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PROJECTES RELLEVANTS 2021/
Inversions
·

Aprovació del projecte de climatització i confort climàtic.

·

Aprovació del projecte executiu d’arranjament dels antics dipòsits i nou accés pel
carrer dels Àngels.

·

Consolidació estructural del Museu del Ciment (Castellar de n’Hug).

·

Condicionament i millora de l’espai de les calderes i carboneres.

Projectes patrimonials
·

Execució del sistema de renovació museològica i museogràfica a la Farga Palau
de Ripoll.

·

Execució de la renovació museogràfica de la Colònia Sedó (Esparreguera).

·

Exposició “Cafès, cafeters i cafeteres”.

·

Exposició “Les col·leccions del MNACTEC. El calaix de les joies”.

·

Concurs de l’exposició “Canvi tecnològic i alimentació a Catalunya. De la cuina
econòmica a la termomix”.

·

Concurs i producció de l’ exposició “Pesos, mides i mesures”.

·

Creació de dues exposicions itinerants.

·

Creació de dues exposicions virtuals.

Col·lecció nacional
·

Inici de la redacció del Tesaurus i aprovació dels plecs del concurs canvi de
programari.

·

Document de Política d’adquisicions i col·leccions.

·

Nous formats en 3D i fotogrametria d’accés a les col·leccions i al patrimoni.

·

Finalització de la restauració de l’excavadora de vapor i de la locomotora de vapor
“Cuco”.

·

Canvi de la Sala de quarantena.
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Actuacions de difusió, comunicació, activitats i públics
·

Posada en funcionament del Canal MNACTEC.

·

Implementació del canvi de logotips i nova identitat visual institucional.

·

Redacció del projecte MNACTEC TRUCK.

·

Trobada de vaporistes i motors en funcionament.

Actuacions de responsabilitat social i sostenibilitat
·

Procés de participació social en establir prioritats d’exposicions temporals.

·

Redacció del Pla d’accessibilitat.

·

Implantació del sistema de gestió de qualitat (Norma UNE 302002).

Actuacions de recerca i publicacions
·

Creació de la Càtedra de patrimoni científic, tècnic i industrial.

·

Projecte de l’Hospital de Cartró de Capdella.

Actuacions d’organització i gestió
·

Creació de la Comissió de Patrimoni científic, tècnic i industrial.

·

Sol·licitud formal d’autonomia administrativa del MNACTEC i nou sistema de gestió.

·

Aprovació de l’organigrama funcional i laboral .

·

Document Els museus de ciència i tècnica, motor de canvi i innovació al segle XXI.

Sistema territorial
·

Aprovació del Pla estratègic i d’actuació 2021-2023.

·

Aprovació de la declaració de dos nous museus secció.

·

Registre dels museus de Manresa, Gerri de la Sal i Esplugues de Llobregat.
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ACTUACIONS 2021/
EIX 1: IMPULS REFERENCIAL DE LA CULTURA CIENTÍFICA,
TÈCNICA I INDUSTRIAL
Participar en els diferents centres de decisió patrimonial i consolidar les comissions
temàtiques de patrimoni i cultura científica, tècnica i industrial.
1. Creació de la Comissió del Patrimoni Científic, Tècnic i Industrial de Catalunya.
2. Creació de la subcomissió del Patrimoni Històric Ferroviari.
3. Creació de la subcomissió del Patrimoni Històric Sanitari Català.
4. Presentació de propostes d’incorporació a les Comissions Assessores Territorials.
5. Presentació de propostes a la Comissió Assessora de Reconeixements de Mèrits
Culturals.
6. Presentació de propostes d’incorporació tècnica a la Junta de Qualificació, Valoració
i Exportació de Béns del Patrimoni Cultural de Catalunya.

