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Terrassa, 12 de març de 2014

El mNACTEC obrirà el seu pati històric a la Rambla
La mesura és fruit d’un acord entre l’Ajuntament de Terrassa i el museu

El pati històric del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya esdevindrà un
espai públic a partir del 20 de març, gràcies a un acord entre l’Ajuntament de
Terrassa i el museu.
Amb aquesta intervenció s’aproparà encara més el museu i l’antiga fàbrica tèxtil a la
ciutat i es guanyarà un nou espai públic, a més de millorar i dinamitzar la Rambla
d’Ègara: l’entrada al pati suposarà una discontinuitat en la llarga façana del museu
que generarà atracció i fluxe de públic, trencant una “zona freda” de la vorera de la
Rambla. Des de l’Ajuntament de Terrassa i des del mateix mNACTEC s’està
treballant per a que el nou espai generi activitat. En aquest sentit, ja hi ha una
primera activitat programada, un dels concerts del Festival de Jazz d’enguany. A
més, s’estan fent gestions per ubicar un petit bar o cafeteria a tocar de la porta
històrica.
Per tal de fer possible l'obertura del pati històric, el museu ha hagut de canviar els
circuits d'entrada i sortida del públic i modificar el vestíbul principal. Per la seva part,
l'Ajuntament va analitzar l'espai conjuntament amb el museu i va realitzar un projecte
tècnic per adequar-lo a ús públic.
L’acord d’obrir el pati del museu s’emmarca en un clima de comunicació i entesa
entre museu i ajuntament que properament es concretarà en un conveni marc de
col·laboració. Fa prop d’un any que ambdues institucions mantenen converses per a
treballar conjuntament en diferents matèries, per tal d’aconseguir objectius comuns.
El conveni recollirà aspectes com la vinculació dels espais emblemàtics del Museu
amb determinats actes protocol·laris de l’Ajuntament, les sinèrgies col·laboratives
entre el Sistema de Museus de Ciència i Tècnica de Catalunya i la XATIC, liderats
respectivament pel mNACTEC i per la ciutat de Terrassa, o el treball en comú en
diferents programes i actuacions ja iniciats.
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