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IDENTITAT VISUAL COMUNA
El Sistema Territorial disposa d’una imatge
gràfica conjunta que identifica els seus
membres individualment amb un logotip
propi, però que alhora transmet una identitat
visual comuna. Els museus del
Sistema estan obligats a utilitzar el logotip
homologat. Actualment aquesta imatge
comuna està en fase de renovació.
 

ASSESSORAMENT EN
COMUNICACIÓ
El mNACTEC ofereix assessorament en temes
de comunicació (web, xarxes,publicitat,
relació amb mitjans comunicació, newsletter,
etc.) als museus del Sistema Territorial que
ho sol·licitin. 
 

MATERIALS DE DIFUSIÓ
S’edita un fulletó conjunt de tots els museus
que formen part del Sistema Territorial, amb
la seva situació al mapa de Catalunya i una
petita fitxa informativa.
 
Es proveirà als museus del Sistema Territorial
d’un tòtem digital que inclourà una pantalla
dividida en dues parts: informació conjunta
del Sistema i informació pròpia.
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DIFUSIÓ I
COMUNICACIÓ



WEB
Es disposa d’un web comú per difondre el
Sistema Territorial
(http://sistema.mnactec.cat), que inclou:
informació del Sistema, una fitxa de cada
museu (amb enllaç al seu web i xarxes
socials), accés a l’oferta educativa i notícies.
 
S'ofereix als museus interessats la
configuració d’una pàgina web bàsica pròpia,
feta amb una plantilla de Wordpress, amb
l’assessorament del mNACTEC. 
 

XARXES SOCIALS
El Sistema Territorial compta amb un perfil a
les xarxes socials destinat a posar en valor el
patrimoni industrial català. Els museus poden
citar aquest compte en els seves publicacions
o utilitzar l’etiqueta #patrimoniindustrial.
 
Facebook:@patrimoniindustrialcatalunya 
Twitter: @Patindustrial 
Instagram: @patrimoniindustrial
 

NEWSLETTER
El mNACTEC envia mensualment una agenda
amb activitats i notícies, que compta amb un
apartat en què es presenten tres propostes
 

d’activitats o informacions relacionades amb
museus del Sistema. Els museus poden fer
arribar les seves propostes per aquest
apartat a l’adreça electrònica
difusio.mnactec@gencat.cat.
 

PUBLICITAT
Es programen campanyes de difusió o de
publicitat en revistes especialitzades o altres
mitjans generalistes, amb la voluntat
d’incrementar la visibilitat dels museus del
Sistema i del patrimoni industrial català. 
 

VÍDEO PROMOCIONAL
S’està treballant en la realització d’un vídeo
promocional conjunt del Sistema Territorial
que desperti l’interès pel patrimoni industrial
i en mostri la seva implantació territorial.
 

RECULL DE PREMSA
Els museus del Sistema compten amb un
recull de premsa (clipping) especialitzat que
s’envia diàriament per correu electrònic.
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ASSESSORAMENT EN RESTAURACIÓ
I CONSERVACIÓ PREVENTIVA
El mNACTEC posa a disposició
l’assessorament en restauració i conservació
preventiva d’objectes i col·leccions per als
membres del Sistema Territorial.
 
També promou l’elaboració d’un document
amb una sèrie de criteris mínims i bàsics per
la restauració i/o conservació preventiva dels
objectes tècnics, científics i industrials.
 

DIGITALITZACIÓ 3D 
Es du a terme la digitalització 3D dels
objectes més importants i específics dels
museus membres del Sistema Territorial, així
com d'elements industrials destacats, per tal
de posar en valor aquest patrimoni. 
 

GRAVACIÓ AMB DRON
S’ofereix un servei de dron per realitzar
gravacions o fotografies dels museus o
d'elements patrimonials des de diferents
punts de visió d’enlairament.
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CONSERVACIÓ I
DOCUMENTACIÓ



SALES DE RESERVA
Els museus del Sistema Territorial tenen la
possibilitat de dipositar, de forma puntual i
temporalment, objectes de les seves
col·leccions a les sales de reserva del
mNACTEC a Cervera.

FONS BIBLIOGRÀFICS
El mNACTEC ofereix l'opció de catalogar
diferents fons documentals i bibliogràfics.
També s’ofereix l’adscripció i vinculació dels
diferents centres de documentació a la xarxa
de Biblioteques Especialitzades de la
Generalitat (BEG) i la vinculació de les
diferents fonts i centres de documentació
dels membres del Sistema Territorial.
 

 

CATÀLEG DE SERVEISCATÀLEG DE SERVEIS PÀGINA |  05



CATÀLEG DE SERVEIS PÀGINA |  06

 
RECERCA

ASSESSORAMENT EN RECERCA
El Sistema Assessorament en recerca
El mNACTEC ofereix assessorament en la
recerca relacionada amb diferents
temàtiques de patrimoni industrial, científic i
tècnic. 
 

PUBLICACIONS
El mNACTEC i el Sistema Territorial editen
semestralment la revista Eix, dedicada a la
cultura industrial, científica i tècnica. Els
museus del Sistema hi tenen presència
directa en algunes seccions i també poden
fer propostes d’articles, que seran valorades
pel Consell de redacció de la revista.
 
Anualment s’editen dues noves edicions de
les guies i plànols del Sistema Territorial, que  
substitueixen els anteriors quaderns
didàctics i volen ser una aproximació turística
i didàctica a cadascun dels museus i als punts
d’interès del seu voltant.
 
També s’editen llibres sobre elements
singulars del patrimoni industrial de
Catalunya i de la seva incidència i vinculació
social i antropològica a través de les
col·leccions “Patrimoni industrial. Temes” (en
coedició amb Rafael Dalmau Editor) i “La
Fàbrica” (en coedició amb EUMO Editorial).
 



