


CITES AMB L’APP 
 
Presentació  
Dimecres 7 de maig, 12.30 h, mNACTEC 

Presentació de la nova aplicació per a mòbils i tauletes, seguit d’un itinerari exprés guiat per a 

tots els assistents. 
 

Gimcana “Situa’t i viatja en el temps” 
Dissabte 10 de maig, 11.00 h, mNACTEC 

Trobada al mNACTEC per descarregar i començar la visita amb l’APP de realitat augmentada a la 

Terrassa industrial i modernista. Els participants voltaran per diferents punts de la ciutat de for-
ma lliure per finalitzar a l’estand del mNACTEC.  

 

Jornada tècnica: museus i eines  
tecnològiques 
Dissabte 17 de maig, de 10 a 13.30 h, mNACTEC 

Jornada per a museòlegs, professorat i persones interessades en innovació tecnològica. 

 
10h 

El patrimoni cultural del futur: reptes i alternatives. Com l’arribada de les noves tecnologies ens 

fa repensar, recopilar i posar a disposició de les persones el nostre patrimoni cultural. 

Mercè Lopéz, coordinadora de projectes, Fundació i2cat 
 

Connecta l'USB, pica l'ENVIAR 

Francesc Sabaté i Domènech. Assessor en Projectes i Formació, Director del Màster en Producció 

Automatitzada i Robòtica, Fundació CIM 
 

Les impressores 3D: la revolució dels makers. 

Xavier Martínez, cap del Departament de RepRap BCN, Fundació CIM 

 
12h  

Mostra Junior and First Lego League 

Veurem els experiments dels nens i nenes del club bombeta que van presentar-se al simposi in-
ternacional 

  

13h  

Recorregut per la Terrassa Modernista amb l’App 
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Presentació 
 
 
Terrassa va viure un dels seus moments àlgids a finals del segle XIX i principis del XX, quan eraconeguda arreu 
com la capital de la indústria tèxtil. El creixement econòmic i la puixança social que experimentava la ciutat es 

van materialitzar en la construcció de nous edificis que responien a la moda de l’època, un estil que aviat es va 

començar a conèixer com a “Modernisme”. Fàbriques, cases senyorials, casinos, magatzems i comerços mostra-

ven el bon gust i l’empenta de la burgesia local, i anaven configurant un paisatge urbà que donava una identitat 
molt característica la ciutat industrial. 

 

Avui, cent anys després d’aquella època, aquest patrimoni arquitectònic ha esdevingut un dels signes d’identitat 

més potents que té la nostra ciutat, i constitueix sens dubte un dels seus principals elements de promoció turís-
tica. Terrassa té la sort de representar un cas força singular dins del modernisme català: en un espai bastant 

reduït, circumscrit al centre històric, trobem la relació completa dels edificis que formaven part del procés pro-

ductiu industrial i el seu entramat social, amb exemples tan emblemàtics com el mateix Museu de la Ciència i la 
Tècnica (antiga fàbrica Aymerich, Amat i Jover) o la residència senyorial de la Masia Freixa, entre altres. 

 

L’aplicació Terrassa Augmentada és una nova i original eina, fruit dels avenços tecnològics del segle XXI, per 

apropar-nos a aquest patrimoni dels segles XIX i XX. Una nova manera de descobrir la ciutat industrial de cent 
anys enrere no només a través de la contemplació dels edificis, sinó també escoltant els seus principals perso-

natges (com l’arquitecte Lluís Muncunill), veient imatges de l’època i coneixent les seves històries i anècdotes. 

És una iniciativa que ajudarà a acostar aquest patrimoni al públic més jove, i en general a totes aquelles perso-

nes que els hi agrada aprendre coses noves al ritme i en la forma de les noves tecnologies. És, en defnitiva, un 
nou recurs que posarem a l’abast dels cada vegada més nombrosos visitants de la nostra ciutat, que venen 

atrets, entre altres coses, per un patrimoni industrial i modernista molt especial. Cal que ens felicitem per 

aquesta aplicació que el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya posa a partir d’avui a l’abast 

de tothom, i que la fem conèixer entre els nostres conciutadans i entre els nostres visitants perquè puguin des-
cobrir una Terrassa que potser mai abans havien vist. 

