NOTA DE PREMSA

El mNACTEC obre al món el seu arxiu fotogràfic
•

L’arxiu d’imatges del mNACTEC ja es pot consultar en línia

Terrassa, 18 d’abril de 2013.- El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha
publicat en línia el seu arxiu fotogràfic amb l’objectiu d’apropar el passat industrial i la seva
quotidianitat a la ciutadania.

L’arxiu fotogràfic del mNACTEC el composen més de 100.000 fotografies que ens mostren
fàbriques, màquines, paisatges, vehicles, costums, retrats i formes de treball, entre d’altres, des
de mitjan segle XIX fins als nostres dies.
Els curiosos que vulguin consultar aquestes fotografies, poden fer-ho a través del web del
mNACTEC (http://fotowebmnactec.cultura.gencat.cat/fotoweb/) i trobaran que, si bé avui encara
només es poden veure prop de 2.000 d’aquestes imatges, la majoria pertany al gruix més
interessant: les fotografies històriques, principalment en blanc i negre i en formats molt
diversos, des del daguerrotip fins a la fotografia de rodet, que de ben segur resultaran
interessants tant pels inexperts com pels aficionats a la fotografia.

© mNACTEC.Retrat d’un nu femení (1840/1870); deguerrotip

© mNACTEC.Exposició Internacional de Barcelona (1929); negatiu

L’usuari pot veure les imatges, consultar informacions com el lloc, la data i el moment a què
pertanyen, filtrar la seva cerca per diferents criteris (tema, paraula clau, municipi, etc.) i, fins i
tot, descarregar en alta resolució les més actuals (fons institucional). El fons consultable anirà
creixent mica en mica, fins a assolir la totalitat de l’arxiu.
L’aplicació, que dóna per fi visibilitat a la riquesa del fons i al treball minuciós de documentació
que hi ha al darrera, també aporta millores pels empleats i empleades el museu, que disposen
així d’una eina àgil per consultar i compartir imatges, tan necessàries en els diferents
processos de treball del centre, com la realització d’exposicions, guies i catàlegs, documentar
peces, fer difusió del centre, etc.

Sobre el mNACTEC
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) és un dels tres Museus
Nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya.
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Amb la missió de fomentar el coneixement de la història de la ciència, la tècnica i la
industrialització de Catalunya, els principals objectius del mNACTEC són l’adquisició, la
conservació i la documentació del béns mobles de caràcter científic i tècnic que constitueixin un
testimoni de la història del món del treball i de la vida quotidiana, així com les innovacions
tecnològiques, amb especial interès en els objectes produïts des de la industrialització fins als
nostres dies i, preferentment, els fabricats a Catalunya.
La seu del mNACTEC està ubicada a Terrassa en un dels edificis fabrils més emblemàtics del
modernisme català i un dels més bells d’Europa: el Vapor Aymerich, Amat i Jover, antiga
fàbrica tèxtil dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill i construït entre 1907 i 1908.
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