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“El dret a la cultura és un dret inalienable i inherent a la persona humana. La igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés a la cultura,  

a les obres d’art, al patrimoni i a les practiques artístiques és un dels valors de la identitat” 

Resolució de l’ONU 48/96 
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1. PRESENTACIÓ 

Les barreres socials i econòmiques que resulten de la desigualtat en l’accés a l’educació, el treball i els serveis són les principals barreres a la inclusió social 
de les persones amb discapacitat. A la vegada, les barreres que impedeixen a les persones amb discapacitat la participació en activitats culturals poden ser 
institucionals, persones i/o col·lectius, de l’entorn o relacionades amb les percepcions i la conscienciació. En tot cas, van més enllà de les barreres 
arquitectòniques. Si bé aquestes són les més tractades, i les més evidents, hi ha molts factors que impedeixen al discapacitat la participació en programes i 
activitats culturals. La persona amb discapacitat ha tingut tradicionalment reduïdes les possibilitats d’oci. Al mateix temps, i paradoxalment, d’acord amb les 
enquestes realitzades entre les persones amb discapacitat i les associacions amb les que s’organitzen, l’activitat que voldrien fer, però no gaudeixen prou, és 
l’assistència a esdeveniments i activitats culturals.  

Aquest projecte es troba immers en aquesta qüestió. Es pretén crear un producte cultural que englobi els conceptes de Patrimoni i Discapacitat. És, doncs, 
un projecte sociocultural que vol aconseguir formar part del procés d’inclusió social mitjançant l’oci i cultura per a discapacitats. La Seu per a tothom és un 
projecte educatiu accessible per adaptar les activitats del conjunt monumental de la Seu d’Ègara (Museu de Terrassa) al públic discapacitat. 

Per això el projecte es divideix en dues fases. La primera fase, la d’investigació o anàlisis, tracta d’analitzar la situació amb la que es trobarà el projecte, per a 
poder copsar les necessitats que ha de cobrir i les oportunitats que es poden aprofitar. Bàsicament es tractarà d’analitzar tres àrees: Terrassa com a ciutat 
accessible i el seu col·lectiu discapacitat, projectes a nivell nacional i internacional que tractin Patrimoni i Discapacitat, i el Museu de Terrassa, com a 
institució a la qual es presentarà el projecte. 

A la segona fase s’exposa la proposta d’intervenció. La Seu per a Tothom pretén ser un document marc per al desenvolupament d’activitats educatives, al 
conjunt monumental de la Seu d’Ègara, adaptades per a persones amb necessitats educatives especials. A partir d’una sèrie de paràmetres i consells es 
donaran les estratègies i els conceptes bàsics per a l’adaptació de les activitats existents, així com la creació de noves. La idea central és crear una nova línia 
estratègica a treballar dins el Museu de Terrassa, és a dir, incloure aquest document marc dins l’estructura de treball del Departament de Comunicació i 
Difusió  i dels Serveis Educatius externalitzats.  

El projecte s’iniciarà amb un exemple pilot: l’adaptació d’una de les activitats ja existents, que acompanyarà al document marc. Es podria considerar el pla 
“pilot” del projecte com una visió de futur i a l’hora una la plasmació a la realitat del museu, ja que serà l’activitat que donarà a conèixer el projecte 
museístic. A aquesta primera adaptació, s’ha afegit un programa de difusió i comunicació que no només pretén donar a conèixer l’activitat, sinó presenta la 
Seu per a tothom com un projecte de futur per a convertir la Seu d’Ègara, secció del Museu de Terrassa, en un conjunt patrimonial plenament accessible i 
inclusiu. 
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 

Aquesta primera fase del projecte que es presenta aquí, tracta de fer una investigació en profunditat del context  amb el qual es trobarà, des dels punts de 
vista que li siguin vitals pel seu desenvolupament. Per això s’ha dividit aquesta primera part en cinc grans temes. 

En primer lloc, s’ha cregut convenient començar l’anàlisi amb una breu justificació de la corrent pedagògica en la qual s’insereix el projecte, per tal de iniciar 
la investigació amb un posicionament clar davant el tema a tractar. En segon lloc, es presenta un anàlisi del context local: la discapacitat a Terrassa, per tal 
de conèixer de primer mà quina és la situació del col·lectiu al qual va dirigit el projecte a la ciutat on es desenvoluparà. Seguint dins aquest context local, el 
tercer apart es dedica a treballar els projectes per a discapacitat a la ciutat. En quart lloc, es fa un breu repàs de l’Estat de la Qüestió dels projectes 
patrimonials inclusius, primer a nivell espanyol i després a nivell internacional. Per últim, un anàlisi profund del context institucional, és a dir, el Museu de 
Terrassa i la seva Secció la Seu d’Ègara, que és la institució on físicament es desenvoluparà el projecte. 

Gràcies a aquestes informacions es podrà dibuixar un mapa de les necessitats que s’hagin detectat i els recursos amb els quals es pot comptar. Pel que al 
final d’aquesta fase analítica es podrà presentar un argumentari de les característiques necessàries que ha de tenir el projecte per a implantar-se amb èxit. 
Característiques que es tindran en compte a la segona fase. 

2.0. Tradició Pedagògica. Educació Inclusiva i Necessitats Educatives Especials 

 Educació i Discapacitat: 
  - Terminologia actual. Descrivint la discapacitat. 
   - La Macroenquesta oficial sobre la discapacitat (INE, 2008) 
  - Posicionament davant la discapacitat 
  - Educació i atenció a la diversitat 
   - Conceptes 
   - Historiografia i panorama actual 

 

Abans de començar a desenvolupar la fase d’anàlisi d’aquest projecte, s’ha volgut incloure un apartat d’explicació de la tradició pedagògica que existeix 
sobre la temàtica de l’Educació i la Discapacitat, per a justificar en certa manera la terminologia que s’utilitzarà al llarg d’aquest text. Per això es farà un breu 
repàs de la terminologia actual quan tractem la discapacitat, es parlarà dels diferents posicionaments davant la discapacitat i per últim s’introduirà el tema 
de l’educació i l’atenció a la diversitat. Així es podrà dirimir la corrent pedagògica en la qual s’inclou el present treball: l’Educació Inclusiva i, en derivació, el 
Museu Inclusiu.  
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TERMINOLOGIA ACTUAL. DESCRIBINT LA DISCAPACITAT 

Una de les fonts que ha calgut consultar per tractar aquest posicionament envers a aquest col·lectiu ha estat la última macroenquesta oficial sobre la 
discapacitat, aplicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el 2008. Aquesta enquesta recull 44 discapacitats1 en una mitjana del 8%. Tot i els prejudicis, 
per a la majoria del col·lectiu, les discapacitats representen limitacions parcials que no tenen perquè impedir una vida normalitzada i integrada a la societat. 
L’enquesta divideix les tipologies de discapacitat en 8 àrees generals, amb dades que es refereixen al conjunt de la població espanyola: 

o Limitacions de Visió: aquesta categoria agrupa tres discapacitats que afecten a prop d’un milió de persones, la majoria majors de 65: ceguera total 
en ambdós ulls, discapacitat per tasques visuals de detall (trastorn més freqüent) i discapacitat per tasques visuals de conjunt.  

o Limitacions d’Audició: aquesta categoria agrupa tres discapacitats que afecten a més d’un milió de persones, la majoria majors de 65: sordesa total, 
dificultat notable per entendre la parla (la més freqüent) i discapacitat per escoltar sons forts sense audiòfon. 

o Limitacions de comunicació: aquesta categoria afecta a unes 800.000 persones. En general s’inclouen problemes amb la parla, com la mudesa i la 
tartamudesa, i altres relacionats amb la capacitat de produir missatges parlats o escrits, o de comunicar-se a través de signes o altres dispositius 
(com el telèfon). Aquestes limitacions poden tenir orígens diversos, inclosos els trastorns mentals.  

o Aprenentatge, aplicació de coneixements i desenvolupament de tasques: aquesta categoria afecta a unes 700.000 persones i es refereix a 
limitacions importants per adquirir o aplicar coneixements degut a problemes de natura cognitiva o intel·lectual. Les discapacitats concretes 
d’aprenentatge poden recollir els següents matisos: ús intencionat dels sentits, problemes per a l’aprenentatge bàsic (llegir, escriure, sumar, etc.), 
realitzar tasques senzilles o tasques complexes sense ajuda. 

o Mobilitat: aquesta categoria afecta a uns dos milions i mig de persones i podem trobar sis tipologies bàsiques: immobilitat total (la més extrema), 
dificultat per desplaçar-se fora de la llar, dificultar per desplaçar-se utilitzant mitjans de transport com a passatger, limitació per aixecar i portar 
objectes, impossibilitat de mantenir la posició del cos i problemes per desplaçar-se dins de la llar. 

o Autonomia: aquesta categoria es refereix a les persones que tenen dificultats per a cuidar-se a si mateixes i afecta a quasi dos milions de persones. 
Es destaquen les següents tipologies: dificultat per rentar-se, problemes per tenir cura de les parts del cos, impossibilitat de vestir-se i desvestir-se i 
dificultat per la cura de la pròpia salut, és a dir, per complir amb les prescripcions mèdiques sense ajuda. 

o Vida domèstica (tasques de la llar): aquesta categoria afecta a més de dos milions de persones i es recull en tres modalitats: dificultat adquisició de 
béns i serveis, és a dir, la dificultat per organitzar les compres necessàries per una llar, impossibilitat de realitzar les feines que exigeix una casa i 
problemes per preparar el menjar.  

                                                           
1
 “limitaciones importantes para realitzar las actividades bàsicas de la vida diària”, segons es descriu a l’enquesta sobre la discapacitat desenvolupada per l’INE (2008). 
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o Interaccions i relacions personals: aquesta categoria afecta en conjunt a unes 600.000 persones. La tipologia dels trastorns de relació presenta les 
següents modalitats: impossibilitat d’establir relacions sentimentals, dificultat per establir relacions amb desconeguts i problemes en les relacions 
familiars. 

Cal destacar el fet que l’enquesta, fa una primera aproximació on més que encasellar al col·lectiu en unes categories estanques cerca la definició de les 
limitacions, com una informació més compatible amb la cerca de solucions i la facilitat en la inclusió social d’aquestes persones. Pel que fa a les franges 
d’edat, sense entrar en detall, lògicament els percentatges van creixent a mesura que ens aproximem a la tercera i quarta edat.  

Segons la metodologia aplicada, tota discapacitat té el seu origen en una “deficiència” en un òrgan o funció, descripció extreta de la Classificació de la OMS 
de 1980. Aquesta descripció és ampliada per la mateixa OMS al 2001 quan parla de l’existència d’una “interacció dinàmica” entre les discapacitats i els 
factors de context (ambientals i personals); donant peu, doncs, a la interacció entre la millora de l’entorn d’aquest col·lectiu i la seva qualitat de vida. En 
aquest sentit, es parla de deficiències, cada una de les quals pot provocar diverses limitacions o discapacitats, que es divideixen en tres gran grups: 
mentals, sensorials i físiques.  

Pel que fa a les deficiències mentals, que afecten a unes 700.000 persones i de totes les tipologies, és la que desencadena més discapacitats. Les principals 
modalitats que podem trobar són quatre. En primer lloc, la deficiència intel·lectual, que es pot desenvolupar en diferents graus: severa (persones incapaces 
de valer-se per sí mateixes en la majoria de les tasques quotidianes), moderada (poden aprendre habilitats socials y ocupacionals), lleugera (poden adquirir 
habilitats pràctiques i acadèmiques amb un notable grau d’autonomia) i intel·ligència límit (persones que tenen dificultats per adaptar-se a l’entorn 
competitiu però són quasi bé independents en la vida adulta amb ajuda intermitent). En segon lloc, trobem les demències, que suposen la pèrdua 
progressiva de les funcions cerebrals que afecten a la memòria, al comportament, l’aprenentatge i la comunicació, com l’Alzheimer. En tercer lloc, cal parlar 
de les malalties mentals, com alteracions de la ment amb una duració superior a dos anys, que dificulten el desenvolupament de capacitats bàsiques i 
requereixen tractament especialitat. I per últim, un apartat anomenat altres trastorns mentals, un calaix de sastre que inclou altres deficiències mentals 
molt diverses, com els trastorns orgànics o l’autisme.  

Pel que fa a les deficiències sensorials, afecten a un milió i mig de persones i es divideixen en tres tipologies bàsiques. En primer lloc, trobem les 
deficiències visuals, de les quals ja hem parlat. En segon lloc, les deficiències auditives, que són les més freqüents entre les sensorials, la majoria de les qual 
tenen més de 65 anys i inclouen quatre modalitats: sordesa perlocutiva (prèvia a l’adquisició del llenguatge), postlocutiva (amb una pèrdua total d’oïda), 
mala audició i trastorn de l’equilibri. I en últim lloc, les deficiències del llenguatge inclouen dos modalitats: la mudesa (no provocada per la sordesa) a 
conseqüència d’una lesió cerebral o trastorns mentals i la parla dificultosa o incomprensible.  

Per últim, cal parlar de les deficiències físiques, són les més freqüents, afecten a més de dos milions de persones i les podem dividir en tres categories 
bàsiques. Primer, les deficiències osteoarticulars que es refereixen a alteracions mecàniques i motrius en el cap, el coll i les extremitats, així com l’absència 
de les últimes. També trobem les deficiències del sistema nerviós que remeten a anormalitats greus de les estructures i funcions del sistema nerviós central 
o perifèric, com la paràlisis d’una extremitat, la paraplegia (dos o quatre extremitats) i trastorns de coordinació de moviments, com el parkinson. Per últim, 
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les deficiències viscerals que inclouen: de l’aparell respiratori, de l’aparell cardiovascular, de l’aparell digestiu, de l’aparell genitourinari, del sistema 
endocrí-metabòlic i del sistema immunitari. 

Evidentment, cal tenir en compte que una mateixa persona pot presentar deficiències múltiples. Per tot això que s’ha comentat, durant tota aquesta 
primera fase del projecte i en la proposta d’intervenció es parlarà de discapacitat, deficiència i disminució, tot i que poden semblar termes amb 
connotacions negatives són aquells que utilitza l’Estat en matèria de legislació i política i és el terme que s’ha trobat a la bibliografia i a les informacions que 
s’han treballat. No obstant, com es veurà a continuació dins la corrent pedagògica inclusiva, es refusen aquest termes tècnics, per parlar d’atenció a la 
diversitat.  

POSICIONAMENT DAVANT LA DISCAPACITAT 

Un cop plantejada la discapacitat des d’un punt de vista terminològic, cal parlar del posicionament dels individus en concret i la societat en general davant 
aquesta problemàtica, com a primer pas per posicionar el present projecte. És evident que amb freqüència la diversitat i les limitacions es tornen motiu de 
discriminació; esdevenint una estigmatització i la conversió en característiques d’inferioritat. En tals casos, no són les diferències ni les limitacions el que 
produeix la desigualtat o l’exclusió, sinó els mecanismes d’inferiorització lligats a elles. Davant les diferències o limitacions funcionals, físiques o psíquiques, 
existeixen diversos enfocaments, que donen lloc a les següents estratègies d’intervenció2: 

o La posició més tradicional entén la discapacitat com a un dèficit que estigmatitza la identitat del subjecte i el torna fràgil  per unes relacions socials 
obertes, pel que aquest acaba confinat en la seva família o segregat en institucions especialitzades. Aquest enfocament escull les definicions de 
invalidesa o incapacitat. 

o La posició naturalista i mèdica es centra en el tractament i rehabilitació dels individus a partir del treball desplegat per experts de l’assistència, als 
que es considera dipositaris de les normes i el saber tècnic necessaris que tenir cura del col·lectiu. Aquesta posició descriu com a minusvàlida o 
discapacitat. 

o L’anomenat enfocament social, impulsat des de fa vàries dècades per la Organització Internacional de Persones amb Discapacitat i un sector dels 
professionals, desplaça el focus d’atenció des d’un plànol individual i fisiològic al col·lectiu i polític, entenent que la discapacitat es una forma 
d’exclusió social, entre altres, que s’imposa als individus i ha de ser superada mitjançant un procés personal i col·lectiu d’emancipació. Aquest 
enfocament parla de diversitat funcional, tot i que no existeix actualment un acord definitiu i es cerquen noves formulacions.  

Les definicions més tècniques que s’utilitzaran per a definir els col·lectius formarien part de la segons orientació (discapacitat, malalties mentals, etc.), ja que 
és la terminologia que s’ha trobat a l’hora de fer l’anàlisi de la situació. No obstant, el treball es posiciona clarament en aquesta vessant social, de la qual 

                                                           
2
 Aquests enfocaments davant la discapacitat s’han extret bàsicament de l’obra: COLECTIVO IOÉ (A.A.V.V): Discapacitades e inclusión social. Colección de Estudios Sociales 

núm. 33, editat per Obra Social “la Caixa” (Barcelona, 2011), pàgs.184-186.  
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se’n deriva l’anomenada Educació Inclusiva, i en extensió el Museu Inclusiu, corrent pedagògica en les que s’assenta la base del document d’accessibilitat 
que es presenta com a proposta d’intervenció.  

Cal tenir en compte que històricament el domini del discurs mèdic, mitjançant el seu llenguatge sobre el cos, el pacient, l’ajut, la necessitat, la cura i la 
rehabilitació, ha exclòs el llenguatge dels drets i el tema de la construcció social de la discapacitat i els seus sinònims3. Fet pel qual, s’ha donat al projecte un 
caràcter exclusivament social.  

EDUCACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Intentar aconseguir un ensenyament individualitzat, que prengui en consideració les característiques i les necessitats particulars de tots els alumnes, i que 
els permeti progressar tant com sigui possible, és una de les grans aspiracions de tots els sistemes educatius, el que s’anomena actualment: atenció a la 
diversitat.  

No obstant, el concepte d’educació inclusiva és un terme força modern, tenint en compte que en el passat l’educació per al col·lectiu de discapacitats es 
basava en el concepte de protecció, enfront una realitat, la de l’escola ordinària, per la que es creia que no estaven preparats. Això va suposar la seva 
segregació en aules aïllades i en escoles especials. Per aquesta raó és actualment necessari els termes d’Educació i Escola Inclusiva, ja que fins aleshores 
l’escola no sempre ha estat per a tothom.  