Optimitzar, planificar i millorar la oferta d’activitats i exposicions.
7. Redacció, aprovació i presentació del Pla d’Exposicions 2021-2023.
8. Producció de l’exposició “Epidèmies i pandèmies. L’enemic invisible”.
9. Redacció del guió museogràfic i dels plecs de clàusules tècniques de l’exposició
“Canvi tecnològic i alimentació a Catalunya. De la cuina econòmica a la termomix”
(MCX051).
10. Redacció del guió museogràfic i dels plecs de clàusules tècniques de l’exposició de
gran format “Pesos, mides i mesures” (MCP017).
11. Redacció del guió de l’exposició “Catalunya, la fàbrica d’Espanya. Els orígens de la
industrialització catalana” (MCX051).
12. Producció de l’exposició “Passat, present i futur de les farmàcies catalanes”
(MCP018).
13. Producció de l’exposició “Les col·leccions del MNACTEC. El calaix de les joies”
(MCP019).
14. Producció de l’exposició “Cafès, cafeters i cafeteres” (MCP020).
15. Procés de participació social:
a. “Bombetes”; b. “Bicicletes” c. “El mosaic hidràulic” (MCX023)
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16. Exposició virtual “Pulsacions mecàniques. Històries de la màquina d’escriure”
(MCP013).
17. Exposició virtual “Industrial Heritage and Art” (MCP013).
18. Exposició itinerant “Esport, indústria i modernitat” (MCP021).
19. Transformació en exposició itinerant de “Catalunya, un país d’enginy i innovació”
(MCP022).
20. Seguiment i itinerància de “El Pirineu estereoscòpic de Josep Forns i Olivella”.
21. Actuacions de millora previstes a l’auditoria de les museografies del MNACTEC
(MCX025).
22. Alternança i variabilitat a l’espai d’immersió expositiva (MCP023).
23. Actualització, posada en valor i activitats al carilló històric de la Generalitat
(MCP004).
24. Desmuntatge i trasllat de l’exposició “Enérgeia”.
25. Desmuntatge de l’espai Muncunill.
26. Redacció del projecte de renovació de l’exposició “L’enigma de l’ordinador”
(MCX051).
27. Renovació integral de la museografia de la Colònia Sedó (MCP040).
28. Ampliació de l’espai públic a la Farga Palau de Ripoll (MCP039).
29. Redacció del projecte d’ampliació i optimització de l’espai expositiu.

Posar en valor la Col·lecció Nacional de Ciència i Tecnologia.
30. Decisió i aprovació del canvi de programari de registre i inventari de col·leccions
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

(MCP024).
Inici de la redacció i aprovació parcial del Tesaurus científic, tècnic i industrial
(MCP024).
Augment de la posada en xarxa pública la consulta dels fons fotogràfics i de
documentació.
Augment de la consulta pública d’objectes singulars a través fotogrametria i 3D
(MCP000).
Aprovació de la declaració BCIN dels elements mobles més destacats del patrimoni
ferroviari.
Actualització i publicació del nou Document de Política d’Adquisicions i Col·leccions.
Elaboració d’un estudi estructural de càrregues de la sala de reserves B (MCP069).
Reforç i consolidació de l’espai de reserves B (MCP069).

38. Canvi i automatització de l’accés a l’espai de compactes a la sala de reserves B
(MCP026).
39. Resolució del dipòsit d’objectes patrimonials a la Colònia Vidal.
40. Actualització i, si cal, resolució del dipòsit de camions de bombers de l’Ajuntament
de Terrassa.
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41. Regularització del dipòsit de la Col·lecció Aymerich de Ràdio Terrassa.
42. Regularització del dipòsit de material ferroviari amb FGC.
43. Actualització i, si cal, resolució del dipòsit del Museu d’Història de la Medicina.
44. Valoració de la incorporació de la col·lecció de panys i claus del Sr. Jaume De Vargas.

