat pels pobles del 
voltant). 
 
Actuació 
 
FECSA ’ha restaurat l’antic ambulatori com a Museu i s’ha realitzat la museografia de la primera planta 
 
Projecte de futur 
 
Acabar la museografia del antic ambulatori , museïtzar altres edificis i senyalitzar i condicionar un 
recorregut  pel conjunt de la colònia campament. 
Un segon projecte és el de fer visitable la central reversible construïda dins de la muntanya als anys 
setanta. 
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24. Mines de Sal de Cardona 
 
 
La vall salina de Cardona s’explota des de temps antics i en especial des de l’Edat Mitja quan el Lloc estava 
controlat pels Ducs de Cardona Fins al s.XX l’explotació era de sal comuna i a partir de l’inici del XX es trobà 
sal potàssica que és un element molt necessari per la indústria química. El recinte Mina Nieves de Cardona 
fou r una de les explotacions de sals potàssiques més importants d'Europa fins a l'any 1990 quan s’acabà 
l’explotació 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
És un conjunt únic a Catalunya i la Muntanya de la sal que és un diapir és únic al continent europeu. 
 
Actuacions. 
 
S’ha restaurat diversos edificis de superfície i es fa visitable una petita mina d’experimentació que a causa 
de les infiltracions d’aigua presenta nombroses estalactites i estalagmites de sal , així com diferents vetes 
de sals: sòdiques, potàssiques i magnèsiques. 
 
Projecte de futur 
 
S’ha de acabar d’ arranjar l’edifici serveis on hi ha d’haver la recepció les oficines, i el restaurant, l’edifici 
Central elèctrica i edifici Casa Romero. S’ha de comprar nous edificis pel a la Muntanya. 
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25. Mines Victòria de la Vall d'Aran 
 
 
La mina Victòria de la Vall d’Aran és de Zinc i la seva producció anava cap a França. Es va obrir a inici del 
s.XX i treballà fins a finals del s.XX. La mina està a una alçada que fa que només sigui visitable a l’estiu. 
 
Singularitat dins del Sistema  
 
 
Actuació 
 
S’ha fet visitable una de les mines que te uns 300 m de profunditat 
 
Projecte de futur 
 
Les mines estan situades en un lloc a la muntanya que no es pot arribar amb un automòbil  normal i 
solament pot obrir al l’estiu per tant no hi ha un gran projecte de futur, solament adequar l’exposició i 
possibilitar l’estança d’un guarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