“L’atenció a la diversitat és conèixer, respectar i valorar les diferències psicosocials i culturals de l’alumnat i així evitant 
situacions de discriminació [...] és ensenyar valors de respecte, solidaritat, igualtat, dignitat i tolerància envers les 
diferències ètniques, religioses, culturals o de capacitats [...] és una condició per a superar les desigualtats i desavantatges 
amb què certs alumnes accedeixen o bé són tractats en l’ensenyament.4 

Atenció a la diversitat és, doncs, una de les finalitats que cerquen les corrents pedagògiques del segle XXI i que implica de primera mà al col·lectiu de 
discapacitats, tot i que no es tracta només d’ells. La idea principal d’aquesta corrent és la reforma del sistema educatiu en bloc, és a dir, una estratègia 
global, implicant a tots els plans de l’acció educativa i a tots els alumnes, tant aquells que presenten limitacions, com els que no. D’aquí se’n deriva 
l’educació inclusiva, és a dir, on tothom hi té cabuda.  

Per tant, la primera implicació i potser la més important que té el reconeixement de la diversitat entre l’alumnat la reclamació de la diversitat en 
l’ensenyament, un ensenyament adaptatiu, és a dir, la planificació, el desenvolupament i l’avaluació d’unes activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
siguin variades, amb components susceptibles de ser adaptats i que puguin ajustar-se a les capacitats, als interessos i a les motivacions dels alumnes. Per 
tant, segons aquest enfocament cal disposar de les eines que permetin conèixer en què són diversos els alumnes i quin és l’origen d’aquesta diversitat. 

                                                           
3
 VLACHOU, D: Caminos hacia una educación inclusiva. Ed. La Muralla S.A. (Madrid, 1999), pàg. 36. 

4
 Definició extreta de: ECHEITA, GERARDO (coord.): Educació Especial. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, 2008, pàg. 15-19.  
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Adoptar aquest principi també és una opció en favor del valor social i educatiu, que actualment reflecteix les aspiracions majoritàries de la comunitat 
educativa espanyola. Aquest valor s’identifica amb una educació escolar comprensiva pel fet que aquesta no vol ser selectiva ni discriminatòria.  

Tal com s’ha apuntat, el concepte de diversitat remet a què cada alumne té unes necessitats educatives pròpies. És evident, que en alguns casos, les 
necessitats de certs alumnes no es poden satisfer sense recórrer a actuacions pedagògiques extraordinàries. És en aquest cas que és parla d’alumnes amb 
necessitats educatives especials (NEE).  

Un cop presentats els conceptes claus per parlar d’Educació Inclusiva cal veure els límits i controvèrsies que s’han creat entorn al debat sobre la definició 
d’atenció a la diversitat i dels alumnes amb NEE. El concepte necessitats educatives especials sorgeix del món de l’educació especial, és a dir, de l’educació 
d’alumnes amb discapacitat. Entre mitjan anys 70 i començament dels 80 es consolida en el món anglosaxó el terme normalització, com a idea bàsica en les 
polítiques socials del moment, que propugnava una integració en la societat de les persones discapacitades5; a la vegada que es revisava el paper de 
l’educació especial. Cal entendre que en aquell moment la pràctica de la diagnosi de les diferents limitacions d’una alumne anava acompanyada d’una 
posterior classificació segons el grau i el tipus de deficiència i, per conseqüent, proliferaven etiquetes tals com anormal, subnormal o deficient.  

En aquest context es creà al Regne Unit la Comissió Warnock amb l’objectiu d’estudiar la situació de l’educació especial en aquest país. La comissió redactà 
un informe on s’utilitzà per primera vegada el terme necessitats educatives especials com a plantejament alternatiu a les pràctiques classificadores i a les 
etiquetes de diagnòstic que fins llavors s’empraven. Efectivament, la comissió posà de manifest els enormes efectes negatius que tenia sobre els alumnes, el 
professorat i les famílies la utilització de certs  termes que estaven en voga.  

Tots aquests termes tenen efectes negatius perquè es fa ressaltar allò que l’alumne no pot fer, enlloc de destacar el que pot fer. A més, són uns termes 
confusos i predisposen a l’error, perquè fan confluir en un terme genèric realitats molt diferents. Fan creure que les dificultats tenen origen només en 
l’alumne, pel que negligeix el fet que els factors ambientals i els processos d’ensenyament són determinants per a reforçar aquestes dificultats. No es pot 
oblidar que serveixen poc per a planificar les intervencions pedagògiques del professorat, ja que la referència al dèficit aporta poca informació pel que fa a 
la situació d’un alumne respecte als continguts i a l’escola. Aquests són termes que etiqueten a l’alumne per tota la vida amb termes pejoratius que afecten 
de manera negativa l’autoestima i les expectatives de la família i el professorat. I, per últim, indueix a que els recursos extraordinaris del sistema educatiu es 
centrin solament en ells, oblidant que hi ha altres alumnes que, sense tenir cap discapacitat, també necessiten suport. 

La introducció del concepte NEE i les pràctiques que es poden derivar pretén evitar aquests efectes negatius i aportar-ne de positius. En primer lloc, destaca 
la preocupació educativa per aquests alumnes i explicita que tots poden aprendre. En segon lloc, ha servit per posar de manifest que les possibilitats 
d’aprenentatge d’un alumne són relatives, ja que no depenen exclusivament de les seves característiques i dificultats. Parlar dels factors externs a l’alumnat 
ens permet evitar una visió determinista. En tercer lloc, serveix per dirigir l’atenció del sistema educatiu cap a totes les mesures que puguin prevenir i 
compensar les limitacions de l’alumnat. I, per últim, no és un terme pejoratiu i evoca quelcom que tots els alumnes tenen en comú, és a dir, necessitats 

                                                           
5
 VLACHOU, D: Caminos hacia una educación inclusiva. Ed. La Muralla S.A. (Madrid, 1999), pàg.29.  
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educatives. Per tot això, aquest terme s’ha anat imposant progressivament en la legislació de molts països i en el llenguatge de les grans organitzacions 
internacionals. 

Tot i això, no han faltat elements de debat en contra. Per una banda, parlar de NEE impedeix un sistema de provisió de recursos. D’acord amb la idea que 
aquestes són relatives i que depenen del context en què es donen, no es pot definir a priori el que convé a un alumne. De l’altra, aquestes necessitats 
teòricament serien incompatibles amb el fet de determinar la destinació escolar d’un alumne, ja que actualment a Espanya hi ha dos sistemes 
d’escolarització per aquest col·lectiu (l’escola ordinària i l’especial). El fet d’evitar les categories habituals (mèdiques) pot provocar l’oblit del pes d’aquestes 
discapacitats en la determinació de les necessitats diferencials davant l’augment de la importància de les condicions del context educatiu.  

La controvèrsia més important potser és la que té a veure amb la quantitat d’alumnes que han de quedar inclosos en el nou terme, cosa que mostra els 
beneficis i inconvenients d’utilitzar un concepte tan ampli. Hauríem d’incloure tots aquells alumnes que tenen necessitats educatives que no poden ser 
satisfetes sinó s’apliquen actuacions pedagògiques extraordinàries.  

Aquests i altres problemes serveixen per recordar que en un sistema educatiu no es poden introduir canvis parcials sense que la totalitat del conjunt se’n 
vegi afectada. Ningú no aspira a creure que el canvi de denominació pot fer desaparèixer els dèficits actuals. El que s’intenta és centrar l’atenció no tant en 
aquestes limitacions com en les ajudes que necessitaran els alumnes per progressar educativament tant com els sigui possible.  

Després d’aquest breu repàs sobre les tradicions pedagògiques que s’han interessat per aquest col·lectiu, cal clarificar, tot i que ja s’ha anat introduint al 
llarg de l’apartat, el posicionament del projecte envers la tendència de l’Escola i l’Educació Inclusiva. En derivació, en el document d’accessibilitat que es 
presenta aquí es propugna per un Museu Inclusiu, és a dir, no sempre cal treballar per a les persones amb NEE en activitats i projectes adaptats, sinó que cal 
integrar-los al projecte educatiu del propi museu. 

Per tot això, cal plantejar un projecte ADAPTATIU, és  a dir, obrir les activitats ja existents al museu per a la Seu d’Ègara a la major quantitat de públic 
amb NEE possible; sempre entenent que cada cas és un món i que és impossible arribar a l’adaptació per a la gran quantitat de tipologies de discapacitat 
de les que actualment es té constància. D’aquest fet es parlarà més endavant, a l’apartat que es centre en el públic objectiu de l’activitat.  

2.1. La Discapacitat a Terrassa 

Terrassa és una ciutat amb una llarga trajectòria en el treball amb i per a discapacitats, sobretot pel que fa a la discapacitat de caire intel·lectual. En aquest 
sentit, existeix una important tradició de moviments associatius i una línia prioritària de treball per part de l’Ajuntament de la ciutat. En aquest sentit, cal 
destacar que Terrassa ha estat distingida per la Unió Europea per les accions de millora de l’accessibilitat que ha portat a terme l’ajuntament en els darrers 
anys. Així la ciutat ha estat una de les vuit finalistes del Premi Ciutat Europea Accessible 2012. El jurat va reconèixer amb una menció especial les millores en 
una ciutat de difícil orografia i d’origen industrial com Terrassa6. 

                                                           
6
 Revista Visquem Terrassa (Revista mensual d’informació municipal i ciutadana). Editada per l’ajuntament de Terrassa. Núm. 147 (Gener, 2012), pàg. 6.  
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Dins aquest apartat, doncs, s’exposarà de forma breu quin és el suport polític i associatiu que podrà rebre el nostre projecte en el seu context immediat.   

2.1.1. Les polítiques de l’Ajuntament. Punt Municipal d’Atenció al Discapacitat (PUMAD) i el treball en Xarxa. 

 -  Línies de treball de l’ajuntament: 
-Punt Municipal d’Atenció a la Discapacitat 
- Escola Família 

 - Treball en xarxa: 
  - Taula Local de la Discapacitat 
  - Xarxa Terrassa Educa 

Entenent com a persones amb discapacitat aquelles que presenten deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, quan 
interactuen amb diverses barreres, veuen dificultada la seva participació plena i efectiva en la societat, l’Ajuntament va crear al 2007 el PUMAD, el Punt 
Municipal d’Atenció a la Discapacitat, com un espai d’assessorament, informació i orientació sobre serveis, recursos i prestacions per a millorar l’atenció a 
la discapacitat a la ciutat.  

Pel que fa a dades, el 2009 el nombre de demandes ateses va ser 182, de les qual 112 van ser de ciutadans a títol individual, de les quals un 10% es referien 
a l’accés al lleure i a la formació7. El PUMAD participa en el suport i seguiment de situacions complexes derivades de la discapacitat: promou accions de 
sensibilització, prevenció i intervenció conjuntament amb el teixit associatiu de la ciutat, del qual parlarem en el següent punt, contribueix a que les 
persones amb discapacitat participin de manera activa a la vida de la ciutat i dinamitza la Taula Local de la Discapacitat. 

La Taula Local de la Discapacitat està formada, des de la seva fundació, el 2008, per representants de les associacions i entitats que hi ha a la ciutat que 
treballen amb persones amb discapacitat. El seu objectiu és millorar la qualitat de la vida de les persones amb discapacitat i també les de les seves famílies, 
fent una posada en comú de les línies generals d’actuació8.  La seva metodologia es basa en el Treball en Xarxa o Transversal, amb els diferents serveis 
municipals implicats, i és una de les principals línies de treball que promou l’Ajuntament. 

En aquest mateix sentit, s’ha de presentar la xarxa Terrassa Educa, que seria la xarxa educativa de treball de la ciutat que s’entroncaria amb la Taula de la 
Discapacitat si es tracta de temes d’educació especial o d’accessibilitat a la cultura. Aquesta xarxa aplega serveis municipals, empreses, entitats i centres 
superiors amb la idea comú de que la tasca educativa no és només responsabilitat de les escoles i de l’administració sinó també de la societat en general.  

Algunes d’aquestes entitats són l’associació Alba (drogodependència), el Centre Cultural Obra Social Unnim, els Amics del Parc de Sant Jordi, la Creu Roja, 
els Ferrocarrils de la Generalitat o la Unió Atlètica Terrassa. També  participen departaments municipals com el Museu de Terrassa, la Sindicatura de 
Greuges o la Biblioteca Central. Un dels seus objectius és el de treure profit de les activitats de les quals ara només es beneficien alguns alumnes. Segons el 

                                                           
7
 Informació extreta de la documentació interna facilitada pel PUMAD. 

8
 www.ajterrassa.es.  
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regidor d'Educació, Josep Pàmies, els centres educatius i la societat en general han de poder treure profit d’aquestes activitats inicialment enfocades a nivell 
docent9.  

Per últim hem de parlar de l’Escola Família, un equipament promogut per l’Ajuntament, l’objectiu principal de la qual és assistir a la persona discapacitada i 
la seva família en el procés de desenvolupament, a través del reconeixement de les seves habilitats i capacitats individuals. Un dels àmbits de treball fa 
referència a la ciutat i el seu millor coneixement, informant a les famílies participants dels recursos que hi ha a Terrassa i que es troben a la seva disposició, 
com els equipaments d’oci i formació. El curs 2009-10 l’Escola va atendre 65 persones distribuïdes en 5 grups per edats10.  

L’Ajuntament de Terrassa, a partir del treball en xarxa, vol crear una ciutat accessible per a tothom i a la vegada inclusiva, és a dir, que tothom pugui gaudir 
de tots els serveis i activitats que es desenvolupen a la ciutat. És aquest el context al que ens haurem d’adaptar.  

Per tot això, es pot concloure que existeix una necessitat a la ciutat en la demanda d’oferta en lleure i formació per a aquest col·lectiu. Alhora, caldrà 
introduir l’estratègia del treball en xarxa al projecte per a aconseguir la plena integració a l’estructura cultural i educativa de Terrassa. 

2.1.2. Recursos, Associacions i Escoles 

 Teixit social i polític del col·lectiu de discapacitats a Terrassa: 
  - Associació Local d’Entitats per a la Inclusió (treball en xarxa) 
  - Llistat dels recursos, associacions i escoles d’educació especial 

Seguint amb el concepte de treball en xarxa, és vital que coneguem quines són les associacions i recursos amb els que hem de comptar a l’hora de 
desenvolupar el projecte educatiu al Museu de Terrassa. Dins aquest concepte de xarxa, cal destacar la importància de ALEI (Associació Local d’Entitats per 
a la Inclusió), entitat nascuda al 1999 amb l’objectiu de aplegar les associacions que treballen per a la inclusió de persones i col·lectius en situació d’exclusió 
social o en risc d’estar-ho, per tal de fer una feina conjunta. La majoria d’entitats que en formen part són entitats d’acció social, però també hi ha entitats 
del moviment cultural i veïnal. 

Com ja s’ha comentat, Terrassa compta amb un ampli teixit associatiu i de recursos per a persones discapacitades, pel que s’ha decidit classificar-les  en 
Associacions, Recursos i Escoles d’Educació Especial, moltes de les quals formen part de ALEI, que es detallen en el següent quadre:   

 

 

                                                           
9
 www.terrassadigital.cat, noticia del 30/1172010 “La Xarxa Terrassa Educa analitza la feina feta i marca un full de ruta”.  

10
 Col·leccionable Terrassa 2025, Capítol 8 “Xarxa Social: L’atenció a les persones, la prioritat de l’Estat del Benestar”. Ed. Diari de Terrassa (Terrassa, Novembre 2011), pàg. 

136.  
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TIPOLOGIA NOM DEPENDÈNCIA ÀREA DISCAPACITAT EDAT ACTIVITATS 

RECURSOS 

BANC D’AJUTS TÈCNICS 
Ajuntament de Terrassa 

Gestionat pel Consorci Sanitari 
Discapacitat Física Per a qualsevol edat 

Servei de préstec d’ajuts tècnics que prèviament 
han cedit altres persones que ja no els 

requereixen 

BINOMIS 

Ajuntament de Terrassa 

Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya 

Discapacitat Intel·lectual 
Persones en edat laboral 

(18 a 65 anys) 
Programes de formació i inserció laboral 

CENTRE D’ATENCIÓ 
PRECOÇ CAD TERRASSA 

I CENTRE D’ATENCIÓ 
PRECOÇ “MAGROC” 

Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) 

Departament d'Acció Social i 
Ciutadania 

Generalitat de Catalunya 

Discapacitat Intel·lectual i 
Malalties Mentals 

0 a 6 anys 

Es desenvolupen un conjunt d'actuacions 
adreçades al usuari que presenta algun trastorn o 

es troba en risc de patir-lo, amb la intenció 
d'eliminar o disminuir els seus efectes mitjançant 

un tractament adequat. 

CENTRE DE DIA DE 
SALUT MENTAL 

Ajuntament de Terrassa 

Servei Català de la Salut 

Trastorn mental sever, amb 
un cert grau d'autonomia i 

estabilitat 

Per a qualsevol edat, 
especialment de 18 anys 

en endavant 
Servei de rehabilitació psicosocial 

CENTRE DE DIA I 
RESIDÈNCIA PER A 

DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL “LA 

PINEDA” 

Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) 

Departament d'Acció Social i 
Ciutadania 

Generalitat de Catalunya 

Gestionada per la Fundació 
Vallparadís – Mútua Terrassa 

Discapacitat intel·lectual 
amb retard mental greu i/o 
trastorns de comportament 

De 18 anys en endavant Servei de Centre de Dia i Residència 

CENTRE DE JARDINERA 
L’HEURA, SLL 

Entitat sense ànim de lucre 
Discapacitat Intel·lectual i 

Malalties Mentals 
Persones en edat laboral 

(18 a 65 anys) 

Serveis laborals: Centre de jardineria,  Gestió de 
serveis de lloguer de bicicletes públiques de 

Terrassa (Ambicia’t) i Cursos de formació 
ocupacional de jardineria, en col·laboració con el 

Server d’Ocupació de Catalunya 

CREU ROJA: UN RAIG 
D’AMISTAT (URA) 

Creu Roja Discapacitats Intel·lectuals 
Per a qualsevol edat, 

però sobretot activitats 
per a infants i joves 

Servei de temps lliure i oci 
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CLUB ESPORTIU 
HORITZÓ 

Entitat sense ànim de lucre Discapacitat Intel·lectual 
Activitats per a totes les 

edats 

Servei d’esport (diferents modalitats: natació, 
basquet, futbol, tennis, ioga, etc.). Seu central a 

Rubí, però està molt implicat amb activitats a 
Terrassa 

EAP. EQUIP D’ATENCIÓ 
PSICOPEDAGÒGIC 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Terrassa 

Centres educatius, docents 
i personal implicat en 

l’atenció a l’alumnat amb 
necessitats educatives 

especials, l’alumnat i les 
seves famílies 

Usuaris en edat escolar 

Servei de suport al professorat i als centres 
educatius en la resposta a la diversitat de 

l’alumnat i en relació als alumnes que presenten 
necessitats educatives especials, així com a les 

seves famílies 

ESPLAI “ELS GLOBUS” 

Entitat sense ànim de lucre 

Treball conjunt amb Serveis 
Socials Ajuntament de Terrassa 

Discapacitat Intel·lectual 

(activitats inclusives amb 
altres infants) 

8 a 12 anys 
Servei de temps lliure i oci inclusiu, de tots i per a 

tots els infants. Programes especials de treball 
amb usuaris amb risc d’exclusió social 

FOMENT DE TERRASSA 
Ajuntament de Terrassa 

(Departament d’Ocupació i 
Formació) 

Tot tipus de discapacitats 
(prèvia formació 

ocupacional) 

Persones en edat laboral 
(18 a 65 anys) 

Servei d’inserció laboral per a persones amb 
discapacitat dins les Bosses de Treball de 

l’Ajuntament i la seva oferta en formació i 
ocupació 

FUNDACIÓ PRIVADA 
PRESIDENT AMAT 
ROUREMS. FUPAR 

Entitat privada sense ànim de 
lucre 

Obra Social Caixa Unnim 

Discapacitat Intel·lectual 

 Discapacitat física  

Discapacitats  sensorials 

Adults (de 18 anys en 
endavant) 

Serveis per proporcionar activitat laboral, 
formació professional, cultural i d'atenció diürna 
amb l’objectiu d’aconseguir la seva inserció als 
medis normals de producció, així com la seva 

realització personal per millorar-ne la qualitat de 
vida. 