Desenvolupar, difondre i posar en valor el patrimoni immoble del país a través de
l’Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya (IPIC).
45. Finalització del programa informàtic-pàgina web per fer consultable l’IPIC (MCX070).
46. Elaboració i finalització dels inventaris de la Ribera d’Ebre, Empordà, Bages i
Moianès (MCX071).

Liderar la conservació i restauració del patrimoni científic, tècnic i industrial.
47. Organització de la 3a trobada de conservadors-restauradors de patrimoni científic,
tècnic i industrial (MCX077).
48. Redacció i edició del document tècnic de bones pràctiques, criteris i metodologia
en la conservació preventiva i restauració del patrimoni moble científic, tècnic i
industrial.
49. Finalització de la 2a fase de restauració de l’excavadora de vapor (Cercs) (MCX013).
50. Finalització de la 2a fase de restauració de la locomotora “Cuco” (Móra la Nova)
(MCX013).
51. Instal·lació d’una coberta de protecció a la piconadora de vapor (Terrassa) (MCP072).
52. Instal·lació d’una estructura de suport del funicular de Vallvidrera (Vilanova)
(MCX082).
53. Restauració i instal·lació de clepsidra (MCX013).
54. Trasllat de la sala de quarantena (MCP025).
55. Regularització i actualització dels sistemes d’alarmes, intrusió i control d’accés
(MCP002).

Esdevenir un espai i fòrum de reflexió i debat sobre temes i problemàtiques socials
actuals en cultura i coneixement científic.
56. Organització de dues sessions més del programa #DebatsMNACTEC (MCP011).
57. Organització de la jornada “Els museus de ciència i tècnica, motor de canvi i
innovació al segle XXI” (MCX077).
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Desenvolupar de forma continuada l’accessibilitat física, sensorial, intel·lectual, cultura
i econòmica al MNACTEC.
58. Redacció i aprovació del Pla d’Accessibilitat del MNACTEC (Terrassa) (MCP014).
59. Organització de visites guiades per a discapacitats sensorials (MCX088).
60. Instal·lació de sistemes de lectura expositiva per a discapacitats visuals (MCX088).
61. Millora de la senyalització externa i institucional del museu (MCP073).

Actualitzar i aplicar el Programa de Responsabilitat Social Corporativa.
62. Formalització i regularització d’actuacions d’RSC i accessibilitat (MCP062).
63. Actualització i seguiment del pla d’emergència, seguretat, salut i benestar en el lloc
de treball.
64. Consolidació i ampliació de la col·laboració amb el Consorci Sanitari de Terrassa
(MCX089).
65. Renovació de les actuacions del programa Magnet (MCX087).
66. Programació d’espais de difusió, disponibilitat i ús social al Canal MNACTEC.
(MCP006).
67. Programa d’incorporació del discurs de gènere en els projectes, exposicions i
activitats.
68. Publicació dels documents de planificació i estratègia del museu.
69. Publicació de les actuacions a ajuntaments i institucions públiques de Catalunya.
70. Publicació de la relació de convenis signats pel museu.

Incrementar la implicació en la visa pública de l’entorn cultural, econòmic, polític i
social.
71.
72.
73.
74.
75.

Participació a la Taula de Turisme de la ciutat de Terrassa.
Participació en el Consell de Cultura de Terrassa.
Organització d’actuacions conjuntes amb els Amics de la Colònia Sedó i el CECBLL.
Participació activa a la Fira Modernista, Festival de Jazz i Festa Major de Terrassa.
Redacció i aprovació del projecte d’accessibilitat i ús públic pel carrer dels Àngels
(MCP068).

76. Comptabilització i valoració econòmica de totes les cessions gratuïtes d’espais del
museu.
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Forjar noves formes d’avaluació de resultats que superin la simple quantificació de
visitants.
77. Elaboració de l’estudi d’impacte econòmic 2021.
78. Ampliació del nombre d’indicadors d’avaluació social en les memòries anuals.
79. Unificació de la memòria anual amb criteris i indicadors socials, econòmics i
d’utilitat.
80. Realització d’enquestes de satisfacció dels diferents usuaris i àmbits del museu
(MCX057).

