
 

Titol Proposta Museu Virtual de l’Aigua a Terrassa 

Resum Primera fase per crear el nou Museu de l’Aigua a Terrassa, que 

inclou la proposta general i la metodologia necessària per 

desenvolupar en una primera fase el Museu Virtual. S’analitzaran 

també les oportunitats per tenir una seu física, incloent la 

possibilitat d’establir-lo al mNACTEC o altres alternatives que 

complementaria totes les dinàmiques ciutadanes que es poden 

establir a través del museu virtual. El Museu de l’Aigua a Terrassa 

no vol ser un espai exclusivament de la Memòria, sino un espai de 

reflexió sobre la resiliència a la ciutat. En aquest sentit, el museu 

estimularà i articularà el debat al voltant de com aconseguir uns 

sistemes hídrics resilients a la ciutat per afrontar l’emergència 

climàtica. El Museu de l’Aigua de Terrassa s’inscriurà dins de la 

xarxa mundial WAMUNET (Water Museums Global Network) de la 

UNESCO.   

Objectius Principals L’objectiiu general de la proposta es establir les línies generals i 

la metodologia per crear un Museu de l’Aigua a Terrassa, 

centrat en la resiliència dels recursos hídrics i l’adaptació 

climàtica. Entre els principals objectius específics cal 

destacar:  

1) Desenvolupar les línies generals i l’enfoc del nou Museu 

de l’Aigua a Terrassa.  

2) Establir el pla de treball en fases, per portar a terme la 

proposta, incloent una primera fase de Museu Virtual i unes 

fases posteriors amb seu física, analitzant totes les 

alternatives a Terrassa.  

3) Determinar la millor metodologia pel desenvolupament de 

la proposta, incloent metodologies de realitat virtual per a 

la primera fase de Museu Virtual.  

4) Desenvolupar un pressupost i la viabilitat econòmica del 

projecte.  

Cronograma i Activitats Les activitats a desenvolupar es desglosen a partir dels 4 objectius 

principals, i es faran en un periode de 6 mesos. Es tracta d’un 

periode llarg però necessari perque inclourà una metodologia 

participativa per fer un recull de la “Memòria de l’Aigua a Terrassa”  

a partir de totes les entitats de la ciutat i amb la participació central 

de l’OAT. També es farà un recull extensiu de tota la documentació 

existent, material que serà bàsic per a les fases posteriors del 

Museu. S’inclourà informació de l’Herència de l’Aigua o del 

Patrimoni Cultural Material i Inmaterial lligat a l’aigua a Terrassa.  

Pressupost 3000 € 

Equip de Treball Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i OAT 