FUNDACIÓ LLAR 
ADAPTADA UNNIM 

Obra Social Caixa Unnim (abans 
Caixa Terrassa) 

Discapacitats Físics 

Discapacitats Sensorials 
Per a qualsevol edat 

Servei d’assessorament en supressió de barreres 
arquitectòniques i venda d’ajuts tècnics per a 
persones amb discapacitat i els seus cuidadors 

PRODISMINUITS: 
FUNDACIÓ PRIVADA 

TERRASSENCA. PRODIS 

Entitat d’iniciativa social sense 
ànim de lucre 

Discapacitats Intel·lectuals 

Paràlisi Cerebral  

Malalties Mentals 

Adults (de 18 anys en 
endavant) 

Serveis per proporcionar activitat laboral, 
formació professional, cultural i d'atenció diürna 
per aconseguir la seva inserció als medis normals 
de producció, així com la seva realització personal 

per millorar la qualitat de vida. 

TEIXIDORS, SCL 
Empresa Privada amb un 

programa d’inserció laboral 
Discapacitat Intel·lectual 

Persones en edat laboral 
(18 a 65 anys) 

Servei laboral per a l’elaboració de peces de teixit 
per a la llar (roba de llit, coixins, etc.) 
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TALLER DEL LLIBRE 
Empresa Privada amb un 

programa d’inserció laboral 
Discapacitats Intel·lectuals 

Persones en edat laboral 
(18 a 65 anys) 

Servei laboral 

ASSOCIACIONS 

AVAN. ASSOCIACIÓ 
VALLÈS AMICS DE LA 

NEUROLOGIA 

Associació sense ànim de lucre Malalties neurològiques Per a qualsevol edat 

Voluntat de millorar la qualitat de vida tant de les 
persones afectades per malalties neurològiques 
com els seus familiars i entorn amb una sèrie de 

programes d’actuació separats en Serveis 
Terapèutics, Activitats Assistencials i Activitats 

d´informació i divulgació 

ADFIR. ASSOCIACIÓ DE 
MALALTS NECESSITATS 

DE FISIOTERÀPIA I 
REHABILITACIÓ 

Associació sense ànim de lucre 

Espai cedit per Catalunya Caixa 

Afeccions cròniques i/o 
degeneratives susceptibles 

d’assistència en 
rehabilitació 

Per a qualsevol edat 

Millorar la qualitat de vida i procurant cercar i 
obtenir els recursos necessaris per cobrir les 

necessitats bàsiques en rehabilitació i 
l'equipament bàsic pel tractament d’usuaris que 

generalment no tenen cabuda a la Sanitat 
Pública, per necessitar tractaments llargs i cars. 

AFEMT. ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE MALALTS 

MENTALS 

Associació sense ànim de lucre 

Membre de la FECAFAMM 
(Federació catalana 

d’associacions de familiars i 
persones amb problemes de 

salut mental) 

Malalties Mentals Per a qualsevol edat 

Serveis a les famílies: informació i orientació, 
Grup d'Ajuda Mútua (GAM), suport individual; 
activitats informatives i activitats formatives; 
activitats de lleure. Serveis a persones amb 

malaltia mental: informació i orientació. 

APESOTE. ASOCIACIÓN 
DE PERSONAS SORDAS 

Associació sense ànim de lucre 

Membre FESOCA (Federació de 
Persones Sordes de Catalunya) 

Col·labora Ajuntament de 
Terrassa  

Discapacitat Auditiva 

Discapacitat Multisensorial 
Per a qualsevol edat 

Aconseguir una plena integració de les Persones 
Sordes i Sordcegues dins la nostra societat. 
S’ofereix assessorament; així com un ampli 

ventall d’activitats socials, formatives, lúdiques, 
esportives i culturals, per a qualsevol persona que 

s’interessi per la Llengua de Signes. 

APUP. ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE USUARIOS 

DE LA PINEDA 

Associació de pares i mares 
lligada al Centre de Dia i 

Residència la Pineda 

Usuaris i Familiars del 
Centre de Dia i la 

Residència La Pineda 

Usuaris de la Pineda i les 
seves famílies (no hi ha 

límits d’edat) 

Programen activitats i treballen com a plataforma 
per  treballar per una millora del centre i com a 

plataforma del col·lectiu envers la ciutat 

ASSOCIACIÓ CATALANO- 
ARGENTINA 

D’EQUINOTERÀPIA 

Associació sense ànim de lucre 

Discapacitat Física 

Discapacitat Intel·lectual 

Malalties Mentals 

Cursos a partir de 12 anys 
en endavant 

Teràpia eqüestre: ajuda a millorar els aspectes 
físics, educatius i socials dels usuaris mitjançant 

l’ús del cavall. 
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ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’AFECTATS DE 

FIBROMIALGIA (SEU DE 
TERRASSA) 

Associació sense ànim de lucre 

Afectat per Fibromialgia 
(FM), Síndrome de Fatiga 
Crònica (SFC) i Sensibilitat 
Química Múltiple (SQM) i 

les seves famílies 

Per a qualsevol edat 

    Informar i donar suport als afectats de FM, SFC 
i/o SQM. Organitzar i realitzar activitats que 

tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de 
vida de les persones malaltes i llurs famílies. 

Difondre informació i conscienciar a les 
administracions, als representats polítics sobre la  

realitat d’aquestes persones. 

COORDINADORA CAPAÇ 
PRO PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 

Associació sense ànim de lucre Discapacitat Intel·lectual Per a qualsevol edat 

Associació de mares i pares d’alumnes d’escoles 
d’educació especial i per altres pares i mares que 

tenen fills amb discapacitat i no estan en edat 
escolar. Programen tot tipus d’activitats i 

treballen com a plataforma per  solucionar 
problemes d’accessibilitat i integració a la ciutat 

DISMIFÍSICS. 
TERRASSENCS 

DISMINUITS FÍSICS 
ASSOCIATS 

Associació sense ànim de lucre 

Membre de ECOM (Xarxa 
d’entitats pro disminuïts físics) 

Espai cedit per l’Ajuntament de 
Terrassa 

Discapacitat Física 

Famílies amb discapacitats 
físics 

Per a qualsevol edat 

Servei d’assessorament per als usuaris i les seves 
famílies sobre la situació jurídica, els drets i les 

ajudes que legalment es poden demanar. Ofereix 
activitats adaptades (culturals, esports, etc.) 

LLIGA REUMATOLÒGICA 
CATALANA (SEU DE 

TERRASSA) 

Associació sense ànim de lucre 

Col·labora Fundació Abbott 
Malalties Reumàtiques 

Per qualsevol edat 
(principalment gent de la 

3r i 4rt edat) 

Informen, donen suport als malalts i a les 
famílies, fan investigació, divulgació i participem 
en diferents organismes on es prenen decisions 

polítiques que afecten als malalts reumàtics. 

FUNDACIÓ ONCE (SEU 
DE TERRASSA) 

Fundació ONCE (Patronat) 

Govern d’Espanya 
Discapacitat visual Per a qualsevol edat 

Realització de programes d’integració laboral, 
formació y treball per a persones amb 
discapacitat visual; així com cerquen 

l’accessibilitat global i promouen la creació 
d’entorns, productes i serveis globalment 

accessibles. 

ESCOLES ESCOLA L’HEURA 
Gestionada per la Fundació per 
l’Heura del Vallès, entitat sense 

ànim de lucre 
Discapacitats Intel·lectuals 

6 als 16 anys (educació 
bàsica) 

16 en endavant 
(Formació i Inserció 

Laboral) 

Educació Especial Primària i Secundària 

Formació Laboral 

Programes d’Inserció Laboral 
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CENTRE MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIALFÀTIMA 

Ajuntament de Terrassa Discapacitat Intel·lectual de 3 a 20 anys 

Educació Especial Infantil, Primària i Secundària 

Formació Ocupacional 

Formació Laboral 

CRESPINELL 
Escola Concertada amb la 
Generalitat de Catalunya 

Discapacitat Intel·lectual 

Trastorns de conducta i 
Trastorns de comunicació 

de 3 a 18 anys 

Educació Especial Infantil, Primària i Secundària 

Formació Laboral i programes de Transició a la 
Vida Adulta 

Programa d’Escolaritat Compartida amb Escoles 
de Terrassa 

Activitats Extraescolars, Logopèdia i Fisioteràpia 

CENTRE PARÀLISI 
CELEBRAL EL PI 

Ajuntament de Terrassa 
Paràlisi Cerebral i Malalties 

afins 
 de 3 a 20 anys 

Educació Especial Infantil i Primària. Atenció a 
usuaris greument afectats (programes especials) 

 

Evidentment, molts d’aquests recursos i associacions estan fora de l’àmbit d’aplicació del projecte que es presenta. No obstant, el quadre mostra en 
la seva globalitat el panorama dels projectes sobre discapacitat que hi ha a la ciutat.  

Per tot això, Terrassa és una ciutat ideal per a desenvolupar un projecte educatiu a llarg termini que lligui els conceptes de discapacitat i 
patrimoni; com demostra els importants recursos que es destinen, a nivell públic i privat, a aquest col·lectiu; així com la seva força de reclam 
social i veïnal, plasmada en les nombroses associacions que treballen per a la plena inclusió d’aquestes persones. És evident, que aquests recursos 
i associacions s’han de tenir en compten a l’hora de plantejar el públic i els futurs usuaris d’aquestes activitats i col·laboracions permanents o 
puntuals.  

2.2. Projectes Educatius. Competència i Cooperació 

Com ja s’ha vist, a Terrassa, al igual que a nivell català, existeixen recursos i associacions que apropen a persones amb necessitats educatives especials a la 
cultura en general i al Patrimoni en activitats concretes. Per tal d’implementar amb èxit aquest Pla Educatiu, cal conèixer la base en el qual es col·locarà; no 
només per saber qui serà la competència, sinó per plantejar possibles col·laboracions.  

Per tal de desenvolupar tota aquesta informació, s’ha dividit aquest apartat en tres temes: 

o Un petit recull de les activitats de caire cultural i pedagògic que es fan actualment a Terrassa per a discapacitats; així es sabrà quines àrees 
i tipologies són explotades i quines estan menys treballades.  
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o L’anàlisi de dues institucions cabdals en el treball amb discapacitats a Terrassa: Fupar, de l’Obra Social Unnim, i Prodis, Prodiscapacitats 
Fundació Privada Terrassenca. Aquestes dues entitats pel seu pes social i econòmic, poden ser dos aliades vitals.  

o Un breu repàs a empreses especialitzades en didàctica del Patrimoni, a nivell català, per conèixer si ja treballen creant activitats adaptades.  

2.2.1. Activitats culturals adaptades Terrassa 

 - Patronat Municipal d’Educació (PAME) de Terrassa 
  - La Guia d’Activitats i Serveis Educatius 
 - Activitats adaptades. Curs 2011/12 a Terrassa 

En aquest apartat es pretén presentar de forma global el context d’activitats d’oci i formació per a col·lectiu d’educació especial que en l’actualitat es 
desenvolupa a Terrassa, que ja s’ha comentat que té una llarga tradició en aquest sentit. 

Per presentar aquesta informació cal parlar del Patronat Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, que és l’organisme públic que concreta, 
planifica i desenvolupa les polítiques municipals en matèria d’educació. Les seves línies estratègiques són: entendre l’educació com a peça bàsica per al 
desenvolupament econòmic, la cohesió social i la transformació de valors; i l’atenció a les necessitats formatives de la infància i la joventut sense 
discriminació i de forma inclusiva, amb voluntat de compensar les desigualtats i facilitar el màxim desenvolupament de les capacitats i projectes personals, 
per a viure autònomament els drets i els deures d’una ciutadania, participant críticament en la societat. 

Remarcant la col·laboració del PAME amb la Xarxa TerrassaEduca, cal presentar la Guia d’Activitats i Serveis Educatius que cada any (funciona per cursos 
escolars) es publica a la ciutat. Aquesta Guia és el resum de tota l’oferta d’activitats que, des de diferents àmbits temàtics i sectors socials es posa a l’abast 
dels docents per facilitar la tasca de desenvolupament del currículum. Les activitats estan promogudes per diferents serveis municipals i també per entitats i 
associacions de la ciutat. Totes elles membres de la Xarxa d’Entitats TerrassaEduca, ens que aglutina tots els serveis que ofereixen accions educatives 
recollides a la Guia. 

Dins la guia del curs 2011/12, s’ha trobat una selecció d’activitats destinades a col·lectius d’educació especial, tan en els cursos d’educació obligatòria com a 
grups d’adults, entre d’altres activitats que s’han programat al marge de la guia. El quadre que s’ha creat on s’exposen aquestes activitats es troba als 
annexes 1.  

Gràcies a aquesta recerca s’ha pogut observar els diferents recursos i materials que actualment s’estan utilitzant en les activitats adaptades a Terrassa. Cal 
destacar el fet que la majoria són activitats accessibles i inclusives, és a dir, estan ideades perquè tothom les pugui gaudir, no només per aquests col·lectius 
concrets. És vital, doncs, saber que des de l’Ajuntament i les entitats que organitzen aquestes activitats és té una línia de treball encarada a l’Educació 
Inclusiva, que cassa perfectament a la idea del projecte del Museu Inclusiu. No obstant, es pot observar que la majoria són activitats puntuals i sovint només 
una o dues per institució; pel que es pot deduir que no existeixen plans integrals de creació d’activitats inclusives i adaptades per a discapacitats.  
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Després del que s’ha exposat, es pot concloure que existeix la necessitat d’un projecte comú, cohesionat i coherent de proposta d’activitats adaptades a 
llarg termini, és a dir, no segregar a grups d’educació especial amb activitats concretes, sinó presentar una oferta de formació escolar i lleure del qual 
pugui gaudir tothom. Aquest projecte pot situar al Museu de Terrassa com un referent a l’hora de presentar la majoria d’activitat adaptades a tots els 
públics, començant per a l’espai de la Seu d’Ègara.  

2.2.2. Organitzacions model a Terrassa. Fupar i Prodis 

 Fundacions privades per a discapacitats a Terrassa 
  -Fupar, Obra Social Unnim. 
  - Prodis, Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca 

S’han anomenat organitzacions cabdals, no per al nostre projecte en concret, sinó per la massa crítica de gent que mobilitzen, els seus anys d’experiència 
(PRODIS està celebrant el seu 50è aniversari), pels seus programes de lleure i formació, que poden servir com a models i, analitzar-les com a possibles 
entitats col·laboradores. 

Parlem primer de Fupar, Obra Social Unnim, abans Caixa Terrassa. Aquesta entitat es va constituir al 1985 com a continuadora de l’activitat dels Tallers 
Protegits Amat Roumens, creats al 1971 per l’obra social de Caixa Terrassa. Aquests responien a una proposta d’un grup de pares que cercaven donar 
continuïtat al procés de formació i d’inclusió social dels seus fills amb discapacitat una vegada finalitzada l’etapa escolar. El projecte es va iniciar amb un 
plantejament nou al país, basat en l’ocupació laboral com a forma d’inclusió11.  

La missió de l’entitat és proporcionar activitat laboral, formació professional, cultural i d’atenció diürna a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, 
física o sensorial, per tal d’aconseguir la seva inserció als medis de producció i el seu desenvolupament personal per millorar-ne la qualitat de vida. El centre 
ofereix atenció a més de 300 persones. Cada persona, d’acord amb les seves capacitats i autonomia, rep el suport més adequat. El personal de gestió i 
suport està integrat per més de 80 professionals i voluntaris.  

L’activitat es duu a terme en unes modernes instal·lacions inaugurades al 2004, amb 14.000 m2. Les activitats d’aquesta entitat es desenvolupen en dos 
àmbits: el laboral, amb un Centre especial de Treball i un Centre ocupacional; i el lleure, amb programes d’activitats socioculturals. Aquí interessa  tractar 
aquest segon àmbit. 

Centrant-se en el Servei de Lleure de la Fundació, cal remarcar que té per objectius organitzar i fomentar la participació dels usuaris en activitats recreatives, 
socials, culturals i esportives, com a plataforma per a millorar l’autonomia personal i la inclusió social. Tot i que l’oferta comunitària (municipal i/o privada) 
en el camp de la formació, l’educació no-formal i el lleure és molt amplia, és també la que presenta més dificultats de participació, sigui per la pròpia 
idiosincràsia de la persona o bé perquè poques vegades es disposen d’activitats adequades als seus interessos12; informació que cal tenir molt present.  

