
 

Dossier de premsa

L'exposició Fabriquem Em ocions, ha estat produïda per la Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya (XATIC), amb la col·laboració de tots els seus
municipis i recursos associats. Aquesta és una de les últimes accions del Pla de
Dinam ització del Producte Turíst ic I ndust r ial i de la I nnovació Tecnològica de
Catalunya que ha estat desenvolupant la XATIC des del 2006.  L elaboració
d'aquesta exposició també ha comptat amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

La XATIC compta en l actualitat amb 22 municipis i 3 recursos associats de tot
Catalunya . L'objectiu d'aquesta xarxa és crear instruments de projecció,
atracció de visitants i generació d'activitat econòmica i cultural, a partir del
turisme industrial.



 

L'exposició que s inaugura aquest dium enge, 2 0 de desem bre, a les 1 2
del m igdia a l Ecom useu Farinera de Castelló d Em púries, restarà
oberta a l públic en aquest espai fins el proper 1 7 de gener. Tot seguit
començarà una itinerància que la durà, al llarg de tot el 2010, per la resta de
municipis de la Xarxa i a d altres indrets.

La mostra, que vol fer descobrir al públic l atractivitat i l interès del turisme
industrial, està estructurada per àmbits on es mostra tota l oferta que
promou la XATIC: Museus, centres d interpretació, visites teatralitzades, rutes
guiades o autoguiades, rutes amb GPS, activitats ja sigui a partir del
patrimoni industrial històric i arqueològic, ja sigui a partir de la visita a
empreses en actiu, dins l anomenat programa Indústria Viva.

Fabriquem Em ocions també disposa d un espai anomenat Flipa am b la
indústr ia destinat als més petits, on podran jugar amb eines de diferents
oficis (jocs simbòlics) o amb interactius multimèdia; posant-se de relleu que el
turisme industrial és una bona opció per fer en família.

L exposició s ha elaborat amb un muntatge museogràfic pràctic i versàtil que
faciliti la seva itinerància i li permeti adaptar-se als diversos espais on
s exposarà. Es presenta en t res idiom es: català, castellà i francès. Aquest
últim atenent al fet que el país veí és el principal emissor de turistes a
Catalunya, i en el qual està previst fer, l any que ve, un seguit d accions per
promocionar-hi la nostra oferta de turisme industrial.



 

RECORDATRORI  DE L ACTE:

Acte: Inauguració de l'exposició itinerant Fabriquem emocions
Lloc: Ecomuseu - Farinera de Castelló d'Empúries
Hora: 12 del migdia

20 de desembre Castelló d Empúries