Els museus del Sistema poden sol·licitar la
col·laboració econòmica per a l’edició de
publicacions pròpies, que es valorarà d’acord
amb la idoneïtat del projecte.

 
AJUT DE RECERCA
El mNACTEC i l'Institut Ramon Muntaner
(IRMU) convoquen anualment l’Ajut de
recerca Francesc Salvà i Campillo sobre els
diferents àmbits que configuren el patrimoni,
la història i la cultura industrial, científica i
tècnica de Catalunya.
 

ACTUALITZACIÓ D'ESTUDIS
S’actualitzen les dades que el Sistema
Territorial té de cada museu membre en
relació als estudis ja realitzats, amb l’objectiu
de renovar la base de dades i elaborar línies
d’estratègia conjunta.
 

JJORNADES TÈCNIQUES
S’organitzen diferents jornades tècniques de
diferent temàtica en l’àmbit de la museologia
i/o el patrimoni industrial, científic i tècnic.
 
 
 
 

INVENTARIS SOBRE PATRIMONI
INDUSTRIAL
El mNACTEC elabora l’Inventari de Patrimoni
Industrial de Catalunya (IPIC), de manera
comarcal. També du a terme inventaris
sectorials vinculats a la temàtica
especialitzada de cadascun dels membres del
Sistema Territorial.
 
El web Mapa del patrimoni industrial de
Catalunya (https://mnactec.cat/150elements)
recull els 150 elements més destacats del
patrimoni industrial del país.
 

MUSEU AL CARRER
El mNACTEC impulsa Museu al carrer
(https://mnactec.cat/museualcarrer),
un projecte per valorar el patrimoni de la
societat industrial que es conserven als
carrers i paisatges de Catalunya. És un
projecte col·laboratiu, que es construeix de
forma progressiva gràcies a la participació
social.
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ASSESSORAMENT EN MUSEOLOGIA
I MUSEOGRAFIA
S'ofereix assessorament dins de l’àmbit
museològic (tema, redacció plans directors,
etc.) i disponibilitat de material de control i
avaluació dels diferents indicadors i
paràmetres d’optimització museològica.
 
També s’ofereix assessorament en l’àmbit
museogràfic (discurs expositiu, objectes,
gràfica, interactius, etc.).
 

CREACIÓ D’EXPOSICIONS
ITINERANTS 
El Sistema Territorial del mNACTEC produeix
exposicions pròpies de caràcter transversal,
que fan itinerància a tots els museus
membres.
 

PRÉSTEC DE MATERIAL
MUSEOGRÀFIC 
Dins de les seves possibilitats i disponibilitat,
s’ofereix als membres del Sistema Territorial
el préstec temporal de vitrines, mòduls,
suports, pantalles i altres elements
museogràfics
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EXPOSIC IONS
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ACCIÓ
EDUCATIVA

ASSESSORAMENT EN ACCIÓ
EDUCATIVA
El mNACTEC ofereix assessorament en la
creació de noves activitats educatives per als
museus del Sistema, així com en
l'organització de cursos de formació per al
professorat.
 

OFERTA EDUCATIVA CONJUNTA 
L'oferta educativa dels museus del Sistema
Territorial queda recollida de manera
conjunta al web del Sistema Territorial.



PROGRAMA EUROMUS
Un cop feta la implementació en xarxa en
aquells membres que ho van sol·licitar, i
exercint un estalvi econòmic en aplicar
economia d’escala, hi ha l’opció
d’implementar i incorporar el programa
Euromus a aquells museus que ho sol·licitin,
segons disponibilitat pressupostària.
 

RECOMPTE I AVALUACIÓ DE
VISITANTS
S’unifiquen els criteris de recompte de
públics, d'acord amb les directrius de
l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i del
Servei de Museus del Departament de
Cultura. També es duen a terme enquestes i
estudis d’avaluació de públics unitaris. 
 

ACCESSIBILITAT
S’ofereix assessorament en accessibilitat
física en l’espai patrimonial i accessibilitat
comunicativa dels continguts per a altres
capacitats sensorials i cognitives.
 

IMPACTE ECONÒMIC
De forma bianual es duen a terme estudis
d’impacte econòmic dels membres del
Sistema que recullen la incidència directa
dels museus al territori.
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PÚBLICS



SUBVENCIONS I/O AJUTS
NACIONALS
S’ofereix informació continuada als membres
del Sistema Territorial de tots els possibles
ajuts, subvencions o dotacions dins de l’àmbit
nacional.
 

PROGRAMES EUROPEUS
S’assessora dels possibles ajuts que poden
gaudir els diferents membres del Sistema
Territorial en les diferents convocatòries i
programes culturals en l’àmbit europeu.
 

XARXES INTERNACIONALS DE
PATRIMONI INDUSTRIAL, CIENTÍFIC I
TÈCNIC 
S’ofereix informació de les activitats i ajuts
que es puguin obtenir més enllà de l’àmbit
nacional, a través de la participació del
mNACTEC en els principals grups i
institucions internacionals en la preservació,
conservació i difusió del patrimoni científic,
tècnic i industrial.
 
Es participa a la xarxa europea de turisme
industrial ERIH a través del mNACTEC, museu
considerat anchor point de l’esmentada ruta.
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RELACIONS
INST ITUCIONALS
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LOGÍST ICA

TRANSPORT D'EXPOSICIONS I
D'OBJECTES
El mNACTEC ofereix suport logístic en les
necessitats de transport de materials i/o de
muntatges i desmuntatges d’exposicions
temporals i itinerants entre els diferents
membres del Sistema Territorial. 
 
També, segons la disponibilitat i
característiques de cada element, es poden
dur a terme trasllats d’objectes.