                                                           
11

 www.fupar.es.  
12

 Informació facilitada per la responsable del Servei de Lleure de Fupar, Azahara Puertas. 
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Aquestes activitats socioculturals es desenvolupen en diferents espais 
de la jornada i del cap de setmana. D’aquesta manera la flexibilitat 
horària facilita l’adaptació a les necessitats dels usuaris i dels seus torns 
laborals. Malgrat aquesta diversificació, cal tenir present que el gruix 
principal d’activitats es desenvolupa en horari de tarda (16:00 a 
19:00h), compaginant moltes vegades les tasques matinals al Centre de 
Treball.  

L’àmbit del Lleure queda dividit en tres blocs. Cada bloc recull diferents 
activitats que comparteixen un objectiu comú. A continuació exposem 
les taules de participació de cada bloc del curs 2008-09. Evidentment, el 
bloc en el qual es podria col·laborar amb la Fundació seria el primer, les 
activitats de caràcter formatiu i espais de trobada, un dels blocs amb 
més participants potencials.  A més, gràcies a aquest quadre podem 
comprovar com el Servei de Lleure i Formació es prou important dins 
l’entitat i ha iniciat una tasca social amb la qual el nostre projecte es 
podria entroncar.  

 

Ara cal parlar de Prodis, Prodiscapacitats Fundació Privada 
Terrassenca. Prodis és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre 
destinada a l’assistència i la promoció integral de les persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. Al ser 
una entitat independent s’organitza mitjançant un Patronat on hi ha la 
representació del govern i l’administració de la fundació. L’entitat 
pretén possibilitar que totes aquelles persones que no tenen prou 
capacitat per ser autònomes puguin gaudir dels seus drets i deures, 
promovent, creant o gestionant els recursos i els serveis necessaris. La 
missió de la fundació, doncs, són les persones, entenent que la millora 
de la seva qualitat de vida passa necessàriament per la màxima 
expressió de les seves potencialitats i que gaudeixin al màxim d'un 
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benestar físic, mental, social i moral13.  

Al 1960 es va crear l’Associació Terrassenca Prodisminuits, fruit de la iniciativa d’un col·lectiu de pares preocupats per oferir solucions i serveis, en una 
època en que l’associació era l’única figura jurídica permesa a la legislació de col·lectius. No serà fins al 1995 quan es convertirà en una fundació privada 
sense ànim de lucre, adoptant el nom que té en l’actualitat. Al 2003, s’inicia el projecte actual que va permetre el trasllat del serveis centrals de l’entitat al 
Nou Espai Prodis, millorant les instal·lacions i augmentant la superfície útil. El 2010 van celebrar el 50è aniversari de la fundació, amb un seguit de actes i 
activitats que van fer palesa la importància de l’entitat per Terrassa en general i al col·lectiu de discapacitats intel·lectuals de la ciutat, en concret.  

Dins tot el treball que es desenvolupa a l’entitat es poden distingir 5 grans àrees. En primer lloc, el Servei de Teràpia Ocupacional per a persones amb 
discapacitat intel·lectual i paràlisi cerebral. En segon lloc, el Servei Ocupacional d'Inserció és un servei social d’atenció diürna dirigit a persones amb 
discapacitat intel·lectual o paràlisi cerebral. En tercer lloc, trobem les set Llars Residència que gestiona Prodis i el Programa de Suport a l’Autonomia a la 
Pròpia Llar. En quart lloc, s’ofereix el Servei de Suport a les Famílies. I en cinquè lloc, el que més interessa aquí, trobem el Servei de Lleure, Esport i 
Formació. L’espai el Mas de Prodis proporciona moltes possibilitats com a eina de lleure, perquè ens permet cultivar l’hort, cuidar els conills i gallines, 
raspallar el cavall, o senzillament passar-hi el cap de setmana contemplant la natura i gaudint-ne. També destaquen altres activitats de lleure com 
informàtica, plàstica, costura, cant coral i sortides culturals i lúdiques, entre d’altres.  

Abans de passar al següent apartat, podem concloure que queda clar que els respectius Serveis de Lleure i Formació d’aquestes dues associacions tenen 
prou pres per saber que existeix aquesta demanada social a la ciutat i els seus projectes poden ser un punt de partida per iniciar aquest pla pel Museu de 
Terrassa, amb com a mínim a Fupar 120 usuaris potencials per a les activitats.  

 2.2.3. Empreses de Serveis Cultural i Oci Inclusiu.  

 - Llista empreses treballades 
  -Icono Serveis Culturals 
 - Conclusions 

En aquest apartat es pretenia fer una breu presentació d’algunes de les principals empreses de serveis culturals catalanes que incloïen dins el seu catàleg de 
serveis la possibilitat d’adaptar plans educatius o museografies a certes tipologies de discapacitats. Evidentment, la voluntat d’aquest apartat era fer un 
anàlisi d’experiències que s’estiguin desenvolupant en l’actualitat i conèixer la possible competència al mercat del producte que es presenta en aquest 
projecte.  Cal tenir en compte, que en l’última dècada s’han sorgit a Catalunya multitud d’empreses que s’han dedicat a la producció, la distribució i la 
difusió de continguts culturals; així com de la difusió patrimonial. Tot i que els temps actuals de crisi econòmica ha provocat la desaparició d’algunes 
d’aquestes empreses, s’ha fer una recerca selectiva de les empreses que treballen en l’àmbit català, fent una breu selecció de 8 empreses, que presentem a 
continuació: 

                                                           
13

 www.prodis.cat.  



[La Seu per a tothom. Projecte Educatiu Accessible] Alba Clemente Azagra 

 

 26 

 

1. Trivium gestió cultural 

2. Magma serveis culturals (Grup Bloc) 

3. Trànsit projectes 

4. Icono Seveis Culturals 

5. Global Idea 

6. Serveis Educatius Ciut’art S.L. 

7. Re-Crea, accions culturals 

8. Edúcats 

Aquestes empreses, per anys d’experiència i volum de projectes executats, són algunes de les més potents en el sector museogràfic català. En teoria, i com 
sí veure’m en l’apartat següent, d’experiències museístiques, seria lògic que dediquessin una línia de treball a l’accessibilitat i es podrien trobar exemples de 
projectes inclusius al llistat de projectes de les seves pàgines web. No obstant, no ha estat així. El museus catalans, com veure’m en els següents apartat, ja 
dediquen un espai molt important de les línies estratègiques i objectius a l’accessibilitat de tots els usuaris. No obstant, en l’anàlisi de les pàgines web i el 
contacte posterior per correu electrònic i telefònic ha donat com a resultat, la total inexistència d’aquest paràmetre de forma regular en els productes que 
ofereixen aquestes empreses, amb una sola excepció, Icono Serveis Culturals. 

Icono Serveis culturals, una empresa amb seu a Barcelona que des de fa 15 anys desenvolupa activitats de tipologia sociocultural relacionades amb el 
patrimoni material i immaterial de Catalunya, dedica un apartat important de la seva línia de treball a l’accessibilitat, que entén des de les tres formes 
bàsiques de l’activitat humana: la mobilitat, la comunicació i la comprensió. Així, l’empresa s’ha implicat en el projecte de fer accessibles tots els serveis que 
ofereixen, de moment dins l’àmbit de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitats visuals. El que és important d’aquest projecte, és 
la voluntat de l’empresa, com remarca a la seva pàgina web14, de fer d’aquesta accessibilitat una constant en tots els projectes que engegui, tot i que de 
moment només s’abasten dos àmbits.  

Arrel d’aquest anàlisi i recerca, en certa manera fallida, s’ha pogut comprovar que existeix un buit en l’oferta de les empreses de serveis cultural a Catalunya 
en projectes educatius inclusius. Pel que podem concloure, que la corrent actual que promou el museu inclusiu, i que si que ha immers en una renovació en 
temes d’accessibilitat a la majoria de museus catalans, encara no s’ha estès a aquest nivell empresarial. 

Per tot el que s’ha comentat en aquest apartat, queda palès que tot el projecte ha presentar s’ha de desenvolupar íntegrament dins el museu, és a dir, 
que es pot comptar amb la col·laboració d’altres museus per al desenvolupament de les activitats, però no externalitzar el disseny d’aquests a una 
d’aquestes empreses. 
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 www.iconoserveis.com.  
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2.3. Altres Experiències 

Seguint amb la voluntat de l’apartat anterior, en aquest punt es pretén fer una recerca sobre l’Educació, el Patrimoni i la Discapacitat a nivell nacional i 
internacional. Evidentment, es presentaran els projectes més importants i interessants, en una cerca selectiva, que no quantitativa, per aconseguir una vista 
de l’estat de la qüestió en la temàtica on s’inscriurà aquest projecte. 

2.3.1. Referents nacionals 

 Catalunya: 
  - Projectes Administració Catalana 
   - “Turisme per a tothom a Catalunya” 
   - La Mirada Tàctil 
  - Museus Catalans: 
   - Museu Episcopal de Vic 
   - Museu Marítim de Barcelona 
   - Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
   - Museu de “la Rajoleta” de l’Esplugues de Llobregat 
   - Museu d’Història de Barcelona 

  - Obres Socials Caixes Catalanes: 
   - Obra Social La Caixa (CaixaForum Barcelona). 
   - Obra Social Catalunya Caixa (La Pedrera). 

 Resta d’Espanya: 
  - Polítiques culturals d’inclusió social 
  - Estudis d’accessibilitat als recintes culturals 
  - Referents a Madrid: 
   - Patronat de Turisme de Madrid 
    - Programa “Descubre Madrid” 
   - Museus 
    - Projecte “Hablando con la pintura” 
    - Museu del Prado 
    - Museu Thyssen-Bornemisza 
    - Centre d’art Reina Sofia 
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Existeixen moltes iniciatives a nivell espanyol que tracten el patrimoni, l’oci i la formació per al col·lectiu discapacitat. No obstant, per aquest projecte s’ha 
cregut necessari centrar-se a Catalunya, per ser l’espai cultural on es desenvoluparà el projecte, i Madrid com ciutat on s’han implantat força projectes que 
vinculen patrimoni i discapacitat, que poden ser força interessants a l’hora de plantejar el projecte. Pel que fa a CATALUNYA, s’ha cregut convenien parlar a 
tres nivells: els projectes desenvolupats per l’administració pública, els museus pròpiament dits i les Obres Socials de les Caixes catalanes.  

A l’abril de 2003, i amb representants de l’Administració Catalana, té lloc la signatura de la Declaració de Granada sobre accessibilitat i el patrimoni, en la 
que s’estableix, entre altres principis, el següent: “els poders públics promouran, en l’esfera de les seves respectives responsabilitats, programes i accions 
dirigides a fomentar l’accessibilitat i l’eliminació progressiva de les barreres i els obstacles de tot tipus que impedeixen o dificulten a les persones amb 
discapacitat en l’accés segur i el gaudi del patrimoni artístic i monumental”15. Dins aquesta voluntat, la línia que s’ha seguit ha estat el turisme accessible de 
caire cultural. Gràcies a l’ajuda de l’administració, el sector turístic català ha impulsat en la última dècada l’accessibilitat en els seus serveis treballant el 
principi d’igualtat de condicions per les persones amb discapacitat. Dins aquesta concepció cal destacar la “Declaració de Barcelona sobre la ciutat i les 
persones amb disminució”, a la qual s’han adherit 400 ciutats europees16. 

Dins el projecte públic “Turisme per a tothom a Catalunya” s’han potenciat quatre línies estratègiques: la facilitat d’accés a la utilització i gaudi dels serveis 
turístics; reconèixer, gràcies a accions de promoció i comercialització turística, a aquelles empreses dels subsectors turístics que disposin de condicions 
adequades d’accessibilitat; conèixer els nivells d’accessibilitat de que disposa el conjunt de l’oferta turística i cultural mitjançant diagnòstics periòdics de la 
situació; i, sensibilitzar i conscienciar als empresaris i als tècnics de l’administració local i provincial sobre la importància de l’accessibilitat en la planificació i 
gestió de les seves polítiques. Dins aquest projecte cal destacar: Turisme Accessible. Guia de bones pràctiques a Catalunya. Aquesta és una de les primeres 
guies, disponible on-line, d’aquesta tipologia a Espanya, que recull els destins turístics accessibles catalans. En el mateix sentit, l’ajuntament de Barcelona 
també ha editat la seva guia turística accessible: Guia de Barcelona Accessible17. La guia es divideix en set àrees, corresponents a cada zona turística de la 
ciutat.  

El projecte ha permès que en els últims anys hagi augmentat el nombre de recursos culturals que han dut a terme aquest tipus d’actuacions. En la majoria 
dels casos la millora de les condicions d’accessibilitat s’ha centrat en la superació de les barreres arquitectòniques; pel que encara queda molt per fer en les 
actuacions dirigides a facilitar la comunicació dels continguts per a col·lectius de discapacitats sensorials i intel·lectuals18. En l’actualitat, la tendència està 
canviant i són destacables les actuacions d’alguns museus per facilitar aquesta comunicació, de la que es parlarà més endavant. 

                                                           
15

 “Declaración de Granada sobre Accesibilidad y Recuperación del Patrimonio” dins el Seminari Antonio Millán Moya sobre Accesibilidad y Recuperación del Patrimonio 
Histórico y Monumental celebrat a Granada del 27 al 29 d’abril de 2003. Extret a la web: www.sid.usal.es.  
16

 Turisme Accessible. Guia de bones pràctiques a Catalunya (Generalitat de Catalunya), pàg. 6. Extret a la web: www.turismeperatothom.com.  
17

 Guia de Barcelona Accessible. Barcelona Turisme i Ajuntament de Barcelona. Ed. Viena Edicions. Consulta on-line: www.vienaeditorial.com/barcelonaaccesible.  
18

 Afirmació efectuada per Diego Gónzalez (assessor de turisme accessible per a Turisme de Catalunya). Extreta de la documentació de les Jornades “Municipios para todos” 
organitzat per Predif, Vodafone i  Ajuntament de Terrassa (Acció social i Drets Civils).  
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No es pot tractar les experiències públiques a Catalunya sense analitzar el projecte La Mirada Tàctil, desenvolupat per la Diputació de Barcelona. Al 2007, el 
projecte va començar amb un programa de subvencions dins la Xarxa de Museus Locals. Aquestes anaven encarades a possibilitar incloure dins les 
exposicions permanents dels museus mòduls multisensorials, maquetes i audioguies adaptades a públics amb dificultats visuals19. Els museus que  compten 
amb aquest mòduls i projectes adjunts són: La Casa Alegre de Sagrera (Museu de Terrassa), Museu de Manresa, Museu de Cercs, Museu Can Tinturé 
(Esplugues de Llobregat), Museu Victor Balaguer (Vilanova i la Geltrú), Museu de Gavà i Parc Arqueològic Mines de Gavà i Museu de Sant Boi de Llobregat, 
Can Torrens.  

Centrant-se en els museus catalans, cal destacar que en els últims vint anys s’ha desenvolupat a nivell internacional la “Nova Museologia”, una corrent que 
busca la democratització dels valors i dels productes culturals, cosa que ha provocat, coincidint amb el procés del turisme cultural per a tothom a Catalunya, 
l’inici de l’aposta per l’accessibilitat i la inclusió. Ha tall d’exemple, s’han treballat cinc museus representatius dels territoris catalans: 

o Museu Episcopal de Vic: en la seva nova etapa, ha posat molt d’èmfasi en la plena accessibilitat al museu i les seves col·leccions. Per això, a nivell de 
discapacitats físics comptem amb l’edifici lliure de barreres arquitectòniques. Pel que fa a discapacitats visuals, el museu ofereix visites descriptives; 
així com la possibilitat d’accedir alguna de les peces mitjançant el tacte o unes grans lupes per a diferents graus de deficiència visual. També es 
facilita la transcripció del programa de mà del museu en Braille i en lletres de mida gran. I pel que fa a discapacitats psíquics, el museu ofereix visites 
a mida amb continguts, on a través de l'expressió i el joc es descobreix el museu20. 

o Museu Marítim de Barcelona: des del 2003, el museu ha dut a terme iniciatives pioneres per esdevenir una institució oberta a totes les persones; 
com per exemple, en la prestació del servei de signoguies, dispositius PDA que, a través de vídeos en llengua de signes i subtitulats, permeten que 
les persones amb discapacitat auditiva puguin accedir a la col·lecció; així com maquetes tàctils per a visitants amb discapacitat visual. No obstant, va 
ser a partir del 2007, amb l’inici de la restauració de les drassanes reials, on es troba el museu, i l’aprofitament per a la renovació total de la 
museologia i museografia, que una de les línies estratègiques que es vol seguir és la plena accessibilitat de les col·leccions i de les activitats que es 
duen al museu21; com a mostra l’organització al desembre d’aquest any de la Jornada de Comunicació 3.0 i accessibilitat total. 

o Museu Nacional d’Art de Catalunya: El museu promou l’organització de tallers relacionats amb les seves col·leccions, Tallers de Creació, destinats 
als usuaris dels Centres de Dia de la Xarxa Pública de Salut Mental de Catalunya i a les entitats que atenen persones amb discapacitat física, psíquica 
i intel·lectual. En relació, trobem que el museu ofereix la possibilitat de fer visites comentades amb els continguts adaptats als usuaris que ho 
sol·licitin de les entitats que atenen a persones amb risc d’exclusió social, cultural, física, sensorial i econòmica. Pel que fa a la formació, s’organitzen 
grups de treball formats pels treballadors dels centres ocupacionals, escoles d’educació especial i els mateixos professionals del museu per 
compartir experiències que aportin nous coneixements per aproximar el patrimoni artístic a l’accessibilitat universal. Gràcies a un conveni amb la 
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 www.diba.es/opc/xml/miradatactil.asp.  
20

 http://www.museuepiscopalvic.com/educacio_necessitats_especials.asp.  
21

 Afirmació efectuada per Teresa Soldevila (Responsabilitat Social, Museu Marítim) a la documentació de les Jornades “Municipios para todos”, op. cit.  
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Fundació Orange, el museu pot oferir un dispositiu PDA en llengua de signes en diversos idiomes, amb comentari de les 35 obres mestres del 
MNAC22.  

o Museu de “la Rajoleta” de l’Esplugues de Llobregat: va ser un dels primers museus en rebre l’ajut del programa la Mirada Tàctil; ocasió aprofitada 
des del museu per a començar a treballar l’accessibilitat des d’una perspectiva més global. Aquesta nova política s’ha plasmat en un primer projecte 
que rep el nom de “El modernisme ceràmic a les teves mans”, que consisteix en el recorregut de l’antiga Fàbrica Pujol i Bausís, coneguda com La 
Rajoleta, adaptat per a col·lectius amb diferents graus  de dificultats visuals, amb la introducció de modificacions al discurs museològic i instal·lant 
nous recursos museogràfics, que enriqueixen la visita de tots els visitants del museu. Existeix la voluntat de encetar noves línies de treball per a 
futures intervencions dins un projecte més ampli i a llarg termini23.  

o Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), al Monestir de Pedralbes: més enllà de parlar de l’accessibilitat en general al MUHBA, s’ha volgut centrar 
l’apartat en dos projectes que es desenvolupen actualment al Monestir de Pedralbes 24. “Un passeig de percepcions” va néixer al 2006 com un 
projecte amb les escoles infantils pròximes al monestir. L’objectiu era treballar l’emoció a través dels sentits amb el fil conductor de la música. El 
projecte es desenvolupa  en tres parts: la formació prèvia del professorat, el treball a l’aula i la visita-concert-espectacle al monestir. El mateix any, 
es va decidir dirigir l’experiència a escoles d’educació especial. Pel curs 2010/11, el museu es va fixar com a repte obrir el projecte a nens 
hospitalitzats, com els pacients de l’Hospital Infantil de Sant Joan de Deu. El projecte “la Bellesa Cura” tracta d’oferir visites especials adreçades a 
pacients i familiars de l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb la intenció de crear un pont entre salut i cultura. La primera campanya, el 2009, es va 
circumscriure a l’àrea de traumatologia, per ser malalts en unes condicions que permetien una sortida més fàcil de l’hospital. Actualment, s’està 
obrint el ventall de col·lectius, a tots aquells que requereixen una atenció especial per trobar-se en situacions en risc d’exclusió social. El monestir és 
un espai apte per experimentar sensorialment l’art i la cultura. El monestir és el resultat d’un moment històric on la salut es concebia com l’equilibri 
entre la part física i l’emocional: la voluntat del projecte és el benestar emocional. A més, el projecte compte amb el suport de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat i amb els homòlegs a l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  

 

Abans de passar a parlar d’experiències més enllà del territori català, cal fer menció a les feines que en el sentit d’accessibilitat i inclusió han efectuat les 
Obres Socials de les dues grans Caixes Catalanes, com són La Caixa i l’actual Catalunya Caixa. El seu caràcter pioner es deu a la conjunció de dues línies de 
treball d’aquestes obres socials: el treball amb el col·lectiu discapacitat i l’aprofitament dels respectius centres expositius a la ciutat de Barcelona, Caixa 
Fòrum Barcelona i La Pedrera de Catalunya Caixa, per a fer efectiva la plena accessibilitat, no tan sols als edificis i les col·leccions, sinó també a les activitats 
que s’hi poden dur a terme: 
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 Activitats extretes del pdf. http://www.mnac.cat/educart/pdf/accessibilitat_001.pdf.  
23

 Afirmació efectuada per Carme Comas Camacho (tècnica museus d’Esplugues) a la documentació de les Jornades “Municipios para todos”, op. cit. 
24

 Informació extreta de la documentació de les “Jornades el Consols de la Bellesa”, organitzades pel MUHBA al Monestir de Pedralbes el 4 de maig de 2010.  
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o CaixaForum Barcelona, un centre adaptat: podem trobar recursos per a diferents tipus de necessitats educatives especials. Per a visitants amb 
mobilitat reduïda, hi ha ple accés a tots els espais del recinte i existeixen espais reservats a l’Auditori. Pel que a fa a persones amb dificultats visuals, 
hi ha visites comentades a les exposicions i a l’edifici adaptades; així com es disposa d’un servei de aparells audiodescriptius per a visitar les 
exposicions i l’edifici i d’elements tàctils susceptibles de ser tocats en les visites comentades a l’edifici. L’accessibilitat per a persones amb dificultats 
auditives es centra en la instal·lació d’un bucle inductiu, una tecnologia que es basa en l’emissió d’ones electromagnètiques sense modular que 
arriba directament als aparells auditius, per millorar l’audició de les persones amb pròtesis auditives. També es proposen visites comentades en 
llenguatge de signes i visites adaptades a la comunicació oral. I, pel que fa a persones amb discapacitat psíquica i intel·lectual, es proposa l’adaptació 
dels tallers educatius i de les visites comentades a les exposicions i a l’edifici25.  

o “La Pedrera Accessible”26, de CatalunyaCaixa: s’ofereixen recursos d’accessibilitat visual i auditiva per a la visita a la Pedrera. Aquests recursos 
sensorials tenen per objectiu facilitar la comprensió dels continguts expositius i integrar a tots els públics. Els recursos són els següents: plànols de 
situació tàctils dels espais visitables de l'edifici (pati, golfes, terrat i el pis); els anomenats espais tàctils, que consisteixen en una maqueta de l'edifici i 
altres elements, com el detall d'un balcó, la caixa d'escala i xemeneies, i en unes lents d’augment a les exposicions temporals i a l’espai Gaudí pel 
públic amb dificultats visuals; una audioguia descriptiva en català i castellà, que permet als usuaris amb dificultats visuals seguir la visita guiada; així 
com la transcripció de l’audioguia, també en versió infantil, en nou idiomes (català, castellà, gallec, basc, francès, italià, anglès, alemany i portuguès) 
i aparells de bucle inductiu per a les audioguies per a usuaris amb discapacitat auditiva; visites comentades a les exposicions temporals adaptades a 
col·lectius de persones amb dificultats visuals o auditives, a més d’activitats sensorials integradores, dirigides tant a persones vidents com invidents; 
díptic imprès en Braille i de grans caràcters per a les exposicions temporals i la visita a l’edifici. A més, el centre està introduint recursos sensorials 
no només a nivell del seus espais museístics sinó també en els continguts de la programació d'activitats culturals, com ara conferències, jornades, 
concerts i altres activitats, per a tots els públics, incorporant  intèrprets en llenguatge de signes o bé fent les presentacions i audiodescripcions dels 
actes. 

S’ha pogut comprovar, doncs, que a nivell català existeixen diversos projectes que es basen en la filosofia del museu inclusiu, pel que podem concloure que 
existeix l’acceptació i el públic necessaris per tirar endavant amb èxit aquesta tipologia de projecte. 

Per acabar, caldrà parlar també de l’estat de la qüestió del museu inclusiu a LA RESTA D’ESPANYA. Com la voluntat d’aquest apartat és de caire informatiu i 
no exhaustiu, ens centrarem bàsicament a projectes a la ciutat de Madrid, per ser, juntament amb Catalunya, una de les regions pioneres en aquesta 
temàtica. Aquí, parlarem breument de les polítiques culturals d’inclusió i del desenvolupament dels estudis d’accessibilitat de recintes culturals. Després ens 
centrarem ja en la ciutat des de la perspectiva de l’administració pública i dels museus, en concret en els tres que formen l’anomenat “triangulo del arte” 
(Museu del Prado, Museu Thyssen i Museu Reina Sofia.  
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 http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/infoservicios_ca.html.  
26

 http://www.fundaciocaixacatalunya.org/osocial.  
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A Espanya, les polítiques culturals d’inclusió social es promouen des de l’administració central, l’autonòmica i la local. Una de les iniciatives més rellevants 
és el Llibre Blanc del Pla d’Accessibilitat 2003-2010, presentat pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, que analitza les possibilitats i enfocaments 
d’actuació necessaris per afrontar els problemes i les carències en relació amb l’accessibilitat dels discapacitats a tot tipus d’entorns, productes i serveis, 
entre ells la cultura. Aquest Pla sorgeix com a resposta, entre moltes altres qüestions, a la “constatació del limitat seguiment de les normatives sectorials 
desenvolupades els últims anys”, a “la necessitat de canviar el paradigma de la supressió de barreres, que socialment ha començat a ser assumit, per un altre 
més obert i igualitari de : Disseny per a tots” i a “poder difondre la varietat de barreres i d’afectats existents, més enllà de les reconegudes barreres 
arquitectòniques”27. Actualment aquestes polítiques s’estan dotant de caràcter aglutinador i s’està donant importància al oci i la cultura com a factors 
d’inclusió. 

Seguint amb la mateixa temàtica, en aquest apartat no podíem deixar de mencionar els estudis sobre accessibilitat als recintes culturals a Espanya, que són 
encara massa escassos. Les conclusions d’aquests informes, realitzats la majoria en els últims 10 anys, observen una conscienciació en la provisió de l’accés 
físic en recintes i productes culturals, però mostren que l’accés total, és a dir, més enllà de l’accés físic, continua sent un tema en procés de 
desenvolupament. De fet, un estudi dels museus madrilenys realitzat al 200328, suspèn al 55% dels mateixos. L’anàlisi general del sector de l’oci, realitzat de 
forma específica al Llibre Blanc, corrobora la insatisfacció que els col·lectius tenen respecte a les seves possibilitats d’oci.  

 Centrant-nos ja a la ciutat de Madrid, i abans de centrar-nos en els principals museus de la ciutat, cal parlar del programa del Patronat de Turisme de 
Madrid anomenat “Descubre Madrid”29. Aquest programa ofereix al llarg de l’any una extensa proposta de visites guiades per conèixer a fons la ciutat. Dins 
aquest programa, cal destacar la relació de visites adaptades per a persones amb discapacitat física, sensorial i intel·lectual, que es poden sol·licitar des de 
tots els punts d’informació turística de la ciutat. Veiem, doncs, com Madrid ha donat prioritat a la relació entre accessibilitat i turisme cultural; així com 
també hem vist a Catalunya. 

Pel que fa als museus madrilenys, ens centrarem en el que popularment es coneix com el Triangulo del Arte, un espai del centre de la ciutat on es concentra 
la oferta museística més important de la capital. En els tres vèrtex del triangle es trobem el Museu del Prado, el Museu Thyssen i el Centre d’Art Reina Sofia. 
Abans de centrar-nos en les línies de treball concretes de les tres institucions, cal presentar el projecte “Hablando con la Pintura”. Aquest projecte tracta de 
convertir el museu en un escenari on aplicar estratègies i recursos didàctics on l’obra d’art es converteix en una eina de treball, amb l’objectiu que 
col·lectius amb discapacitat intel·lectual i trastorns del espectre autista (TEA) desenvolupin les seves capacitats creatives i aconsegueixin noves formes de 
percebre i actuar, a través de l’educació emocional30. Es parteix de la idea de comparar obres, que sense tenir aparentment res en comú en el seu aspecte, 
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Llibre Blanc del Pla d’Accessibilitat 2003-2010.  Consultat a www.ceapat.es (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad). 
28

 Estudio de Accesibilidad de los Museos Existentes en el Municipio de Madrid. Eugenio Ramos Llinás, Grupo Los Verdes, José Muñiz y S. I. Marugán Tovar. Madrid, 2003.  
29

 Projecte es difon a través de Guia de Turismo accessible. Madrid para todos. Editat per Caja Madrid i l’Ajuntament de Madrid. Consultada la 3era edició (2006).  
30

 Aquest projecte ha estat desenvolupat per Rebecca Barrón experta en Competències Emocional per la UNED i presidenta de l’Associació Argadini (2007) dedicada a 
l’Educació Emocional a través de la Creativitat. Informació extreta de les Jornades d’Art Accessible als Museus”, organitzada per Caixa Catalunya Obra Social i Art ticket Bcn.  
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responen a cerques i inquietuds coincidents dels artistes que les creen. L’experiència s’està duent a terme als museus Thyssen-Bornamisza, Centre d’Art 
Reina Sofia, Museu del Prado i el Museu Arqueològic de Madrid. 

Aquests tres museus que s’han citat anteriorment han estat pioners a l’Estat en oferir un programa especial per a adaptar la seva oferta d’activitats a tots 
els públics: 

o Museu Nacional del Prado. Programa “Prado para todos”31: el museu pretén facilitar l’accés al coneixement i la cultura als públics que tenen alguna 
tipologia de discapacitat, sigui sensorial, intel·lectual; així com els públics amb malalties neurodegeneratives, dany cerebral adquirit o trastorn 
mental, a través de diverses accions i serveis.  Pel que fa a les persones sordes es programen mensualment conferències, itineraris didàctics i les 
visites guiades amb intèrpret de Llengua de Signes Espanyola (LSE). Pel que fa a persones amb dificultats auditives, les activitats que es 
desenvolupen a l’auditori són accessibles per a usuaris de pròtesis auditives (en bucle magnètic). Pel que fa a discapacitats físiques i malalties 
mentals, el museu realitza una sèrie d’activitats dirigides a centres i institucions on s’atén aquests col·lectius. Les activitats són realitzades per 
educadors especialistes que adapten les accions al nivell de cada grup. Les activitats es plantegen des d’un enfoc didàctic, artístic, creatiu i 
d’estimulació cognitiva.  L’experiència es desenvolupa en dos sessions: una al centre i l’altre al museu. Pel que fa als TEA, des del 2009, el Prado 
treballa en l’elaboració de recursos didàctics dirigits a aquest col·lectiu. Entre ells, s’inclou l’elaboració i il·lustració d’una història que busca apropar 
aquest públic a conceptes relacionats amb el museu. Per últim, actualment s’està posant a la pràctica, adaptant i avaluant un recurs didàctic dirigit a 
professionals de l’àmbit clínic-sanitari que treballen directament amb persones amb trastorn mental o psíquic.  

o Museu Thyssen-Bornemisza, EducaThyssen (àrea educativa), Projecte “Red de Públicos”32: aquest projecte consisteix en crear un espai en el que 
les persones amb necessitats educatives especials i les seves famílies trobin al museu un lloc en el  que desenvolupar les seves capacitats, amb les 
mateixes oportunitats que la resta de públics. El col·lectiu de persones amb trastorn mental és un dels públics presents, amb la col·laboració amb la 
xarxa d’atenció a la Salut Mental a Madrid. La col·laboració es basa en el disseny de materials i activitats adaptades, posant especial interès en que 
els professionals implicats en aquest col·lectiu descobreixin el potencial del museu i les seves col·leccions, com una eina aplicable a la seva feina. Pel 
que fa a les persones amb discapacitat intel·lectual, es treballa entorn a la idea de que el museu i els seus continguts poden seu un element d’oci 
integrador i una eina útil en la vida quotidiana. S’estan desenvolupant materials amb grups concrets, on es tracta temes com allò visible i allò 
invisible, la natura, el temps d’oci, els espectacles, el món femení, entre d’altres. Pel que fa a la discapacitat sensorial, es realitzen programes de 
visites dinamitzades (públic escolar) i visites comentades (públic adult) en llenguatge de signes. El 2011 es va presentar la signoguia del museu, en 
llengua de signes espanyola amb subtítols, finançada per la Fundació Orange (igual que la presentada al MNAC). Per a la discapacitat visual, s’han 
desenvolupat materials sensorial d’algunes obres del museu, a través de la col·laboració d’artistes amb els educadors. Per últim cal parlar de 
l’educació especial al museu, on s’ha creat un programa de visites taller ofert als centres d’educació especia. Aquest programa no està concebut 
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 Fulletó informatiu “Actividades Febrero 2012” (área de educación, calendario febrero 2012) Museo Nacional de el Prado.  
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 http://www.educathyssen.org/accesibilidad.  
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com una visita general al museu, sinó com un procés educatiu amb l’objectiu d’apropar els alumnes al món de l’art des d’una perspectiva lúdica i 
creativa.  

o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Programes educatius i accessibilitat33: aquest museu ha desenvolupat una completa programació 
educativa per atendre les necessitats especials dels diversos públics. De fet, un dels objectius que es marca el centre és aconseguir l’accés 
normalitzat de totes les persones al museu, així com la seva participació a totes les activitats des d’una perspectiva integradora. Seguidament, 
desenvolupem breument els programes: 

Discapacitat Visual: 

 Explora Guernica: activitat que conjuga la descripció verbal de l’obra clau de Picasso amb l’exploració de diagrames tàctils. Inclou un taller de 
creació. 

 Museo a Mano. La col·lección reescrita: s’ofereixen tres itineraris tàctils d’escultura, fent accessibles obres de Picasso, Oteiza, Chillida o 
Moore. 

 Visites descriptives: recorreguts mitjançant descripcions detallades que faciliten la creació d’imatges verbals d’obres seleccionades. Es 
formen grups mixtos de persones amb dificultats visual i sense.   

 Audiodescripcions adaptades: recorregut sonor i descriptiu per alguns dels nuclis temàtics de la Col·lecció, permetent la visita autònoma.  

 Fulletó en macrocaràcters amb plans adaptats del museu, els seus serveis i els artistes de la col·lecció.  

Discapacitat auditiva: 

 Visites guiades amb intèrpret LSE (Llengua de Signes espanyola), tant a la col·lecció permanent com a les exposicions temporals. 

 Signoguia: visita interactiva i autònoma per la col·lecció mitjançant un aparell que reprodueix comentaris en LSE amb subtítols, gràcies al 
suport de la Fundació Orange, com al Thyssen i al MNAC. A més, els seus continguts estan disponibles a través del servidor Blip.tv.  

 Bucle magnètic: préstec de bucles personals d’inducció magnètica per a usuaris d’audiòfons o implants. Disponibles per actes als auditoris, 
audioguies i visites comentades.  

Discapacitat intel·lectual:  

 Programa “Espécies de Espacios”: visita-taller que, durant dos sessions, aborda la idea d’espai des de diferents perspectives (personals, 
emocionals, físiques, socials, etc.). La primera sessió es desenvolupa en el centre i la segona al museu. Esta pensada per a grups de Centres 
Ocupacionals i Centres d’Educació Especial.  
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 Fulletó “Programas Educativos. Accesibilidad”. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Editat pel Ministerio de Cultura, Gobierno de España i la Fundación ONCE. 
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[La Seu per a tothom. Projecte Educatiu Accessible] Alba Clemente Azagra 

 

 35 

 

Per acabar, cal tornar a remarcar que evidentment hi ha molts projectes a la resta d’Espanya igual d’interessants que a Madrid. No obstant, després 
d’exposar tots la informació és fa clar que els tres museus que hem analitzat tenen experiència i, a més, han portat els seus projectes d’inclusió a les 
màximes expressions, tot i que encara queda molt per fer.  

Per tot el que s’ha comentat en aquest apartat, queda palès un context nacional que afavoreix la bona acollida del projecte. A Espanya, i sobretot a 
Catalunya, en els últims anys s’han desenvolupat als museus línies estratègiques a favors de la accessibilitat i la inclusió. No obstant, excepte els grans 
museus nacionals, a Madrid i a Barcelona, en els museus locals, encara queda molt per fer, tot i els grans avenços a nivell de discapacitat física i 
accessibilitat. D’altra banda, s’ha de tenir en compte el denominador comú dels programes d’activitats per a centres d’educació especial i de teràpia 
ocupacional: els anomenats tallers de creació i la divisió en mínim dos sessions; a l’hora de plantejar l’adaptació de les activitats del Museu de Terrassa. 