Augmentar la participació en projectes i activitats de projecció internacional i de
participació transversal i pluridisciplinària.
81. Inclusió de nous elements catalans al projecte Itinerari Cultural Europeu del Ferro
(MCP032).
82. Execució de les actuacions previstes del programa europeu POCTEFA-PYRFERR
(MCP039).
83. Redacció del projecte internacional amb l’associació del patrimoni industrial de
Flandes.
84. Execució del projecte “Mujeres del Algodón” amb Ajuntament d’Andoain (MCX078).

Generar noves fórmules, recursos i oportunitats d’aprenentatge i coneixement per a la
comunitat.
85. Projecte “Fem ciència des del néixer”. Xarxa d’espais de ciència i lliure elecció (0 a
6 anys).
86. Renovació i actualització dels tallers educatius d’acord al nou contracte
administratiu (MCX059).
87. Actuacions de formació als diferents sectors i àmbits de la societat (MCX062).
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EIX 2: FOMENT DE L’EXCEL·LÈNCIA EN LA RECERCA, LA
INNOVACIÓ I LA DIVULGACIÓ
Investigar la història i la tradició industrial de Catalunya, com a referent identitari
nacional, i vincular-les i enllaçar-les amb el present i el futur immediat del país.
88. Projecte de recerca de l’Hospital de Cartró de Capdella (MCP027).
89. Projecte de recerca del patrimoni metal·lúrgic català (MCP028).
90. Projecte de recerca sobre Eiffel a Catalunya.
91. Grup de recerca del patrimoni de les telecomunicacions.
92. Realització del vídeo-documental de la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders
(MCP031).
93. Realització d’una sèrie de documentals sobre dones singulars i destacades de la
història científica i tècnica de Catalunya.

Crear una Unitat o Grup de Recerca consolidat.
94. Creació de la Càtedra del Patrimoni científic, tècnic i industrial.
95. Participació en les convocatòries anuals de recerca de l’IRMU.
96. Convocatòries públiques (IRMU) per a l’elaboració dels inventaris comarcals de
l’IPIC.

Consolidar i incrementar la política de publicacions i línia editorial establerta.
97. Redacció, aprovació i presentació del document Pla de Publicacions del MNACTEC
2021-2023.
98. Edició del llibre Els pous de gel de Catalunya (MCP029).
99. Edició anual de 2 guies i plànols desplegables del Sistema Territorial del MNACTEC
(MCP049, MCP050, MCP051).
100. Edició d’un llibre de descoberta infantil i juvenil del Sistema Territorial del MNACTEC
(MCP046).
101. Coedició d’un llibre sobre el patrimoni metal·lúrgic i del ferro a Catalunya (MCX074).
102. Adhesió de la revista Eix a la plataforma de revistes científiques de Catalunya
RACÓ.
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Reorganitzar i difondre el Centre de Documentació Jordi Nadal.
103. Redacció i presentació de la nova Carta de Serveis del Centre de Documentació.
104. Definició de l’organització i sistematització dels diferents arxius d’imatges.
105. Incorporació al Centre de Documentació d’indicadors d’avaluació d’ús i satisfacció
de l’usuari.
106. Planificació la incorporació del fons de la Sra. Gràcia Dorel-Ferré.
107. Documentació i organització dels fons fotogràfics del Museu del Ciment (MCP038).
108. Catalogació i documentació del fons Clemente Oliveró (MCX068).
109. Catalogació i documentació del fons Josep Forns (MCX068).