 

Maria Teresa Casals i Cienfuegos-Jovellanos 

Regidora de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa i 

Vicepresidenta de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) 
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Presentació 
 

En el marc del projecte europeu CreativeCH, el mNACTEC ha decidit apostar per desenvolupar accions a nivell 

local amb l’objectiu de proporcionar, especialment als joves, instruments que millorin l’accés i la comprensió del 
patrimoni cultural, la ciència i la tecnologia. 

 

A més, aquestes accions ofereixen la possibilitat als estudiants de participar activament en petits reptes vincu-

lats al patrimoni cultural, a aplicacions TIC innovadores i a idees creatives per a solucions igualment innovado-
res. 

 

Fins ara, el CreativeCH a casa nostra s’ha materialitzat en tres accions, que alhora aborden tres dimensions: el 
museu (app mNACTEC); la ciutat (concurs de vídeo EgaREC) i el país (El Fotocroma). 
 

En aquesta ocasió presentem l’app per dispositius mòbils Terrassa Augmentada, que vol transmetre els va-

lors del patrimoni industrial a la gent jove utilitzant les tècniques i el llenguatge del moment, com ara la realitat 

augmentada i la comunicació a través d’smartphones. 
 

Encetem, doncs, una nova aventura, a la qual auguro tot l’èxit que desitgem. 

 
Jaume Perarnau i Llorens 

Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 
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Coneix Terrassa Augmentada 
 
Terrassa Augmentada, una eina innovadora al servei de la ciutadania 

per reviure i conèixer el passat industrial de Terrassa 

 
L'arribada de les tecnologies digitals està exigint una transformació de les institucions culturals, forçant un canvi 

dels paradigmes tradicionals de com entenem, recollim i posem a disposició de les persones el patrimoni. Ac-

tualment som testimonis d’una tendència, cada cop més extensa, de descentralitzacióde la cultura fora de les 

estructures institucionals i el seu trasllat cap a l'individu a través de les noves tecnologies i d’eines innovadores. 
 

Escurçar la distància entre les persones (especialment entre les generacions més joves) i el patrimoni industrial i 

tecnològic de Terrassa és una de les prioritats del mNACTEC, que des de fa anys explora noves vies de partici-
pació i co-creació que facin més propers i cada cop més accessibles els continguts i les activitats del Museu a un 

públic juvenil.Terrassa Augmentada, la nova aplicació per a dispositius Android i Apple del mNACTEC, n’és un 

clar exemple. És una aposta innovadora que revaloritza el patrimoni industrial modernista de la ciutat i el posa a 

la butxaca de tothom d’una manera atractiva, lúdica i interactiva. 
 

L’aplicació, desenvolupada per la Unitat Audiovisual de la Fundació i2CAT, ha estat concebuda com un viatge 

amb suport TIC al passat industrial i l’arquitectura modernista de Terrassa. D’entre les múltiples funcionalitats 

desenvolupades destaca la Realitat Augmentada, que permet als usuaris visualitzar el món real i el virtual en 
temps real, superposant fotografies històriques dels edificis més emblemàtics de la Terrassa industrial i models 

3D en el seu entorn actual. La recerca i generació de nou coneixement, així com la seva transformació en pro-

ductes i serveis innovadors per a la cultura és un dels objectius de la Fundació i2CAT. Aquest projecte de 

col�laboració amb el mNACTEC suposa un pas endavant per a impulsar i obrir nous entorns tecnològics i crea-
tius al servei de la ciutat de Terrassa i de les persones. 

 

Mercè López  

Project Manager de la Fundació i2cat, Unitat Audiovisual 
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Què és Terrassa Augmentada? 
 