2.3.2. Referents internacionals 

 - Cultural Diversity Chapter (ICOM): 
  - Inclusive Museum Community 
   - International Conference 
   - International Journal 
 - Museus: 
  - Musée Louvre 
  - Museum of Modern Art (MOMA) 

S’ha inclòs aquest apartat de referents internacionals, ja que tot i que cal centrar-se en el context més immediat, s’ha cregut convenient parlar breument i 
de forma molt general de quin és el panorama internacional envers als projectes educatius per a col·lectius amb necessitats educatives especials al 
patrimoni mundial. Abans de comentar els exemples, es farà un breu resum de les aportacions de l’ICOM en aquest sentit i es parlarà de la Inclusive 
Museum Community, com a projecte comú que plasma les teories actuals del museu inclusiu, a partir de les quals es vol plantejar el projecte.  

Com a puntal del museu inclusiu en l’actualitat, cal parlar de la ICOM Cultural Divesity Chapter. Aquesta resolució forma part integral dels resultats de les 
activitats de l’ICOM de l’any 2010. Aquest va ser l’Any Internacional de l’Apropament de les Cultures i l’Any Internacional de la Biodiversitat.  Aprofitant 
aquest fet l’organització va apostar pel diàleg i la comprensió mútues, desenvolupant enfocaments inclusius i directrius relatives a la forma en que els 
museus haurien d’esforçar-se en treballar la diversitat. Així, a la 25ª reunió de l’Assemblea General de l’ICOM, celebrada al novembre de 2010 a Shanghai, es 
van adoptar un conjunt de 10 principis que han configurat l’anomenada carta de la diversitat cultural. Cal destacar la primera proposta: “1.Diversitat: el 
reconeixement i la afirmació de totes les formes de la diversitat cultural i la diversitat biològica a nivell local, regional i internacional i el reflex d’aquest 
diversitat en totes les polítiques i programes dels museus de tot el món”34. És evident que la diversitat que es plasma aquí va més enllà, però, evidentment, 
també inclou el ple accés als museus de les persones discapacitades i l’eliminació de les seves barreres.  
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Dins la mateixa resolució de l’ICOM es va proposar crear una plataforma pel museu inclusiu, que es va concretar amb l’aparició de Inclusive Museum 
Community. El museus, professionals i investigadors que participen d’aquesta comunitat tenen la preocupació comú sobre el futur paper de la institució 
museística i com pot esdevenir una entitat inclusiva. La comunitat interactua cara a cara anualment en una conferència, però durant tot l’any s’estableixen 
relacions a partir d’un bloc i la publicació d’una revista. 

Pel que fa a la conferència, coneguda com The International Conference of the Inclusive Museum, es celebra anualment a diferents indrets del món. La 
conferència inaugural es va celebrar en el Museu Nacional d’Etnologia de Leiden (Països Baixos) el 2008. La conferència es concep com un espai de reflexió 
crítica, tant del professionals actuals com dels estudiants i investigadors emergents. S’accepten propostes de participació on-line, mitjançant vídeo o 
presentació escrita. Pel que fa a la publicació, The International Journal of the Inclusive Museum, serveix com a difusió dels resultats de les conferències, així 
com aparador de treballs dels diferents membres de l’entitat. Inclusive Museum Community també publica llibres i manté un bloc de notícies a la web 
www.onmuseums.org , sobre els treballs dels membres de la comunitat i les principals novetats en el camp museístic.  

Centrant-se ja en els exemples museístics que s’han escollit, s’ha cregut convenient parlar del projecte del Museu del Louvre i el del MOMA  de Nova York, 
per l’experiència que aporten al sector, així com per la seva condició de pioners. 

Pel que fa al Museu del Louvre, amb 8,5 milions de visitants anual, és un dels museus més visitats del món. Partint d’aquesta base, l’accessibilitat és un 
repte. Des de fa més de 20 anys, amb el projecte Grand Louvre i la construcció de la piràmide, el museu ha posat a la pràctica una política vers la plena 
accessibilitat del públic discapacitat, treballant com a punt de partida la discapacitat física i les barreres arquitectòniques. Aquesta voluntat continua vigent 
avui dia i s’ha implementat amb un pla d’accessibilitat que contempla tot tipus de discapacitats, amb la creació d’una junta auditora que fa el seguiment de 
l’aplicació del pla i que supervisa, així mateix, que es tingui en compte l’accessibilitat en els projectes que es duen a terme al museu. Per abreujar, s’exposen 
els casos de tres d’aquests col·lectius i les experiències que estan duent a terme el museu: 

o Discapacitats visuals: el museu ha creat diferents dispositius tàctils que permeten descobrir les col·leccions de pintura i escultura al llarg del 
recorregut del museu, l’anomenada galeria tàctil. També s’ofereixen visites al voltant d’una obra concreta, on el guia, amb un suport tàctil , fa una 
visita descriptiva. 

o Discapacitats auditius: es duen a terme visites  en llenguatge de signes. A més, un acord amb una companyia de teatre que desenvolupa la seva 
activitat en llenguatge de signes (The International Visual Theatre) permet desenvolupar visites més atractives per a la comunitat sorda, donant 
resposta a les seves especificitats culturals. També s’ha posat a la pràctica visites realitzades amb lectura facial o bucles magnètics. 

o Discapacitats intel·lectuals i malalties mentals: des de 2007, el museu ha posat a la pràctica “rencontres”35, un programa de sensibilització destinat 
als professionals del sector mèdic i social que desitgin desenvolupar un projecte de visita en grup al museu.  
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 Informació extreta de la intervenció de Maththieu Decraene (Charge de développement des publics pou l’accessibilité, Musée Louvre) a les jornades “Art Accessible” 
organitzades el 2009 per Articket i Obra Social Caixa Catalunya.  
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El Metropolitan Museum of Modern Art (MoMa) de Nova York es situa entre les primeres institucions culturals del món en desenvolupar programes 
específics per a persones amb discapacitat. Aquests programes es remunten al 1944, quan el museu va inaugurar un centre de rehabilitació per a veterans 
de guerra. El 2000 el MoMa va guanyar el premi Access Inovation in the Arts i al 2007 va rebre el premi Ruth Green Advocacy que atorga la Lliga de persones 
sordes (League fot the Hard of Hearing)36.  

Pel que fa als programes per escoles (school programs), el museu ha dissenyat una gran varietat d’activitats pensades per alumnes d’educació obligatòria 
amb discapacitat. MoMa treballa per als alumnes i també per als professionals: 

o Estudiants (primària i secundària): els educadors del museu treballen amb el professor del futur grup visitant per planejar les sessions, assegurant 
que el material es presenta de la forma més apropiada i accessible. Les sessions es poden dur a terme en totes les galeries i sales del museu. 
Actualment existeixen quatre tipologies de visites: 

 One-Time Museum Visits: inclou la visita guiada a les galeries del museu amb un educador. 

 Art Studios: inclou la visita guiada i un taller de creació a les sales didàctiques del museu. La idea és que els alumnes explorin un tema de la 
col·lecció i enllacin l’aprenentatge dels conceptes creant les seves pròpies obres d’art. 

 Three-Part Series: inclou una sessió de l’educador a l’escola, la visita guiada al museu i una post visita, a l’escola o a l’aula del mateix museu, 
que es desenvolupa amb una activitat de creació.  

 Extended Partnerships: es tracta d’una associació de llarga durada amb una escola. Inclou reunions entre els educadors del museu i els 
professors per a desenvolupar el currículum acadèmic, una sèrie de visites al museu i sessions a la pròpia l’escola.  

o Recursos per al professorat: aquest treball s’encara en dos plans. Per una banda, es desenvolupen cursos, que ofereixen una introducció als 
enfocaments dels educadors del museu per a aquest tipus de grups. De l’altra, el museu ofereix Guies Didàctiques, en  format CD-ROM  i també amb 
una pàgina web que serveix per planejar les futures visites amb els grups: www.moma.org/modernteatchers.  

Per a públic en general, MoMa tracta tres tipologies de discapacitat de forma individualitzada: 

o Visitants amb discapacitat auditiva: el museu ofereix una signoguia, així com visites comentades en Llenguatge de Signes Anglès. Els auditoris i les 
sales del museu tenen dispositius de bucle magnètic per a visitants amb audiòfons.  

o Visitants amb discapacitat visual: el museu ofereix una audioguia amb descripcions visuals de la Col·lecció del MoMa, acompanyat per comentaris 
històrics i música.  D’altre banda, s’ofereixen visites guiades especials en dos tipus de programes: 

 Art InSight: es tracta d’un programa mensual per les galeries del museu, on cada visita es dedica a una o dues obres de les que es donen 
extenses descripcions verbals. 

                                                           
36

 http://www.moma.org/visit/plan/accessibility.  

http://www.moma.org/modernteatchers


[La Seu per a tothom. Projecte Educatiu Accessible] Alba Clemente Azagra 

 

 38 

 

 Touch Tours: les visites permeten utilitzar el sentit del tacte als participants amb una selecció d’escultures i objectes de disseny de la 
col·lecció (utilitzant guants especials per evitat el deteriorament de les peces).  

o Visitants amb discapacitats psíquiques o intel·lectuals: el museu presenta dues tipologies de programes per adaptar-se a aquest tipus de públic: 

 CreateAbility: es un programa per a visitants amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies de forma individual. Es programa un cop al 
mes, en que els participants es centren en un tema concret, exploren diverses obres de les galeries sobre la temàtica i després a l’aula 
experimenten creant una obra d’art pròpia sobre els conceptes treballats a les galeries. 

 Programes per a grups: el museu ofereix una sessió prèvia amb el responsables del grup per a treballar les diferents necessitats i interessos 
en particular i planejar la visita.  

Aquest repàs als referents internacionals del museu inclusiu, ha permès veure que els projectes educatius accessibles als museus és un tema que està 
d’actualitat i que s’estan desenvolupant múltiples programes en aquest sentit als museus d'arreu del món. A la vegada, en aquest apartat s’ha pogut 
observar dos complerts programes d’accessibilitat museística que han de ser els referents del projecte que es presenta aquí. 

Per tot el que s’ha comentat, caldrà tenir en compte els tres públics que més es treballen en els plans d’accessibilitat dels museus: discapacitat auditiva, 
visual i intel·lectual, com a públic referent al qual adaptar les activitats dels projecte, donat que ha quedat palès que existeix la demanada. També caldrà 
tenir en compte l’oportunitat de treballar una temàtica concreta, cosa que facilita l’aprenentatge per a grups d’educació especial; així com, la 
importància que es dóna al sentit del tacte, poder accedir a les obres amb més proximitat i experimentar amb les mans els conceptes treballats.  

 

2.4. Anàlisi Institucional. El Museu de Terrassa 

En aquest últim apartat de la fase d’anàlisi del context del projecte, cal parlar de la institució on es desenvoluparà: el Museu de Terrassa. La voluntat és 
conèixer a fons la història, les col·leccions, la missió i les línies estratègiques que es treballen a aquest institució museística com a informació essencial a 
l’hora de plantejar el projecte.  

Per això s’ha dividit aquest gran punt en vuit subapartats. Primer es parlarà de la història de l’origen i desenvolupament del museu; en segon lloc, es farà 
una anàlisi interna del museu, és a dir, l’organigrama i les dades bàsiques; en tercer lloc, es parlarà breument de les diferents seccions que conformen el 
Museu de Terrassa, que no es caracteritza per un model centralitzat de les col·leccions; en quart lloc, es presentaran les diferents publicacions que es 
treballen; en cinquè lloc, es centrarà el discurs en la secció de la Seu d’Ègara on es desenvoluparà el projecte; en sisè lloc, es descriuran els actuals Serveis 
Educatius; i, en últim lloc, es comentaran els pocs antecedents del museu en el tractament de col·lectius amb necessitats educatives especials. 
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2.4.1. Breu Història del Museu 

ANTECEDENTS. LA JUNTA MUNICIPAL DE MUSEUS  

El Museu de Terrassa com a museu municipal es va consolidar com a organització museística el 1989. No obstant, per entendre els orígens de la seva 
col·lecció i la seva estructura cal  remuntar-se a principis de segle XX, amb la constitució d’una sèrie d’iniciatives de particulars i col·lectius, públics i privats a 
la ciutat, que esdevenen l’embrió del patrimoni museístic local37.  

El 1891 s’enderroca part de l’estructura l’antic castell de la Vila, per tal d’aconseguir un espai més regular per la Plaça Major. Prèviament s’havia presentat 
una sol·licitud a l’Ajuntament perquè una comissió es fes càrrec de la conservació i recuperació de les restes del palau, patrimoni que es va conservar en 
primera instància al local de l’Ateneu Terrassenc. En aquest moment cal ressaltar la figura de Josep Soler i Palet. Com president de l’Ateneu, delegat Centre 
Excursionista de Catalunya i personalitat lligada a iniciatives culturals, va ser l’impulsor de la reclamació a l’Ajuntament d’un local adequat per instal·lar un 
primer museu arqueològic per aquesta col·lecció medieval del Castell i els documents històrics procedents de l’Arxiu Notarial. Així, el 1892 es produeix el 
trasllat de les restes al claustre de l’antic Convent de Sant Francesc de la ciutat. Josep Soler també va ser un dels primers col·leccionistes particulars d’art i 
antiguitats de Terrassa. En morir, la seva col·lecció va esdevenir una de les bases del patrimoni museístic local, i del futur Museu de Terrassa.  

El 1904, es produeixen dos fets cabdals per la història del patrimoni terrassenc i del futur museu. Per una banda, el municipi de Sant Pere s’agrega a 
Terrassa i el conjunt de les Esglésies de Sant Pere passen a convertir-se en la prioritat en la conservació del patrimoni monumental local. De l’altra, 
s’organitza una exposició local d’Art Antic al nou Palau d’Indústries, que mostra l’excel·lent qualitat del patrimoni que es conserva a la ciutat i fa palesa la 
necessitat d’un espai adequat per mostrar aquestes primeres col·leccions.  

Com a conseqüència d’aquests esdeveniments, l’Ajuntament aprova el mateix any la creació dels Museus Municipals d’Història, Arts aplicades i Ciència, la 
funció dels quals serà conservar, col·leccionar i exhibir. També s’acorda la creació d’un Patronat de personalitats rellevants a la ciutat que gestionin aquests 
futurs museus. A partir de la segona dècada del segle XX, aquest Patronat es començarà a autoanomenar Junta Municipal de Museus, Arxius i Biblioteques. 
Tot i això després de la Guerra Civil, la Junta perdrà les competències en arxius i biblioteques, que es gestionaran des d’altres organismes, passant a 
anomenar-se Junta Municipal de Museus. 

Durant els primers anys de treball de la Junta, hi haurà un protagonista indiscutible: les esglésies de Sant Pere, on es començaran a desenvolupar les 
reunions de la pròpia Junta. En aquesta època, un altre dels temes centrals serà trobar un local adequat per a una biblioteca municipal. El tema no es resol 
fins a la mort de Josep Soler i Palet el 1921, que llega a la ciutat la seva casa pairal, juntament amb les seves col·leccions artístiques i el seu fons documental, 
perquè sigui destinada a biblioteca i museu. Així, la Biblioteca Museu Josep Soler i Palet s’inaugura el 1928.  
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Serà en aquest moment quan la Junta aposti per les excavacions al recinte de les esglésies sota la direcció de Puig i Cadafalch, durant la dècada de 1920 al 
1930. Un cop finalitzades les obres d’excavació i restauració es decideix museïtzar el conjunt. Paral·lelament, la Junta s’encarrega dels retaules gòtics de 
Sant Pere, les pintures murals de Sant Tomás de Canterbury i el recentment descobert mosaic exterior a Santa Maria, encarregant el seu examen de 
conservació i les posteriors tasques de restauració. Pel que fa al patrimoni moble, cal saber que un cop constituïda la Junta es segueix mantenint una política 
d’adquisicions patrimonials; així com, les diverses donacions de particulars i institucions. D’aquesta època trobem el punt de partida del primer museu de la 
ciutat: la donació de la col·lecció de Josep Soler i Palet. Aquesta col·lecció, iniciada el 1908, va ser adquirida bàsicament a través d’antiquaris i posà 
especialment interès en objectes medievals. No obstant, del total de la col·lecció hi ha un tant per cent molt reduït d’objectes de procedència local.  

No obstant, al 1936 esclata la Guerra Civil i paralitza qualsevol creació museística, ja que la Junta es centrarà en la salvaguarda del patrimoni local, sobretot 
en els primers moments de crema de elements eclesiàstics per part dels escamots revolucionaris i els saquejos a habitatges particulars. Les esglésies de Sant 
Pere es convertiran en dipòsit de les col·leccions d’art custodiades. Després de la guerra, la Junta va organitzar una exposició d’aquestes obres d’art abans 
que fossin retornades als seus propietaris, tant les que provenien d’esglésies i edificis públics, com de particulars. Es va ubicar a la rectoria de les esglésies 
de Sant Pere i al local dels Amics de les Arts de Terrassa. No obstant, alguns objectes no van ser reclamats, pel que van passar a formar part de fons 
museístic local. Durant els primers anys de postguerra, es segueixen les obres de restauració de les esglésies de Sant Pere, ara sota la direcció de Jeroni 
Martorell, director del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació.  

Paral·lelament i degut a la necessitat d’espai, l’ajuntament adquireix el 1947 el Castell Cartoixa de Vallparadís per a la creació del Museu Municipal d’Art, on 
es traslladà la col·lecció després de la restauració de l’edifici. Les  obres comencen el 1950, l’objectiu de les quals era recuperar la part més noble de l’edifici, 
tot eliminant les construccions posteriors. El 1959 finalitza la reconstrucció de la Sala Capitular i el museu s’inaugura el mateix any, tot i que la rehabilitació 
segueix, amb diverses fases a la resta de l’edifici, inaugurant-se progressivament les diverses sales. L’any 1965 es va donar per conclosa la reconstrucció.  