Promoure la recerca i la transferència de coneixement mitjançant exposicions,
activitats, publicacions, blogs, jornades, congressos, beques, premis i programes d’ajut
a la recerca.
110. Consolidació de la beca de recerca Francesc Salvà i Campillo (MCX069).
111. Edició i publicació del resultat de la 1a convocatòria de la beca de recerca Francesc
Salvà i Campillo (MCP030).
112. Organització de la IV Jornada sobre la volta catalana (MCX075).
113. Organització del VI Congrés Som Elèctrics (MCX076).
114. Organització d’una jornada en el marc de l’Any Europeu del Ferrocarril (FGC)
(MCX077).
115. Regularització de la trobada anual temàtica sobre restauració i conservació
(MCX077).
116. Organització de la Jornada tècnica sobre circulació de vehicles històrics i antics
(MCX077).
117. Realització d’un documental sobre el procés de fabricació de la xocolata.
118. Realització d’un documental sobre el procés de restauració d’una serradora
(MCP048).
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Participar i col·laborar en els projectes d’investigació i recerca que duen a terme els
diferents grups consolidats arreu del territori nacional.
119. Seguiment de la participació en la redacció dels Plecs d’Història Local.
120. Elaboració d’un dossier temàtic sobre la industrialització a Catalunya

Iniciar treballs innovadors per aplicar-los a la conservació preventiva de les
col·leccions, la difusió patrimonial o la recuperació del coneixement patrimonial.
121. Planificació i execució de la digitalització de la col·lecció d’armes (MCP000).
122. Fotogrametria i realitat augmentada de Clot del Moro (MCP000).
123. Creació d’un tour virtual a la Colònia Sedó (MCP041).

Esdevenir aparador de difusió d’universitats, centres de recerca, indústries i empreses
capdavanteres en polítiques i estratègies d’R+D.
124. Disseny d’actuacions conjuntes d’imatge i realitat augmentada amb la UPC.
125. Millores tècniques i de coneixement d’aeronàutica a l’avió Flyer (UPC-Aeronàutica).
126. Seguiment de la participació al Màster d’Història de la Ciència i al Màster de Gestió
Cultural (UAB-UB).

Incentivar el coneixement, així com la relació i la vinculació del patrimoni científic,
tècnic i industrial amb els diferents àmbits de les arts creatives.
127. Organització d’activitats relacionades amb la música, la dansa i la literatura
(MCP010).
128. Organització d’activitats de pintura i de dibuix contemporani.
129. Organització d’activitats relacionades amb el cinema.

Impulsar projectes participatius de coneixement, estudi, difusió i posada en valor del
patrimoni moble, immoble i intangible de la societat industrial i contemporània.
130. Inventari i catalogació dels 50 elements més destacats del projecte Museu al
Carrer.
131. Procés participatiu d’actualització dels 150 millors elements del patrimoni
industrial (2022).
132. Projecte d’història oral del Vapor Aymerich, Amat i Jover.
133. Projecte Els sons de la industrialització (MCP054).
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EIX 3: POTENCIACIÓ DE LA DIFUSIÓ, LA COMUNICACIÓ I LA
SATISFACCIÓ SOCIAL
Crear un programa de voluntariat i participació social.
134. Redacció i aprovació del document de voluntariat del MNACTEC.
135. Continuació de la participació dels serveis de FUPAR.
136. Continuació de la participació dels serveis de la cooperativa Som Mobilitat.
137. Establiment de sistemes de participació social en la decisió de temàtiques de
futures exposicions.

Dinamitzar el diàleg entre el MNACTEC i els seus públics a través de les xarxes i el món
digital.
138. Implementació de la nova identitat visual corporativa (MCP007).
139. Creació d’un web especialitzat en turisme industrial.
140. Gestió del web de Turisme de Catalunya sobre turisme ferroviari.
141. Edició i publicació de les Rutes del Turisme Industrial.
142. Elaboració d’una nova audioguia (MCP012).

Establir fórmules i sistemes de comunicació i transferència del coneixement.
143. Projecte “Blue Plaque” dels principals llocs del patrimoni industrial (MCP053).
144. Programació i conceptualització del projecte MNACTEC TRUCK. (MCP001).
145. Execució de la la senyalització turística a les carreteres dels membres del Sistema
Territorial del MNACTEC.