Terrassa Augmentada és una aplicació per a mòbils i tauletes que ofereix un itinerari per la Terrassa industrial i 

modernista a partir de la visita a diferents edificis emblemàtics de la ciutat. 

Terrassa Augmentada ha estat creada per a totes aquelles persones que vulguin saber una mica més del passat 

industrial i modernista de Terrassa d’una manera lúdica i divertida.  

 

Com funciona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tot el que pots fer 
 
Una vegada descarregada l’aplicació, ho pots fer a través del punt wifi que ofereix el mNACTEC, l’arquitecte 

Lluís Muncunill et portarà a diferents edificis representatius del passat industrial i modernista de Terrassa. En 

cada punt de l’itinerari podràs... 

Terrassa Augmentada ofereix un mapa on apareixen tots els punts de l’itinerari. Els mar-

cadors assenyalats en vermell són els que ofereixen la possibilitat de visualitzar l’edifici 

amb realitat augmentada. 

 

Prement aquesta icona trobaràs un llistat de tots els punts; els que apareixen acompan-

yat del símbol de l’ull tenen realitat augmentada.  

 

Aquesta opció assenyala sobre un mapa tots els punts que tenen realitat augmentada. 

 

 

L’apartat “extres” t’obre un llistat per veure continguts relacionats amb la Terrassa in-

dustrial i modernista. 

DOSSIER 
Situa’t i viatja en el temps! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Elements del recorregut 
 

: 

 

 

 

 

Vapor Aymerich, Amat i 

Jover 

Masia Freixa 

Mercat de la  

Independència 

Ajuntament de Terrassa 

Confiteria Vídua Car-

né 

Cases de  

Cal Mauri 
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ESCOLTAR 

En cada punt de l’itinerari trobareu una audioguia on l’Ivò, planteja a la seva germana, la 

Mireia, les seves curiositats sobre els edificis per què li descobreixi els secrets que amaguen 

tots els punts que apareixen a l’itinerari per la Terrassa industrial i modernista.  
 

OBSERVAR 

Els punts ofereixen un apartat multimèdia, en el qual, on a través de vídeos i imatges 

podràs veure com eren antigament aquests edificis i la vida de les persones que hi vivien 

aleshores. 
 

VIATJAR EN EL TEMPS 

Situats al terra i a les zones pròximes de cada edifici trobaràs els marcadors de Terrassa 

Augmentada. Col�loca els peus on indica la imatge i podràs veure com era l’edifici antiga-

ment. 
 

APROFUNDIR 

Cada punt inclou un apartat d’extres on podràs aprofundir i saber més sobre temàtiques 

específiques relacionades amb el passat de la ciutat. 



Antic Institut Industrial 

Banc de Terrassa 

Quadra de la  
Fàbrica Izard 

Gran Casino 

Estació del Nord 

Condicionament Terrassenc 

Casa Alegre de 
Sagrera 

Societat General 
Electricitat Magatzem  

Joaquim Alegre 

Antiga Caixa de  
Terrassa 
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Teatre Principal 
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1.  Visita tots els punts de l’itinerari, tant si 
tenen realitat augmentada com si no.   

2.  
Tens especial interès per la realitat aug-
mentada? Visita només els punts RA, es 
troben assenyalats en vermell al mapa.  

3.  
Tens pressa? Et suggerim un itinerari  
exprés perquè et quedis amb el més im-
prescindible de la Terrassa industrial i 
modernista  

        Itineraris 



 

 Acollida del projecte: pilotatge 
 
 

El passat dimecres 5 de març els alumnes de l’INS 

Torre del Palau van poder provar una versió beta 
de l’aplicació Terrassa Augmentada, que ha creat el 
mNACTEC amb la col�laboració de la Fundació i2cat. 

 
En la sessió els alumnes van poder testar la futura 
aplicació realitzant una ruta pels diferents punts de 
l’itinerari i al final van omplir un qüestionari amb sug-
geriments de millora per a l’aplicació. 