D’altra banda, i davant les notícies de l’imminent enderroc de la Casa modernista Alegre de Sagrera, l’ajuntament inicia negociacions amb el propietari, 
Antoni Alegre, per evitar la construcció d’un edifici de nova planta damunt d’aquest emblema del patrimoni terrassenc. La compra per part de l’ajuntament 
es fa efectiva el 1971. Amb la denominació de casa-museu, s’intentà adequar el museu com un habitatge romàntic vuitcentista i, a la vegada, com a espai 
expositiu per les col·leccions de pintura municipals; així com a seu de la Junta de Museus. La Casa Museu Alegre de Sagrera s’obre al públic el 1973, amb 
successives inauguracions de diferents sales monogràfiques que contenen les noves adquisicions en pintura.  

TRANSICIÓ CAP AL MUSEU DE TERRASSA 

Amb la formació del nou consistori democràtic, es va iniciar una voluntat de professionalitzar el camp dels museus i del patrimoni local. De fet, la Junta de 
Museus, sense arribar a dissoldre’s mai, va anar progressivament abandonant la seva activitat. El primer pas cap al Museu de Terrassa es va efectuar al 
1984, quan es va crear l’Institut Municipal de Cultura, Esports i Joventut; passant així els professionals que vetllaven pel patrimoni i les col·leccions 
museístiques a dependre directament d’aquesta nova entitat municipal que treballava de forma autònoma. Al 1987, en Domènec Ferran, actual director del 
museu, assumeix les tasques de direcció dels museus municipals.  
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La consolidació del projecte de l’actual Museu de Terrassa s’inicia amb l’elaboració, l’any 1988, del Pla General de Museus d’àmbit local de Terrassa38. 
Aquest Pla actualitzava l’estat de la qüestió del patrimoni museístic municipal i definia unes directrius i un programa d’aplicació concret a curt, mitjà i llarg 
termini; ja que fins al moment no existia cap projecte museològic concret, sinó que se seguia la inèrcia establerta per la Junta de Museus. 

El 1990 es redacta el Programa Museístic, que articulava tot el patrimoni en el Museu Municipal de Terrassa, que acaba definint-se amb el nom de Museu 
de Terrassa (MdT). Sota la concepció del nou museu, format pels diferents elements patrimonials de la ciutat, es pretenia explicar l’evolució històrica de 
Terrassa i proposava: una seu principal, el Castell Cartoixa de Vallparadís, que comptava amb l’exposició permanent i un espai per exposicions temporals de 
llarga durada, i diverses seccions (el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere, la Casa Alegre de Sagrera, a partir de 1994 la Torre del Palau i a 
partir del 2003, el Claustre de l’antic Convent de Sant Francesc). Així, l’any 1994 s’inaugura l’exposició permanent de referència al Castell Cartoixa que fa una 
evolució històrica de la ciutat des de la prehistòria fins l’actualitat. 

En conclusió, a causa de l’evolució històrica de la salvaguarda i difusió del patrimoni terrassenc, l’organització que derivarà en el projecte pel Museu de 
Terrassa serà força atípica, ja que realment el museu no té una seu central on exposar la seva col·lecció, sinó que gestiona el patrimoni immoble municipal a 
partir del qual exposa el seu fons, juntament amb les exposicions temporals.  

2.4.2. El Museu Avui. Anàlisi interna 

 Descripció interna del Museu: 
  - Descripció del Museu Avui: objectius i patrimoni 
  - Organització en Seccions del Museu de Terrassa 
  - Cercles de Relacions 
   - Col·laboracions internes 
   - Col·laboracions externes 
  - Visitants de les Seccions. Estadístiques 2011 
  - Organigrama 

- Preus Entrades 2012 

DESCRIPCIÓ DEL MUSEU 

Actualment el Museu de Terrassa s'encarrega de la gestió del patrimoni històric, artístic, etnogràfic i arqueològic de la ciutat. Les seves principals funcions 
són la salvaguarda, documentació, exhibició i divulgació del patrimoni històric i artístic terrassenc39. El seu marc d'actuació preferent és l'evolució del 
territori i l'ocupació humana de Terrassa i la seva comarca des dels orígens fins als nostres dies. 

                                                           
38

 PEREGRINA I PEDROLA, NEUS, op. cit, pàg.46.  
39

 Informació extreta de la Memòria 2011, en procés de redacció. Consultada de l’Arxiu del MdT. 
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El Museu de Terrassa el conformen els equipaments museístics municipals següents: el Castell Cartoixa de Vallparadís, la Seu d’Ègara (Esglésies de Sant 
Pere), la Casa Alegre de Sagrera, la Torre del Palau i el Centre d'Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa, i el Claustre del Convent de Sant Francesc. 
Altres equipaments relacionats amb l'activitat museística són els dipòsits de reserva, situats als jardins de la Casa Alegre de Sagrera, que contenen totes les 
col·leccions, no exposades permanentment, entre les quals destaquen les d'arqueologia, i un magatzem al carrer Pare Font. 

ORGANITZACIÓ EN SECCIONS 

Tot i que en el següent aparat es farà una descripció més exhaustiva de les seccions que conformen el Museu de Terrassa, en aquesta anàlisi calia incloure la 
informació de caire estadístic i les dades tècniques més rellevants sobre el funcionament intern de les seccions del museu; que exposem en el següent 
quadre: 

 

NOM SERVEIS HORARI ESTADÍSTIQUES40 ACTIVITATS MUSEU 2011 

CASTELL CARTOIXA DE 
VALLPARADÍS 

- Monument visitable 
- Seu principal del museu 

- Exposició permanent i exposicions temporals de 
llarga durada 

- Visites, itineraris i tallers  
- Punt d’informació  

- Venda de publicacions del museu 

- de dimecres a dissabte, de 
10 a 13.30h i de 16 a 19 h 
- diumenges, d’11 a 14 h 
- dilluns i festius, tancat 

Visitants individuals: 11.642                 
Visitants en grup: 8.204                                   
Total visitants: 19.846                                      

- Exposició temporal “L’istme de Sant Pere: 
l’ocupació d’un territori”, del 10 de juny de 2010 al 

26 de febrer de 2012 
- Exhibició: Descobreix Una joia del Museu: Josep 

Rigol (1925)  
- Visites, itineraris i tallers de l’oferta regular del 

museu i d’altres de caràcter extraordinari 

SEU ÈGARA. 
ESGLÉSIES DE SANT 

PERE 

- Monument visitable 
- Visites i itineraris 

- Sala d’audiovisuals 
- Punt d’informació 

- Venda de publicacions del museu 

- de dimarts a dissabte de 
10 a 13.30 i de 16 a 19 h 
- diumenges d’11 a 14 h 
- dilluns i els festius: 1 de 

gener, 1 de maig, 25 i 26 de 
desembre, tancat 

Visitants individuals: 8.049                            
Visitants en grup: 10.425                             

Total visitants: 18.474                                

- Visites, itineraris i tallers de l’oferta regular del 
museu i d’altres de caràcter extraordinari 

CASA ALEGRE DE 
SAGRERA 

- Exposició permanent 
- Visites, itineraris i tallers 

- Aula didàctica 
- Maqueta tàctil: El modernisme a les teves mans 

- Sala d’audiovisuals 
- Punt d’informació 

- de dimecres a dissabte de 
10 a 13h i de 16 a 20 h 

- diumenges, d’11 a 14 h 
- dilluns i festius, tancat 

Visitants individuals: 14.263                              
Visitants en grup: 6.549                                    
Total visitants: 20.812                                     

- Visites, itineraris i tallers de l’oferta regular del 
museu i activitats de caràcter extraordinari 

- Fira Modernista de Terrassa (maig) 
- Activitats diverses d'alcaldia i altres entitats 
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 Dades encara no oficials, extretes de la Memòria del Museu de Terrassa 2011, encara en procés de redacció.  
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- Venda de publicacions del museu 
- Actes de protocol d’Alcaldia de Terrassa 
- Cessió de l’espai a institucions per a usos 

extraordinaris 

TORRE DEL PALAU I 
CENTRE 

D’INTERPRETACIÓ DE 
LA VILA MEDIEVAL DE 

TERRASSA 

- Monument visitable (Torre del Palau) 
- Audiovisual i espai museïtzat (centre 

d’interpretació) 
- Visites, itineraris  i tallers 

No hi ha un horari 
establert. Cal concertar dia 

i hora (només s’hi pot 
accedir amb visita guiada) 

Visitants en grup: 1.627                               
Total visitants: 1.627                                 

- Visites, itineraris i tallers de l’oferta regular del 
museu 

- Visites i activitats de caràcter extraordinari 

CLAUSTRE DEL 
CONVENT DE SANT 

FRANCESC 

- Monument visitable 
- Visites guiades  

- Activitats de caràcter extraordinari 

- de dilluns a divendres, de 
10 a 13.30 h i de 17 a 19 h 

- Visites guiades, a 
concertar 

Visitants individuals: 1.453                               
Visitants en grup: 165                                       
Total visitants: 1.618                                      

- Visites, itineraris i tallers de l’oferta regular del 
museu 

- Visites i activitats de caràcter extraordinari 

DIRECCIÓ I SERVEIS 
MUSEU DE TERRASSA. 

CASA SOLER I PALET 
(Departament de 

Cultura, Ajuntament 
de Terrassa) 

- Direcció i serveis del Museu de Terrassa 

- de dilluns a divendres 
(matins): 9 a 14h 

- de dilluns a dijous 
(tardes): de 16 a 19h 

Usuaris servei de consultes 
especialitzades: 110                                       
Peticions de cessió 

d’imatges, permisos per 
filmar i fotografiar: 76                 

Usuaris de la biblioteca: 37                                                                          

- Activitats pròpies de la gestió quotidiana de la 
direcció del Museu de Terrassa: direcció, servei 

educatiu, servei de difusió, biblioteca 
especialitzada, consultes especialitzades, arxiu de 

documentació i arxiu fotogràfic. 

DIPÒSIT MUSEU. 
CASA ALEGRE DE 

SAGRERA 

- Dipòsits del Museu de Terrassa 
- Tasques de conservació i restauració 
- Arxius i documentació arqueològica 

Amb visita concertada 
No existeixen estadístiques 

d’aquesta secció 

- Les pròpies d'un dipòsit museístic: restauracions, 
documentació museística, arqueologia, consultes i 

préstecs d'objectes 
- Condicionament i accions de conservació 

preventiva 

DIPÒSIT MUSEU. 
C/PARE FONT 129 

- Dipòsits d’objectes i infraestructures del Museu Amb visita concertada 
No existeixen estadístiques 

d’aquesta secció 
- Les pròpies d’un dipòsit museístic, documentació 

museística, consultes i préstecs d'objectes. 
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CERCLES DE RELACIONS 

El Museu de Terrassa, com la majoria d’entitats museístiques, desenvolupa una part de la seva feina mitjançant el treball en xarxa, establint col·laboracions 
amb altres institucions culturals. En el següent quadre es fa una breu presentació de les diferents col·laboracions que estableix el museu a data del 2011, 
per poder copsar el nivell d’impacte geogràfic (local i català) que pot aconseguir el projecte. Aquest quadre es troba a l’annex 241.  

VISITANTS 

El còmput total de públic visitant del Museu de Terrassa, de l’any 2011, ha estat de 55.213 visitants. Aquest total és el resultat de la suma anual dels 
visitants, individuals i en grup, de cadascuna de les seccions que conformen el museu. I, queda desglossat de la manera següent: 18.151 visitants en grup i 
37.062 visitants individuals. 

A continuació exposem la gràfica per seccions dels visitants, en global, del museu al 201142: 
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 Informació extreta de la Memòria 2011, en procés de redacció. Consultada de l’Arxiu del MdT. 
42

 Informació extreta del quadre anual de dades totals de públic visitant a les seccions del Museu de Terrassa, que s’inclou a la Memòria 2011, que s’exposa a la pàgina 
següent. 
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També s’inclou quadre anual amb les dades totals de públic visitant de les seccions del Museu de Terrassa, de l’any 2011, desglossat per mesos i amb la 
diferenciació entre públic individual i en grup, aquest últim el que interessa més per aquest projecte: 

 

 SEU ÈGARA. ESGLÉSIES DE 
SANT PERE 

CASTELL  CARTOIXA DE 
VALLPARADÍS 

CASA ALEGRE DE 
SAGRERA 

TORRE DEL PALAU 

i CIVMT 

CLAUSTRE CONVENT 
SANT FRANCESC 

TOTAL 
SECCIONS

43
 

MES Indiv. En grup Total Indiv. En grup Total Indiv. En 
grup 

Total Indiv. En grup Total Indiv. En grup Total  

gener 616 262 878 708 318 1.026 679 289 968 0 13 13 113 0 113 2.998 

febrer 692 593 1.285 746 373 1.119 893 187 1.080 0 22 22 72 0 72 3.578 

març 640 682 1.322 796 527 1.323 877 830 1.707 0 34 34 184 0 184 4.570 

abril 638 633 1.271 907 675 1.582 1.131 789 1.920 0 15 15 168 0 168 4.956 

maig 512 768 1.280 998 880 1.878 9.226 758 9.984 0 64 64 147 0 147 13.353 

juny 499 935 1.434 659 584 1.243 805 250 1.055 0 156 156 251 0 251 4.139 

juliol 537 400 937 951 511 1.462 1.327 133 1.460 0 6 6 73 42 115 3.980 

agost 580 38 618 730 47 777 729 25 754 0 0 0 0 0 0 2.149 

setembre 850 186 1.036 728 40 768 888 58 946 0 0 0 111 0 111 2.861 

octubre 648 696 1.344 752 724 1.476 1.141 586 1.727 0 49 49 52 62 114 4.710 

novembre 518 1.089 1.607 548 557 1.105 819 576 1.395 0 235 235 84 32 116 4.458 

desembre 542 424 966 592 419 1.011 867 577 1.444 0 2 2 38 0 38 3.461 

TOTAL 7.272 6.706 13.978 9.115 5.655 14.770 19.382 5.058 24.440 0 596 596 1.293 136 1.429 55.213 
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 Quadre anual de dades totals de públic visitant a les seccions del Museu de Terrassa (encara no oficials), que s’inclou a la Memòria 2011, encara pendent de finalització. 
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ORGANIGRAMA 

A continuació, exposem l’organigrama en el que s’estructura el 
personal del Museu de Terrassa, integrat dins les àrees i 
departaments del l’Ajuntament de Terrassa, i quina és la seva 
estructura de treball i coordinació: 

 

Aquí podem veure com el museu depèn directament de la cap de 
cultura de l’ajuntament de Terrassa. La figura del director del 
museu és la que coordina tots els treballadors, des dels 
conservadors als conserges que gestionen les seccions de forma 
directa. Un altre fet remarcable és que els Serveis Educatius 
estan externalitzats des de setembre de 2011, tot i que les 
diferents activitats que s’organitzen sempre estan directament 
relacionades amb el museu, és a dir, Arqueolític no organitza res, 
és el Museu, pel qual treballa l’empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE TERRASSA. ÀREA 3: 
SERVEIS A LES PERSONES, COHESIÓ I 

BENESTAR SOCIAL 

DEPARTAMENT DE CULTURA CAP DE CULTURA 

MUSEU DE TERRASSA 

DIRECTOR DEL 
MUSEU 

CONSERVADORA I 
COMISSARIA EXPOSICIONS 

TEMPORALS 

DIFUSORA/ 
EDUCADORA 

CONSERVADOR/ 
ARQUEÒLEG 

SERVEI EDUCATIU 
(EXTERNALITZAT): 

ARQUEOLÍTIC 

TÈCNIC SEU 
ÈGARA 

CONSERGES SECCIONS 4 CONSERGES CASTELL 
CARTOIXA 

4 CONSERGES SEU 
D’ÈGARA 

3 CONSERGES CASA 
ALEGRE 

SENSE PERSONAL 
CONVENT DE SANT 

FRANCES I TORRE DEL 
PALAU 
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PREUS ENTRADES 

El museu, donada la seva dependència municipal, ha entrat en una època de canvis i de ajustaments del seu pressupost, com a tots els museus municipals 
d’aquest país. De fet, tradicionalment les seccions del museu havien estat d’entrada gratuïta i només es pagava per les activitats concertades. No obstant, 
des de 2010, l’ajuntament va decidir que l’entrada a la Seu d’Ègara seria de pagament, per la inversió i millorament del conjunt amb la finalització del Pla 
Director. Donat l’actual context de crisi, el consistori de la ciutat ha decidit que al 2012 s’iniciï el pagament també de l’entrada a la Casa Alegre i el Castell 
Cartoixa. A continuació s’exposa el llista de preus: 

o Conjunt Monumental Esglésies de Sant Pere: 

 Entrada regular: 6€ 

 Entrada reduïda residents a Terrassa: 3€ 

 Entrada reduïda (majors de 65 anys, estudiants, grups de més de 20 persones, persones amb discapacitat i famílies nombroses): 2€ 

 Entrada gratuïta: menors de 6 anys, carnet ICOM, carnet Associació de Museòlegs de Catalunya i personal docent i investigador acreditat 

 Servei Audioguia: 2€ 

o Casa Alegre de Sagrera i Castell Cartoixa de Vallparadís: 

 Entrada regular: 3€ 

 Entrada reduïda (majors de 65 anys, estudiants, grups de més de 20 persones, persones amb discapacitat i famílies nombroses): 2€ 

 Entrada gratuïta: residents a Terrassa, menors de 6 anys, carnet ICOM, carnet Associació de Museòlegs de Catalunya i personal docent i 
investigador acreditat 

o Abonament combinat als tres equipaments: 9€ 

 

Les conclusions que es poden extreure després d’aquesta anàlisi interna del Museu de Terrassa, es centren bàsicament en el fet que la seva organització és 
fruit de la naturalesa del museu, que en aquest cas és prou específica. El fet que el museu és divideixi per seccions no pròximes geogràficament (abasten tot 
el centre històric) i la separació dels serveis centrals d’aquest patrimoni que forma l’entitat museística, provoca un treball específic per cadascuna de les 
seccions i dificulta tots els treballs transversals del museu, com els serves educatius o la difusió. Tampoc podem obviar el canvi al 2012 de preus en les 
entrades, fent que a les seccions que abans eren gratuïtes ara siguin de pagament, pel que les estadístiques de públic, probablement difereixin al 2012, així 
com el monitoratge, ja que s’haurà de pagar l’entrada a més del guiatge, cosa que pot modificar les estadístiques de visites en grup.  

