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EL PLA DE RECERCA DEL MNACTEC.  
Actuacions nacionals d’investigació, recerca i estudi del patrimoni de la societat 
industrial. 
 
Les diferents línies d’investigació i recerca que en els últims anys ha iniciat el Museu Nacional de 
la Ciència i la Tècnica de Catalunya, en diferents formats i llenguatges, ha propiciat que a dia 
d’avui el MNACTEC lideri un ampli ventall d’actuacions que marquen institucionalment les 
prioritats i necessitats a potenciar i desenvolupar.  
 
El Pla de Recerca del MNACTEC estructura i determina aquelles formes, tasques i projectes 
principals d’estudi i investigació entre les múltiples i transversals propostes que se li presenten 
i proposen. Així, considerant sempre l’amplitud de mires que els nous formats i noves 
tecnologies actuals ofereixen per a donar a conèixer aquests treballs, podem saber  des de 
l’ampliació i impuls de l’edició de publicacions de recerca i coneixement fins a la creació d’una 
Càtedra universitària especialitzada, passant, entre altres, per la realització estructurada de 
congressos i jornades de referència, els inventaris temàtics i territorials, els treballs 
d’investigació i recerca encarregats a diferents equips professionals, la participació en projectes 
internacionals, coedicions o programes d’estudi i posada en valor, la creació de comissions 
assessores temàtiques institucionals, la elaboració de diferents avaluacions, llibres blancs i plans 
estratègics sectorials com a centre executiu, institucional i orgànic del Departament de Cultura 
de la Generalitat fins a la creació d’un Canal propi de ràdio i TV per a la difusió d’aquest 
coneixement i treball realitzat.  
 



 
 
Donar a conèixer tot el treball realitzat, el que s’està fent i el que està previst executar dins 
d’aquest Pla de Recerca del MNACTEC és el motiu i eix central d’explicació i presentació en 
aquest Fòrum mensual de l’AMCTAIC. 
 

 
 
Jaume Perarnau i Llorens, (Manresa, 1963) és Doctor en Història de la Tècnica i Patrimoni 
Industrial per l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (París-França) i llicenciat en Història 
per la Universitat Autònoma de Barcelona.  
Des de l’any 2013 és director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC). Amb anterioritat, i des del 1993, ha estat cap de l'Àrea de Conservació, 
Documentació i Estudis del mateix MNACTEC. També ha exercit de documentalista de diferents 
quadres de classificació a la secció d'Història Empresarial de l'Arxiu Nacional de Catalunya així 
com diferents tasques docents en els camps del patrimoni i la Història Econòmica i Empresarial.  
Ha publicat diferents llibres i articles referents al patrimoni i la història industrial i tecnològica, 

ha impartit diferents cursos de formació sobre aquestes matèries a diverses universitats i 

centres de formació a la vegada que ha participat, també, en diferents congressos i jornades 

especialitzades. Forma part de diferents comissions assessores i executives relacionades amb el 

patrimoni industrial, científic i tecnològic i  és membre de diferents organismes i associacions 

sobre aquestes temàtiques.  

 

Donada la situació sanitària actual la conferència es realitzarà únicament en línia, mitjançant 

la plataforma ZOOM. Per participar i obtenir l'enllaç cal fer inscripció prèvia al telèfon: 93 780 

37 87 // 638 320 070 o bé a secretaria@amctaic.org 

Avís important. Per qüestions de seguretat l'enllaç que us facilitarem és només per ús dels 

socis i inscrits no es pot publicar a webs ni xarxes socials. Si voleu assistir a la conferència cal 

fer inscripció prèvia. 
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