 
 
 
 

 Marc 
 
Terrassa Augmentada s’emmarca dins el projecte CreativeCH, un projecte europeu cofinançat per la Comissió 

Europea (FP7) que enforteix la cooperació i la innovació mútua entre institucions en els àmbits del patrimoni 
cultural digital, de la ciència i la tecnologia, i de les indústries culturals i creatives. 

 

El principal objectiu de la participació del mNACTEC en el projecte CreativeCH és transmetre els valors del patri-

moni industrial a la gent jove utilitzant les tècniques i el llenguatge del moment, com ara la realitat augmentada 
i la comunicació a través d’smartphones. 
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 XII Fira Modernista 
 
La Fira Modernista és una interessant experiència turística de primavera que permet als visitants viatjar en el 
temps per reviure un cap de setmana de la Terrassa de fa cent anys. És una iniciativa promoguda per l'Ajunta-
ment i que compta amb la col�laboració d'entitats, associacions, institucions, empreses i establiments de la ciu-
tat, fet que constata l'alt grau de dinamisme de la societat civil terrassenca. 
 
 La Fira Modernista es va realitzar per primera vegada el 2003 i la seva popularitat i prestigi ha anat en aug-
ment any rere any. Ha rebut el reconeixement, per part de la Generalitat, de “festa local d’interès turístic de 
Catalunya”, així com un dels Premis de Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques en la categoria 
d’activitats turístiques que se celebren al nostre país, atorgat el gener de 2010 per l’Associació Catalana de Co-
municació i Relacions Públiques i la Fundació per al Foment de la Comunicació i el Desenvolupament. Tot plegat 
ha constatat que la Fira Modernista de Terrassa es una de les festes més atractives de Catalunya. 
 
El 2014, la Fira arriba a la seva XII edició i es celebra els dies 10 i 11 de maig. El mNACTEC hi participa activa-
ment amb un seguit d’activitats variades. 
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Accions relacionades 
 
Dins el departament d’Acció educativa del mNACTEC es treballa per adaptar i presentar els continguts educatius 
de sempre d’una manera atrevida i innovadora. El mNACTEC actualment treballa amb noves tecnologies amb 

dos objectius: despertar interès entre el públic infantil i juvenil i adaptar-se a l’entorn tecnològic actual. En 

aquest sentit, desde el mNACTEC hem impulsat els següents projectes.  

 

VISITA AUTOGUIADA A LES EXPOSICIONS DEL MNACTEC 

 
Es tracta d’una visita virtual i transversal que presenta la particularitat de poder realitzar-se íntegrament en for-

mat digital, ja que tots els materials de treball estan disponibles al web www.labonavida.cat. El recurs consisteix 

en una visita que es divideix en dues etapes. Primer es desenvolupa el recorregut autoguiat, durant el qual els 

professors expliquen les peces i els experiments als alumnes. Seguidament, els alumnes realitzen una activitat 
pel seu compte en grups d’entre cinc i set estudiants. El temps total estimat de la visita és d’entre una hora i 

una hora i mitja. El mNACTEC disposa, pels centres que ho desitgin, de tauletes iPAD que els serviran 

d’autoguia durant l’estada al museu.  

 

JOC DE PISTES 

 
Aquesta activitat de síntesi està pensada per a alumnes d’ESO, però es pot dur a terme 
també amb batxillerats i cicles superiors de primària. Des de qualsevol dels ecopunts que 

trobareu repartits pel museu es pot començar un joc de pistes guiat amb codis QR que ofe-

reix un recorregut alternatiu al realitzat amb el conjunt de la classe durant la visita auto-
guiada.. Hi ha fins a cinc opcions de realitzar el joc que es corresponen amb els cinc codis 

QR situats en cadascún dels ecopunts Mull’at, Crema’t, Menja, Mou-te i Adapta’t. Es reco-

mana repartir la classe en grups d’entre 5 i 7 alumnes, i que cada grup iniciï el joc des d’un QR diferent. És im-

prescindible que a cada un dels grups com a mínim un dels alumnes disposi d’un telèfon amb capacitat per llegir 
codis QR. L’activitat té una durada aproximada de 30 minuts. 
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Accions relacionades 
 
EL FOTOCROMA 

 

És una instal�lació de croma que integra les imatges 

dels visitants amb escenes del patrimoni industrial de Terrassa. 