Fomentar la comunicació entre els mitjans de comunicació i el museu.
146. Establiment de diferents col·laboracions i aportacions a diferents mitjans de
comunicació escrita.
147. Projecció de propostes de col·laboració regular amb mitjans de comunicació
audiovisuals.
148. Manteniment de col·laboracions regulars amb publicacions periòdiques
especialitzades.
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Millorar el coneixement, l’opinió i l’avaluació de públics i usuaris.
149. Implementació d’avaluacions i retorn de satisfacció de forma regular.

Excel·lir en l’oferta de continguts i activitats adreçades a nous públics.
150. Creació del projecte 150 objectes icònics (MCP009).
151. Actualització i millora dels recursos de difusió audiovisual (MCP008).
152. Avaluació i, si cal, oferta de programació regular d’obertura i activitats nocturnes.
153. Avaluació i, si cal, modificació en els horaris i dies d’obertura i activitats del museu.
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EIX 4: ACTUACIONS I PROJECTES DESCENTRALITZATS EN EL
CONJUNT DEL TERRITORI
Liderar, coordinar i impulsar les actuacions estratègiques del Sistema Territorial del
MNACTEC com a dinamitzador i catalitzador territorial de l’activitat museística i
patrimonial.
154. Millora de l’organització, gestió i posicionament institucional del Sistema (MCP047).
155. Establiment de l’acord d’unificació conceptual dels noms dels membres.
156. Compra de subministrament de tòtems digitals de difusió unificats (MCP045).
157. Manteniment del sistema d’Euromus compartit (MCX083).
158. Realització d’audiovisuals i documentals de difusió i publicitat conjunta (MCP048).
159. Registre dels museus de Manresa, Gerri de la Sal i Esplugues de Llobregat.

Aprovar i implementar un nou sistema d’organització i gestió del Sistema territorial.
160. Incorporació i aprovació de dos nous museus secció (Capdella i Vilanova).
161. Redacció i proposta de Decret substitutori del Decret 85/1998.
162. Redacció i aprovació del Pla Estratègic del Sistema Territorial 2021-2023.
163. Redacció i aprovació del Pla d’Actuació 2021.
164. Regularització de la convocatòria restringida anual de sol·licitud d’ajuts i suports
(MCX082).

Desenvolupar i coordinar les gestions, consultes i assessoraments de les institucions del
conjunt del país en matèria de patrimoni científic, tècnic i industrial.
165.
166.
167.
168.

Aprovació del BCIN de diferents elements mobles del patrimoni ferroviari.
Seguiment del projecte museològic i museogràfic de Can Burés (Anglès) (MCP055).
Redacció del Pla d’Actuació i Usos de la colònia electroquímica de Flix (MCP056).
Seguiment del projecte museogràfic del Museu de l’Automòbil de Catalunya.

Participar en projectes i accions de projecció nacional de la cultura i el patrimoni
científics, tècnics i industrials.
169. Projecte de la Jornada de Vaporistes de Catalunya (MCP052).
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Col·laborar amb altres institucions i agents museístics i culturals de Catalunya i de la
resta del món per desenvolupar actuacions estratègiques de caràcter internacional.
170. Projecte Daguerreobase, catàleg col·lectiu de Daguerreobase.
171. Projecte de fotogrametria i 3D del patrimoni industrial català.

