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• El MNACTEC és un dels tres únics museus nacionals existents a Catalunya

• Al ser un museu, per Llei, no li correspon gestionar elements patrimonials immobles, 
arqueològics, paisatgístics etc. 

• El MNACTEC actua “de facto” com a Servei del Patrimoni Científic, Tècnic i Industrial de 
Catalunya.

• És un àmbit del patrimoni cultural que neix i creix a partir de meitats del segle XX, i ja, des dels 
seus inicis, sumant béns mobles + immobles.

• 1964 - Euston Station (1837)                                          1967 – Preservació d’Ironbridge (1779) 

A. Antecedents i posada en situació



• El MNACTEC té com a àmbit d’actuació patrimonial el conjunt 
transversal i interdisciplinari del patrimoni moble, l’immoble i 
l’intangible.

• El seu àmbit d’actuació temporal és el passat, el present i el 
futur.

• Son fets diferencials amb la resta del patrimoni “tradicional” 
que fa que aquesta tipologia de patrimoni sigui molt diferent 
a la concepció clàssica i tradicional del patrimoni cultural.

• És un àmbit del patrimoni que conserva, estudia i explica 
un món que finalitza. Nou patrimoni.

• És la primera vegada al llarg de la història de la 
humanitat que una societat pot viure directament, no 
per referències indirectes, un patrimoni que el considera 
col·lectiu, propi i coetani.

• Hi ha un canvi clar en el concepte del patrimoni de la 
societat contemporània.

PATRIMONI 
DE LA 

SOCIETAT 
INDUSTRIAL

PATRIMONI 
IMMOBLE

PATRIMONI 
INTANGIBLE

PATRIMONI 
MOBLE



• El Sistema Territorial del MNACTEC

• 27 museus i llocs d’interès patrimonial immoble

• Primera i més àmplia Xarxa Temàtica i/o territorial existent a Catalunya

• Ampli reconeixement internacional d’una nova forma original i en cooperació de difondre i posar en valor el 
patrimoni cultural











• LES COL·LECCIONS DEL MNACTEC
• La majoria dels  objectes mobles que es conserven a les col·leccions del MNACTEC són fets 

en ferro
• El ferro és el material simbòlic i destacat del procés d’industrialització
• Destaquen les col·leccions de:

• Màquines-eines
• Foneria
• Armes

B. La Gestió directa









• LA RESTAURACIÓ I LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA
• Singularitat en procés de restauració i conservació preventiva
• Objectes destinats al funcionament, no a la contemplació
• Possibilitat d’intercanviar elements, rèpliques, substitució etc. 









• LA FARGA PALAU DE RIPOLL
• 1986 Historical Landmark
• 1988 BCIL
• 1996 Compra de la Farga Palau per part del 

MNACTEC
• 1999-2000 Excavacions arqueològiques
• 2004 Neteja i consolidació arqueològica
• 2006 Sanejament i rehabilitació de façanes i 

cobertes
• 2011 Quadern Didàctic
• Actuacions immediates

• Declaració oficial de Seu del MNACTEC
• Nou sistema d’accés automatitzat
• Espai immersiu
• Posada en valor del conjunt de les tres basses

• Actuacions futures
• Ampliació de l’espai públic amb baixos 

adjacents i accés a espai d’excavacions 
arqueològiques, recepció, serveis, espai 
d’acollida.







• PROJECTES INTERNACIONALS. PROGRAMES EUROPEUS
• 2001 Congrés internacional i programa europeu Iron and Man (Programa Cultura 2000) 
• 2017 Nou impuls Ruta Europea del Ferro als Pirineus

• Creació associació
• Forma part dels Itineraris Europeus  d’Interès Patrimonial
• Mineral – Producció - Producte
• Inclou Farga Palau – Museu Mines de Cercs
• Alt Forn d’Angles

• 2018 Projecte PYRFER. Pirineus de Ferro (Programa POCTEFA)

C. La Gestió de la Recerca







• RECERCA
• Recerques arqueològiques campanyes 1999, 2000 i 2004

• Campanyes GRAMP
• Anàlisi Universitat de Barcelona restes de ferro medievals

• Alts Forns a Catalunya
• Construccions Metàl·liques
• Arquitectura metàl·lica
• Fabricació armes a Catalunya









• CONGRESSOS I JORNADES
• Simposi Internacional de la Farga Catalana (1993)
• Fira del Ferro d’Alins 



• PUBLICACIONS
• Llibre “El Ferro. Imatges del Patrimoni Industrial”
• Quadern Farga Palau
• Llibre “La fabricació d’armes a Catalunya” (gener 2021)
• Revista EIX

• Entrevistes
• Articles





• INVENTARI DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE CATALUNYA (IPIC) 
• Fàbriques inventariades

• Farga de l’Hospitalet, Fabrica Gottardo de Sandreis, La Unión Metalurgica etc.
• Inventari de Fargues Catalanes (Estanislau Tomàs)
• Arquitectura del Ferro







• EL LLIBRE BLANC (Pla Estratègic) DEL PATRIMONI DEL FERRO A CATALUNYA 



• 150 ELEMENTS DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE CATALUNYA 

d. La difusió de la Gestió





• ELS BLOCS DE DIFUSIÓ PATRIMONIAL 



• EL PROJECTE PARTICIPATIU “MUSEU AL CARRER” 
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