El croma és una tècnica d’efectes especials per a la composi-

ció de dues imatges juntes basada en tons de color.  Un 
quiosc d’iPad és a disposició dels visitants per seleccionar 

l’escenari desitjat (des de fotos antigues fins a les millors peces 

del museu), fer fotos a escollir entre quinze imatges, descarre-

gar-les i compartir-les amb els amics a les xarxes socials. A més, 
el Fotocroma és accessible per a smartphones a través de l’App 

del Museu. Aquesta curiosa aplicació permet als visitants del 

mNACTEC fer-se fotos divertides i curioses, traslladar-se a dife-

rents ambients de la ciència i el patrimoni industrial sense moure’s de l’espai d’exposicions del mNACTEC. Més 
de 800 visitants ja l'han provada, amb més de 1.800 fotografies i una puntuació de 8,7 sobre 10.  

 

CONCURS AUDIOVISUAL EGAREC 

 

Coincidint amb la Fira Modernista de Terrassa (començaments de maig) i en el marc 

del projecte CreativeCH, el mNACTEC va impulsar l’Egarec: el primer concurs de 

vídeo per crear audiovisuals inspirats en les atraccions turístiques més significatives 
de Terrassa. Els vídeos presentats ressalten, en menys d’un minut, aspectes del 

mNACTEC, la Fira Modernista 2013 i/o el Patrimoni Industrial de Terrassa. Els parti-

cipants, agrupats en dues categories (A per a menors de 18 anys i B per a adults) 

van enregistrar vídeos amb qualsevol dispositiu (mòbil, tablet, càmera…), optant per 
guanyar atractius premis.  

 

ITINERARI PER LA TERRASSA INDUSTRIAL PER IPADS 

 

Aquest itinerari, disponible per iPADS, és el projecte inspirador de Terrassa Aug-

mentada. Es tracta d’un recorregut autoguiat realitzat amb la col�laboració dels 

alumnes de l’Institut Torre del Palau de Terrassa. La ruta et porta a visitar dife-
rents llocs emblemàtics del patrimoni industrial de la ciutat i es complementa amb 

audioguies de les construccions realitzades pels mateixos alumnes. 



Crèdits 
 

Organització 

 

 

 
 

Idea i direcció 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

Àrea d’Exposicions, Projectes i Educació 

 

Guió i assessorament 

Eusebi Casanelles 

Domènec Ferran 

Teresa Llordés 

Conxa Bayó 
Evaristo Gonzale 

Josep Dalmau 

Abel Gálvez 

Jordi Garreta 
 

Coordinació 

Anna Verdaguer 
Gisela Gonzalo 

 

Desenvolupament de l’aplicació 

Fundació i2cat  

 

 

 

Coordinació (i2cat) 

Sergi Fernández 

Mercè López 
Núria Campreciós 

 

Desenvolupament tècnic (i2cat) 

Marc Fernández 
Ignacio Contreras 

 

Disseny Gràfic 

Edu Solé 
 

Guió i textos 

Eusebi Casanelles 
Domènec Ferran 

Joan Mallarach  

 