Potenciar el programa educatiu i la seva accessibilitat.
172. Redacció i aprovació de projectes de millora de l’oferta educativa.
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EFICÀCIA

I

EFICIÈNCIA

EN

SOSTENIBILITAT I GESTIÓ RECURSOS
Recuperar l’autonomia administrativa del centre i aconseguir la dotació pressupostària
que requereix un museu nacional.
173. Formalització de la sol·licitud de recuperació de la personalitat jurídica pròpia.
174. Seguiment i posada al dia de l’Avaluació Estratègica del CONCA 2019.
175. Planificació i presentació de propostes a subvencions FEDER per a la renovació
museogràfica integral, el projecte de climatització, la renovació de la paret
fotovoltaica, la consolidació estructural del Museu del Ciment i el condicionament
del vestíbul d’accés al museu.

Treballar sobre una correcta planificació estratègica.
176. Establiment de reunions trimestrals anuals de seguiment i actualització d’aquest
Pla.
177. Aprovació del Pla d’Actuació 2021.
178. Concurs de l’edició i impressió de la revista Eix.
179. Concurs de gestió i seguiment dels diferents programes del Sistema Territorial.
180. Modificació i nous redactats dels concursos de manteniment, neteja i vigilància.
181. Separació en un sol lot els concursos de manteniment, neteja i vigilància.
182. Obtenció de la UNE 302002 d’implantació d’un sistema de gestió de qualitat
(MCP005).

Optimitzar i regularitzar els recursos humans, pressupostaris i administratius.
183. Redacció i aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del museu.
184. Redacció i aprovació de l’organigrama funcional i laboral del museu.
185. Programació de la renovació i la incorporació de personal temporalment i
qualitativament.
186. Priorització de la formació continuada dels professionals del centre (MCX038).
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Establir fórmules creatives d’optimització i generació de nous recursos.
187. Renovació eficient, optimització i millora de rendiment de la paret fotovoltaica
(MCP070).
188. Implementació de sistemes de venda en línia.
189. Establiment de noves aliances turístiques. Segell Safe Travels de la WTTC (Turisme
Barcelona).

Garantir la seguretat de les persones i el manteniment i sostenibilitat dels edificis.
190. Solucions de confort climàtic (1a fase) (Projecte europeu SHERPA) (MCP067).
191. Substitució i implementació de nous sistemes de càmeres de seguretat i accés
(MCP002).
192. Substitució i modernització de la centraleta d’alarmes per incendi i intrusió
(MCP002).

Treballar per mantenir i fomentar la sostenibilitat com a eix transversal dels museus del
Sistema territorial del MNACTEC, en els vessants d’eficiència, bones pràctiques i segells
de qualitat.
193. Renovació i actualització del projecte Biosphere.
194. Renovació i actualització del Certificat de Qualitat Ambiental.
195. Pla de substitució de lluminàries i incorporació de sensors lumínics de presència
(MCP016).
196. Identificació de la relació de residus del museu i regularització del seu control i
eliminació.
197. Implementació de mesures d’estalvi d’aigua (MCX090).
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Millorar el condicionament arquitectònic de les instal·lacions i el manteniment dels
equipaments centrals i territorials del MNACTEC.
198. Consolidació estructural de l’edifici del Museu del Ciment Asland (2a fase).
199. Actuacions de renovació i millora patrimonial al Museu del Ciment i la Colònia Sedó
(MCP033, MCP034, MCP042).
200. Arranjament de la coberta de la Sala Diesel (MCP071).
201. Sanejament, millora i conservació espai de les antigues calderes i carboneres
(MCP003).
202. Aprovació i publicació del concurs del projecte d’arranjament dels antics dipòsits
d’aigua (MCP068).
203. Reparació d’esquerdes estructurals de l’edifici.
204. Concurs dels tancaments i acabats del primer pis de l’espai d’oficines del Museu
del Ciment (MCP074).
205. Programa anual de sanejament de baixants, aïllament i manteniment de voltes
(MCX019).
206. Execució del projecte d’itinerari cultural pel conjunt patrimonial de Clot del Moro
(MCP037).
207. Redacció del projecte d’ampliació d’espais visitables.
208. Projecte d’ús de l’antiga pedrera de Clot del Moro per a usos culturals i
patrimonials.

