
 

Annex Descripció tècnica

L exposició s ha elaborat amb un muntatge museogràfic pràctic i versàtil que
permeti adaptar-se als diversos espais on s exposarà. Una estructura metàl·lica
de plafons configuren l esquelet de l exposició.
Aquests però queden tapats, ja que es recobreixen amb unes lones impreses
on hi ha els continguts. Aquestes lones de fons, varien en funció de l àmbit, en
la introducció, Indústria Viva i Flipa, és a més a més on hi ha la informació, és
a dir, en un mateix pla..

En l àmbit d oferta de recursos de la XATIC, és on les lones de fons hi juguen
un paper més important,  ja que mostren detalls de textures de diversos
materials bàsics de la industrialització catalana i que diferencien els àmbits
temàtics en què s estructura l oferta de la XATIC.

Davant d aquestes lones hi ha un espai dedicat a cada recurs, de forma que el
visitant, identifica ràpidament  tota la oferta.



 

L exposició també compte recursos audiovisuls que complementen i fan més
atractiva la exposició. Concretament hi ha dos audiovisuals i un espai amb
interactius i jocs.

Els continguts de FABRIQUEM EMOCIONS estan estructurats en quatre àmbits:

0. Introducció
1. Oferta turística: Fabriquem emocions!
2. Indústria viva: Descobreix
3. Flipa

Introducció

On s explica què i qui són els agents que dinamitzen el Turisme Industrial a
Catalunya.

En primer lloc, s explica la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, qui la
forma i els seus objectiu. A més amés d un espai amb un mapa on s identifica
ràpidament els seus recursos.

Un espai destinat a la Diputació de Barcelona, per mostrar el programa de
Turisme Industrial que promou: Turisme Industrial prop de Barcelona.

I una lona dedicada al Sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya ( mNACTEC), on es mostra el seu sistema pioner de xarxa de
museus industrials de Catalunya.

Mostra del grafisme:



 

Oferta turística

Aquest àmbit és el més important, tant pel seu contingut com pel seu extens
tamany. Es divideix en set subapartats temàtics que engloben l oferta de
Turisme Industrial que ofereix la xarxa, tant els seus museus com les visites
teatralitzades, rutes guiades, jocs .

1. VIATGE AL FONS DE LA TERRA

Museu de les Mines de Cercs
Parc cultural de la muntanya de sal
Mina de petroli de Riutort
Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat

2.DE LA TERRA A LA TAULA

Museu del Suro de Palafrugell

Ruta Quercus Suber
La invasió dels taps
Ecomuseu- Farinera.
Museu molí paperer de Capellades
Ruta dels molins de la costa a Capellades
Fassina de Can Guineu a Sant Sadurní d Anoia
Un viatge als inicis del cava. Sant Sadurní d Anoia



 

3. TEIXINT HISTÒRIES

Museu de la Tècnica de Manresa
Colònia Güell i cripta Gaudí
Colònia Sedó. Esparreguera
Centre d interpretació de l església de la Colònia Pons
Ruta Cultural de l Ametlla de Merola 
Museu Colònia Vidal
CaixaFòrum
Museu de la Ciencia i la Tècnica de Catalunya
Terrassa industrial i modernista
Modernisme amb els 5 sentits. Terrassa
Centre de documentació i Museu Tèxtil

4.Manufactures d un poble

L adoberia de Cal Granotes
Museu de la Pell d Igualada
Un viatge per la Pell d Igualada,
Un passeig per la Igualada industrial

5.AIGUA I FOC

Museu de l aigua de Lleida
La Tèrmica. Fàbrica de les Arts de Granollers
Parc de la Sèquia.
La serradora d Àreu
Museu Industrial del Ter
Btter, canal, ciutat, i cotó amb bicicleta
Visites teatralitzades , rutes al MIT

6. CONSTRUINT UN PAÍS

Pujol i Basius La Rajoleta
Museu Can Tinturé
Museu del ciment
Ruta audioguiada de Castellar de n Hug
Museu del Coure. Masies de Voltregà
La Farga Palau. Ripoll
V segles forjant Ripoll



 

7. FENT CAMÍ

Museu del Ferrocarril
Ruta de la industrialització de Vilanova
Museu del Traginer
Exposició de l estació de tren de Guardiola de Berguedà

Aquest àmbit s acaba amb un audiovisual, que mostra les imatges de tota aquesta
oferta turística, convidant així als espectadors a visitar-la.

Indústria Viva

Aquest àmbit és exclusiu del programa que està impulsant la XATIc sobre
visites a empreses en actiu i centres de recerca. Tota la informació es mostra a
través d un audiovisual dinàmic amb imatges noves d algunes de les empreses
que ja s han adherit al programa i que actualment són visitables a Catalunya.

Flipa

Aquest àmbit dedicat exclusivament als nens, consta d un grafisme
radicalment diferent per captar l atenció dels més menuts i convidar-los a
descobrir el Turisme Industrial. En ell hi ha un espai dedicat als jocs virtuals i
un altre als jocs reals, on podran experimentar els continguts industrials de
forma lúdica i festiva.

Els jocs virtuals que es mostren en un ordinador, són un compendi d aquells
productes que s han creat amb el suport de la XATIC dins el Pla de
dinamització Turística. Aquest són:

- La invasió dels Taps. Museu del Suro de Palafrugell
- El país dels Farinons. Ecomuseu-Farinera de Castelló d Empúries
- Els jocs de la Tèrmica. Granollers

Els jocs reals en canvi, són unes caixes plenes de vestits perquè els nens
puguin disfressar-se de miners, obrers

Mostra del grafisme:



 

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