Vídeos 

Guió i realització: Joan Mallarach 

Edició: Rita Solà 

Veus: Àfrica Victory i Jan Canosa 

Producció: La Cofradia de Gràcia 
 

Fotografies 

Arxiu Tobella 

Arxiu Municipal 
Arxiu Teresa Llordés 

Arxiu Rafel Comas 

 
Agraïments 

INS Torre del Palau 

Família Barata i Salvans 

Toni Verdaguer 
Pawel Antas 

Anna Fernandez 

Marta Terès 
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Col�laboradors 
 

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
El mNACTEC està ubicat a la ciutat de Terrassa, en una antiga fàbrica tèxtil d’estil modernista, el Vapor Ayme-

rich, Amat i Jover, construïda entre els anys 1907 i 1909 per l’arquitecte Lluís Muncunill. Actualment, la fàbrica 
està considerada com una de les edificacions industrials més belles d’Europa. Té per finalitat preservar el patri-

moni científic i tècnic, donar a conèixer el procés d’industrialització de Catalunya, difondre els coneixements de 

la ciència i la tècnica actual i vertebrar la museologia científica a Catalunya. 

 
El Museu ofereix diverses exposicions permanents: L’enigma de l’ordinador, El cos humà, Homo Faber, Energé-
ia, Lluís Muncunill, arquitectura per a la indústria, La fàbrica tèxtil, l’Àrea d’Interpretació del mNACTEC, Mentora 
Alsina, Façana fotovoltaica i energia solar, La terrassa del sol i el Carrilló. També acull exposicions temporals: 
ABADAL Y Cª, una marca mítica de l'automoció catalana, Explorant els inicis de l’Univers, Les matemàtiques i la 
vida, Tot es Química, i Pont, Aurell y Armengol. 
 

Ajuntament de Terrassa 
Amb més de 216.000 habitants, Terrassa posseeix un ric patrimoni cultural i artístic al bell mig d'un paisatge 
dominat pel Parc Natural de Sant Llorenç. La Seu d'Ègara, situada al costat del parc de Vallparadís on s'han fet 

importants troballes paleontològiques, la Torre del Palau i el Castell-Cartoixa configuren el seu patrimoni medie-

val. 

 
Un salt en el temps ens porta a l'època del Modernisme i a la industrialització: Vapor Aymerich, Amat i Jover 

(actual mNACTEC), Masia Freixa, Casa Alegre de Sagrera... El Festival de Jazz, la Fira Modernista, els productes 

tradicionals i ecològics de Terrassa Gastronòmica, l'hoquei, les temporades de dansa, música i teatre, les exhibi-

cions castelleres o el golf completen una àmplia oferta per gaudir d'una ciutat dinàmica i de serveis. 
 

Fundació i2cat 
i2CAT és un centre tecnològic sense ànim de lucre que impulsa activitats d’R+D+i en l’àmbit de les Tecnologies 

de la Informació i la Comunicació i de la Internet del Futur, apostant per un nou model d’innovació basat en la 

col�laboració entre les empreses, les administracions públiques, el món acadèmic i els usuaris i establint un en-
torn d’innovació oberta, característic de la cultura d’Internet. 

 

i2CAT disposa d’una àmplia experiència en múltiples projectes de recerca i innovació a nivell nacional i internaci-
onal, liderant la introducció i la integració de les tecnologies de la Internet del Futur en els principals sectors 

econòmics (sanitat, audiovisual, indústria, cultura, telecomunicacions) com a mitjà per millorar la productivitat i 

la competitivitat de les empreses i el benestar de les persones. 

 
Les principals línies de recerca i d’innovació impulsades per i2CAT es centren en els següents àmbits: Xarxes i 

Aplicacions Distribuïdes, e-Health i e-Inclusion, Audiovisual (Networked Media), Mobilitat i tecnologies ubiqües, i 

Indústria. 
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 Contacte 
 
I si tens qualsevol dubte o consulta sobre Terrassa Augmentada no dubtis en contactar amb nosaltres, ens tro-

baràs a:  

 

 Museu de la Ciència i de la Tècnica de 

 Catalunya (mNACTEC) 

 

 Rambla d’Ègara, 270 08221 Terrassa 
 Tel. 93 736 89 66 
 exposicions.mnactec@gencat.cat 
 www.mnactec.cat 
 

 

http://terrassaugmentada.wordpress.com/ 
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Un projecte  de:  

Col�labora: 


