
Dimensió virtual del mNACTEC i el seu Sistema Terri torial 

PRESENTACIÓ: dimarts 17 de gener, a les 11 h., a Barcelona 

1. L’espai web del Sistema Territorial del mNACTEC  
2. La guia virtual multimèdia del mNACTEC per “smar tphones”  

Objectiu 

Presentar als museòlegs, docents i operadors turístics, dos recursos on-line innovadors 
desenvolupats pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) per 
aproximar el seu contingut i serveis a nous públics i, per posar en valor amb tecnologies 
innovadores la visita presencial als museus que constitueixen la seva xarxa temàtica ubicats a 
25 indrets de Catalunya. 

Descripció 

1. La web del sistema.mnactec.cat és una extensió a Internet del mNACTEC i els altres 24 
museus i centres d’interès que estan organitzats constituint el Sistema Territorial del 
mNACTEC. És un recurs original que hem estructurat com un aparador troncal del 
conjunt, per difondre pautada i selectivament el contingut de les 25 webs individuals de 
la xarxa museística. La web posa l’èmfasi en quatre eixos característics del Sistema del 
mNACTEC: el patrimoni industrial (moble, immoble i immaterial), les exposicions 
permanents, l’oferta educativa i els recursos específics vinculats a cada territori. 

En un format atractiu i àgil, és una eina d’actualització de continguts i gestió 
descentralitzada, compartida i accessible des de la pàgina principal de cada web  dels 
museus del Sistema Territorial del mNACTEC. Surt en català i castellà, amb l’objectiu 
d’afegir-hi les versions anglesa i francesa a mig termini.  

2. La guia multimèdia virtual del mNACTEC és una aplicació per descarregar informació a 
través de telèfons mòbils de darrera generació, amb adaptació per iOS-iPhone / 
Android. S’ha creat per arribar als no visitants i per enriquir la visita del públic que està 
dins el mNACTEC. Aquesta aplicació significa:  

a. Fer parlar les exposicions i permetre un recorregut adaptat al ritme de cada 
visitant que tingui mòbil, ja que gaudirà d’informació actualitzada durant la visita. 

b. Fer versions idiomàtiques i facilitar la visita a grups especials, per exemple, a 
invidents. 

c. Integrar xarxes socials. 
d. Compartir l’aplicació amb altres entitats de Terrassa, traspassant les portes del 

mNACTEC.  

Aquesta eina forma part del projecte “Jo i la ciutat Sostenible: olimpíada tècnica als museus 
científics” finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

    Actuació finançada per:  

 

 

 

PRESENTACIÓ 

Dimarts, 17 de gener del 2012, a les 11 hores 

Lloc: Direcció General del Patrimoni Cultural. Pala u Moja. Saló Vigatà.   

c/ Portaferrissa, 1. Barcelona 


