Nota de premsa
Terrassa, 10 de juliol de 2014

El Museu de Terrassa instal·la dos expositors
promocionals de la Xarxa de Museus d’Història de
Catalunya
Es troben al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d’Ègara

Ahir es van presentar al Museu d’Història de Catalunya les accions dutes a terme
per la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya – XMHcat, de la que
forma part el Museu de Terrassa, al llarg dels seus quatre anys de vida. Entre
aquestes accions, destaca la creació d’un expositor promocional amb la finalitat de
reforçar la visibilitat i la comunicació dels museus participants a la Xarxa. A Terrassa
s’han instal·lat dos expositors, un al Castell Cartoixa de Vallparadís i un altre a la
Seu d’Ègara, que estan operatius des de principis del mes de juny.
Es tracta d’un mòdul de presentació de continguts compost per una pantalla i un
dispositiu android que garanteix la difusió de les activitats de la Xarxa i fomenta la
visita als monuments que gestiona cada museu. A més, s’acompanya d’un vídeo
promocional que exemplifica la composició de la xarxa de museus i la seva
distribució territorial.
La XMHcat la formen museus i monuments situats arreu de Catalunya: Museu
d’Història de Catalunya, Museu d’Història de Cambrils, Museu Comarcal de Cervera,
Museu d’Història de Girona, Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Museu Torre
Balldovina i Museu de Terrassa. Aquest any està prevista la incorporació del Museu
d’Història dels Jueus de Girona. Els objectius d’aquesta xarxa són la millora de la
gestió dels museus i les accions de difusió i coneixement de les seves activitats a
través d’un treball conjunt.
La xarxa disposa del portal web: http://www.xmh.cat/, que aglutina l’oferta conjunta
de serveis, alhora que incrementa la mobilitat geogràfica dels usuaris i usuàries i en
capta de nous. En aquesta web hi són presents el territori i la diversitat del patrimoni
que gestionen els diversos museus de la xarxa, esdevenint la principal eina de
promoció conjunta i garantint una oferta adreçada a diversos públics com el personal
docent i els escolars, els investigadors i especialistes, el turisme nacional i estranger
i les famílies i la gent gran.
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A part de seguir treballant per a incorporar nous museus, el gran projecte a
desenvolupar aquest 2014 és una exposició itinerant sota el títol: “Fams i
Abundàncies”. Aquesta mostra incorporarà objectes i discursos de cadascuna de les
poblacions i museus participants. Serà una exposició bàsicament històrica que
tractarà el tema de l’alimentació humana i la subsistència vista des de diferents
disciplines, punts de vista i elements expositius per fer reflexionar al visitant.
La intenció d’aquesta exposició, que arribarà a Terrassa a principis del 2015, és
presentar un esbós de l’evolució humana, des dels nostres avantpassats prehistòrics
fins als dies actuals, prenent com a tema principal la lluita per afrontar els atzars de
la naturalesa i de la climatologia que han donat lloc a les crisis alimentàries.
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