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Catalunya disposa d'un patrimoni cultural extraordinari
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Pla de Museus de Catalunya

El projecte ordena els museus en quatre grans

àmbits: història de l'art, història de la societat,

contemporaneïtat, i ciències naturals

El Departament de Cultural ha presentat les Bases del

nou Pla de Museus de Catalunya. El pla ordena tots

els museus en quatre grans àmbits: història de l'art,

història de la societat, contemporaneïtat, i ciències

naturals, estructurats entorn quatre museus de

capçalera.

Aquests museus seran el Museu Nacional d'Art de

Catalunya; el Museu Nacional de Ciències Naturals; el

Museu d'Art Contemporani de Barcelona, i un quart

centre format a partir del Museu d'Història de

Catalunya, el Museu d'Arqueologia, el Museu

d'Etnologia i el Museu de la Ciència i la Tècnica

Els museus de referència tenen encomanades les

tasques de:

convertir-se en el gran centre de referència de Catalunya en el seu àmbit, i un dels centres de referència a nivell

europeu.

han de ser el principal instrument per a la internacionalització de la cultura catalana.

hauran de treballar amb l'objectiu d'incrementar notablement els seus públics.

articular una xarxa temàtica que aglutini tots els museus de Catalunya que treballen en el seu àmbit amb

l'objectiu que els centres potenciïn la dinamització cultural del seu entorn i actuïn com a aparador de la creació i

els artistes del seu territori.

Xarxes territorials

Les Bases per al nou Pla de Museus configura quatre xarxes territorials: Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre,

i Lleida i Alt Pirineu. Aquestes xarxes territorials tindran sis centres de referència que actuaran com a tractors i

canalitzadors de serveis a museus de cada territori.

També es crearà l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), per gestionar el patrimoni amb més eficiència. 

Més informació
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