Per tot el que s’ha observat de l’anàlisi interna del museu, es poden deduir tres aspectes bàsics a tenir en compte pel projecte. Primer, el nombre de 
visitants anuals que rep la Seu d’Ègara: és la segona secció més visitada i la primera pel que fa les visites en grup. Al 2011, les dades són de més de 13.000 
visitants (tot i els canvis que pot comportar la pujada de preus), cosa que pressuposa una important base de visitants, vital per la viabilitat de les 
adaptacions que es pretenen fer de les activitats. També, cal tenir en compte la dependència del museu de l’ajuntament, el qual està totalment integrat 
en l’estructura del consistori terrassenc, cosa que suposarà lentitud en la pressa de decisions i paràmetres molt limitats a l’hora de plantejar, sobretot, el 
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pla de comunicació i el pressupost que es presentarà. En últim lloc, cal destacar el fet que el Museu de Terrassa està immers en una sèrie de 
col·laboracions i relacions amb altres entitats culturals de la ciutat i del país, cosa que s’haurà de tenir en compte a l’hora de planejar la difusió. També, 
el fet que el museu estigui relacionat amb la xarxa turisme per a tothom pressuposa una voluntat per a treballar en projectes relacionats amb aquesta 
tipologia de públics.  

2.4.3. Seccions del Museu de Terrassa 

 Seccions Patrimonials MdT: 
  - Castell Cartoixa de Vallparadís 
  - Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere 
  - Casa Alegre de Sagrera 
  - Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila medieval de Terrassa 
  - Claustre del Convent de Sant Francesc 

Aquest apartat pretén fer una breu explicació dels continguts patrimonials que es poden trobar a les cincs seccions visitables del museu, sense contar els 
serveis centrals i les reserves. Les dades i les informacions més tècniques es troben al quadre que s’exposa a l’anterior apartat, pel que aquí es troben dades 
de caire històric i cultural. 

CASTELL CARTOIXA DE VALLPARADÍS 

El Castell, com ja s’ha comentat, és avui la seu expositiva principal del Museu de Terrassa, que acull l’exposició permanent i la sala d’exposicions temporals 
de llarga durada, anomenada el Tinellet. L’origen de l’edifici que es conserva avui dia el trobem al segle XII, quan Berenguer Sanlà i la seva esposa adquiriren 
del comte de Barcelona la propietat d’unes terres per construir la seva residència fortificada, creant així la quadra de Vallparadís, territori amb jurisdicció 
pròpia. D’aquell primitiu castell, amb la muralla i la torre de l’homenatge on vivia el senyor i la família, avui dia se’n conserven uns pocs murs. Blanca de 
Centelles fou la darrera representant de la família al castell, ja que sense descendència al 1344 cedí els seus dominis a l’orde religiós de la cartoixa i, com a 
conseqüència, s’instal·la al castell un monestir anomenat Sant Jaume de Vallparadís. El castell patí força reformes per tal d’adaptar-ho a les necessitats de la 
comunitat de frares (l’església, actual Tinellet, sala capitular, claustre, les cel·les, etc.).  

Durant el segle XV, els cartoixans abandonaren el castell i es traslladaren a l’actual cartoixa de Montalegre (Tiana). El 1432, el castell passà a mans de la 
família Setmenat. El 1830 la quadra de Vallparadís passà a formar part de la vila de Terrassa quedant en mans de la família algunes terres i el castell. El 1852, 
els Sentmenat venen el castell i les terres a la família Maurí, fabricants locals i propietaris rústics, que establiren a uns masovers que vivien en una part del 
castell, reconvertit en masia, mentre la resta de l’edifici es va anar ensorrant-se gradualment. 

El 1944 es va declarar l’edifici monument històric i el 1947 la família Maurí el cedí a la ciutat. Poc després, es van iniciar les obres de restauració i 
reconstrucció amb la intenció d’ubicar-hi el museu de la ciutat. Des de l’any 1959, al castell ubicava el “Museo Municipal de Arte”, on s’exposaven diverses 
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col·leccions artístiques de totes les èpoques, provinents del patrimoni museístic municipal. No existia, no obstant, un projecte que li donés coherència44. El 
primer pas vers un museu d’història de la ciutat es dóna l’any 1982 amb la inauguració de la Sala d’Arqueologia que es troba a la sala capitular de l’antiga 
cartoixa. El Pla del Museu de Terrassa (1988) i, més tard, el Programa Museístic (1990) donen fonament a l’exposició permanent, inaugurada el 1994. En 
aquesta es mostra l’evolució del territori i la seva ocupació humana, a Terrassa i la seva comarca, que abraça des de la prehistòria a l’actualitat. 

El mateix 1994 s’inicia la primera de les exposicions temporals, que normalment són de producció pròpia. Així, el Tinellet es converteix en l’aparador de les 
col·leccions que es conserven als dipòsits i que sota el fil conductor d’un tema local o pel seu interès com a col·lecció museística es documenten i es difonen. 
El títols reflecteixen la diversitat temàtica d’aquestes exposicions: 

o Pere Prat i Ubach. Dibuixant i humorista 
o Pere Viver, entre la bastida i el cavallet 
o Pots de Farmàcia. Una col·lecció del Museu 
o Retrats del Museu. Les Masies de Terrassa 
o Art Medieval. Una col·lecció del Museu 
o Les arts aplicades modernistes a Terrassa 
o Art Local. La col·lecció del Museu de Terrassa (1883-1936) 
o La memòria de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, 1850-1950 
o Terrassa, fa un milió d’anys 
o La cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís 
o Art local. La col·lecció del Museu de Terrassa (1936-1957) 
o Art local. La col·lecció del Museu de Terrassa (1957-1979) 
o Les botigues dels nostres records 
o Taules i retaules. Pintura del segle XVI al XVIII 
o L’Istme de Sant Pere: l’ocupació d’un territori  

SEU D’ÈGARA. ESGLÉSIES DE SANT PERE 

Al ser la secció més important del museu i seu del projecte que es presenta aquí, es farà una explicació més extensa posteriorment, on es parlarà dels 
espais, serveis i continguts. Per això aquí només s’anomenaran els elements destacats que podem trobar i que, per tant, són els pilars de continguts de la 
difusió del conjunt per al museu: 

o Pintures murals del segle VI: a Sant Miquel i Santa Maria (dues de les tres esglésies que conformen el conjunt) trobem murals amb escenes 
religioses del segle VI, únics a Europa en la seva categoria i pel seu estat de conservació. La Seu d’Ègara (durant les cronologies V-VIII) és el principal 
monument a Catalunya de l’època preromànica i un testimoni excepcional del final de l’Imperi Romà i dels primers segles del cristianisme. 

                                                           
44

 QUADERNS DEL MUSEU DE TERRASSA. Número 1. El Castell Cartoixa de Vallparadís. Ed. Museu de Terrassa (Ajuntament de Terrassa, 1995), pàg. 17.  
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o La Catedral d’Ègara: l’antiga catedral ocupava l’espai de l’actual església de Santa Maria fins al centre d’interpretació (antiga rectoria) on es poden 
veure les restes descobertes durant les excavacions. Una catedral fins ara invisible ha tornat a la llum gràcies a les últimes excavacions. 

o Les Esglésies: la singularitat del conjunt, tres esglésies en un bon estat de conservació, que han conservat el patrimoni artístic del seu interior 
(murals i retaules), situen el monument entre els més destacats dels romànic català. 

o Sant Pere: l’església parroquial de Sant Pere, d’estil romànic (segle XII), amb alguns murs del segle VI, conserva al seu interior un tresor 
extraordinari: el retaule preromànic de pedra (segle X), únic al món per les seves característiques. 

o Sant Miquel: aquest temple funerari és el que menys canvis ha experimentat al llarg dels segles. Compta amb una cripta subterrània dedicada a Sant 
Celoni i una cúpula sostinguda per vuit columnes. Tenia una galeria exterior tancada amb columnes. 

o Els retaules del segle XV: els retaules de Sant Miquel (obra de Jaume Cirera i Guillem Talarn) i dels Sants Abdó i Senén (obra de Jaume Huguet) són 
obres mestres del gòtic català de mitjans segle XV que s’han conservat al conjunt pel qual van ser creats.  

Aquests són, doncs, els pilars de difusió del Museu de Terrassa pel que fa a la secció de la Seu d’Ègara que trobem al Pla de Comunicació del Museu45 i que, 
per tant, són aquells que s’han volgut remarcar en aquesta breu presentació dels continguts de les seccions.  

CASA ALEGRE DE SAGRERA 

La Casa és avui una secció del museu on es mostra en diverses sales una recreació del que seria una casa burgesa de principis de segle i s’hi ubiquen altres 
sales on es mostra al públic una part de la col·lecció del museu amb obres artístiques i literàries: sala Agustí Bartra, sala Avellaneda, sala Salvans (col·lecció 
d’art xinès), sala Ferran Canyameres, sala Martínez Lozano, sala Baca-Flor i sala numismàtica. A més, l’ajuntament utilitza la casa per a actes protocol·laris.  

Els orígens de la casa es remunten a finals del segle XVIII. La família Sagrera, una de les més benestants de la vila de Terrassa, adquireix diversos casals al 
carrer Font Vella, on a començaments del segle XIX s’edifica la primera casa pairal. La façana principal que donava al carrer Font Vella era esgrafiada, però 
no en queda cap constància gràfica. D’aquella primera casa es conserven actualment tres estances del primer pis: el gran dormitori principal (actual sala 
Salvans), la sala (actual sala Hernán Cortés) i l’habitació del matrimoni (actual sala Judici de Salomó). Les tres sales es van respectar en la reforma del 1911.  
A la zona posterior de la casa, on hi havia les hortes de Sant Fruitós, s’hi annexionaven diverses dependències relacionades amb la fàbrica de draps i amb el 
patrimoni agrícola de la família.  

A finals del segle XIX, l’hereva de la família, Mercè de Sagrera, es casa amb l’industrial tèxtil Francesc Alegre. El 1911 es porta a terme una ambiciosa 
reforma de l’edifici amb un estil eclèctic que incorpora elements d’inspiració modernista. El projecte s’encarrega a l’arquitecte municipal, Melcior Viñals. 
Així l’edifici pren l’estructura actual en U amb dues ales laterals que alliberen un espai central com a pati. Les hortes de la part posterior també són 
remodelades i es converteixen en un extens jardí d’inspiració francesa, amb diverses edificacions annexes.  
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 Punts bàsics comunicats al dossier de premsa que es va publicar pels actes oficials d’inauguració de la remodelació i restauració de la Seu d’Ègara el 1 d’octubre de 2009. 
Extret de www.terrassa.cat/museu.  
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A partir de la compra per part de l’Ajuntament el 1973, la casa fou dedicada a museu. Al seu interior, s’hi van anar posant diverses peces del patrimoni 
municipal, ordenades amb un criteri únicament decoratiu, per part del conservador del museu del moment,  Jeroni Font, sense que en cap moment hi 
hagués un projecte coherent per fer-ne una casa-museu.  

Ja als anys 90s, es feia evident la necessitat d’un projecte museístic global de recuperació de la seva història per convertir-la en una veritable mostra de les 
formes de vida de la burgesia local durant bona part dels darrers segles46. Així, al 2004 es presenta el Projecte Museològic de la Casa Alegre de Sagrera, amb 
un doble objectiu. Es vol dinamitzar un element del patrimoni immoble a través d’una rehabilitació integral de l’edifici i de l’execució d’un projecte 
museogràfic que el converteixi en exemple d’habitatge de la burgesia local des del segle XIX fins als anys 70 del segle XX. Museogràficament, es proposa 
incorporar a l’edifici un Centre d’Interpretació de la Ciutat Industrial, punt de referència de la resta del patrimoni industrial local. El segon objectiu vol 
aconseguir dinamitzar una part del patrimoni museístic moble, concretament la col·lecció d’art contemporani local dels segles XIX i XX, proposant dos espais 
expositius d’exhibició d’aquest fons, un de permanent i l’altre de temporal. Actualment, aquest projecte resta parat, per condicions econòmiques, en un 
context de crisi global.  

TORRE DEL PALAU I EL CIVMT 

La Torre del Palau és un dels pocs edificis conservats de l’antiga vila medieval de Terrassa, per això, s’ha convertit en una secció imprescindible del Museu de 
Terrassa, que juntament amb el Centre d’Interpretació, permet una visita completa per a conèixer l’època medieval a la ciutat. 

Les primeres construccions de les que es tenen constància daten del segle XII. Com a la resta del territori, el terme del Castell de Terrassa va viure durant el 
segle XIII el procés de feudalització, cosa que provocà el creixement del la vila i l’aparició del mercat, que s’ubicava a l’actual plaça vella, davant del castell. 
D’aquesta època és la muralla, defensada per una sèrie de torres i amb quatre entrades que coincidien amb els camins que unien la vila amb els municipis 
més importants del moment (Manresa, Martorell, Sabadell i Barcelona). Del Castell, no tenim referències documentals de la distribució dels espais, més 
enllà del format quadrangular i les hortes del palau, situades darrere de l’edifici. 

Durant el segle XV, el castell presideix la vila i és la residència del castlà, senyor del terme, nomenat directament pel comte de Barcelona, a més de ser la seu 
de l’escrivania, seu del Consell de la universitat i la torre, la presó de la vila. El segle XVI portarà a la vila la prosperitat, que es veu reflectida al castell, que es 
reforma a imatge de les grans mansions gòtiques barcelonines, amb una gran escalinata, un claustre i un important treball escultòric. Alguns d’aquests 
elements es van salvar de l’enderroc i formen part de la col·lecció del museu. El 1621, la Universitat compra el castell i passa a ser seu de la Batllia, 
autoanomenat també senyor del castell de Terrassa. Es converteix, doncs en centre de la vida política, cosa que provocarà certes reformes del castell-palau 
per adaptar-lo a les seves noves funcions.  

Durant el segle XVII, els conflictes armats i les epidèmies endeutaran la vila; sobretot a causa de la participació en la Revolta Catalana, sent el castell dipòsit 
militar, fàbrica de moneda i seu de la Generalitat el 1651, que fugia de la pesta barcelonina. L’endeutament provocà la venda del castell el 1661 al 
comerciant Pere de Fizes, propietat que no tornarà a sortir de mans privades fins el segle XX. Tot i així, la torre va seguir sent presó i seu de l’escrivania fins a 
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 Demanada ja expressada a: QUADERNS DEL MUSEU DE TERRASSA. Número 2. La casa Alegre de Sagrera. Ed. Museu de Terrassa (Ajuntament de Terrassa, 1997), pàg. 17. 
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principis del segle XIX. El castell-palau es converteix, doncs, en un espai privat, de residència aristocràtica. Així va arribar la seva decadència, desvinculat del 
govern de la ciutat i convertit en simple residència nobiliària d’uns castlans que aniran perdent importància dins la societat local. Durant el segle XIX, el 
creixement urbanístic va fer palès que el castell era un edifici degradat i obsolet. Per als terrassencs liberals era un símbol del passat i un obstacle perquè la 
ciutat tingués una plaça major més maca i pràctica per fer-hi el tradicional mercat, cada cop més necessitat d’espai. Finalment, davant les demandes 
ciutadanes el 1891 s’enderroquen les anomenades cases del castell, enmig d’una sèrie de festejos.  

Després de l’enderrocament del Castell Palau de Terrassa, només alguns elements de l’antic claustre, i sobretot la torre, resten drets. La torre, però quedà 
totalment envoltada de cases noves que l’amagaren. Així, un gran nombre de terrassencs va ignorar durant anys la seva existència. No serà fins el 1991 quan 
començaren a ser enderrocades les cases del darrera de la torre i s’obrí la plaça que porta el seu nom, pel que es deixà a la vista de tothom la meitat de la 
torre. Després d’aquesta intervenció s’inicià un projecte d’excavació i restauració de la torre, que actualment és una de les seccions del Museu de Terrassa.  

El 2002 s’inaugura el Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa, situat a la planta baixa i al soterrani de la Casa Torrella, antiga seu de la direcció 
i serveis del museu. Aquest centre complementa la visita a la Torre del Palau, l’únic element conservat visitable de l’antic Castell Palau de Terrassa. 
Mitjançant un audiovisual i la visita d’un dels trams conservats del fossat de la vila medieval, s’intenta apropar el visitant a l’aspecte i la història de la vila 
medieval. Al mateix espai s’ha musealitzat un forn de coure el pa del segle XIX i una fresquera que es conservaven al soterrani de la mateixa finca i de la 
contigua.  

CLAUSTRE DEL CONVENT DE SANT FRANCESC 

El claustre de l’antic convent de Sant Francesc és l’últim element patrimonial terrassenc en esdevenir secció del Museu de Terrassa. En ell podem gaudir de 
26 plafons de ceràmica catalana del segle XVII, quasi únics en el seu gènere i en un magnífic estat de conservació, on se’ns relaten episodis de la vida de Sant 
Francesc. 

El convent de Sant Francesc, de frares menors recol·lectes, es va començar a construir el 1609, prop del torrent de Vallparadís i es va inaugurar el 1612. Els 
elements que s’ha conservat del convent, a banda de l’església encara en funcionament, són el claustre i alguns espais del seu entorn. L’espai claustral 
conserva a la planta baixa, sota les voltes d’aresta que el cobreixen, uns plafons ceràmics policroms fets entre 1671-1673, l’autoria dels quals s’ha atribuït al 
mestre escudeller Llorenç de Passoles. Pere de Fizes, castlà del castell de Terrassa, és el promotor d’aquesta decoració on apareix el seu escut d’armes. 

L’any 1835, amb l’exclaustració, la comunitat franciscana va abandonar el convent, que passà a mans de l’ajuntament. De 1840 a 1907 es van dur a terme 
diferents reformes i ampliacions de l’edifici, sobretot a partir de 1869, quan es produeix la instal·lació de l’Hospital i Casa de la Caritat de Sant Llàtzer. El 
convent serà utilitzat per serveis hospitalaris fins 1989, quan s’inaugura el nou Hospital de Terrassa i tots els serveis es traslladen, abandonant-se l’edifici. 

Serà al 2003 quan el claustre s’incorpora al Museu de Terrassa, després de una rehabilitació arquitectònica i una important excavació que portà a terme 
l’ajuntament a través de la Funerària Municipal. Com a secció del museu, manté un horari d’obertura i la possibilitat de concertar visites comentades. No 
obstant, la gestió de les dependències de l’antic convent, ha estat cedida per la Fundació Sant Llàtzer (òrgan que gestiona el complex sociosanitari que es 
troba a l’antic convent i els edificis annexes que s’han anat construint al llarg dels anys) a l’Associació Alba per a la drogodependència.  
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En conclusió, gràcies a les seccions del Museu de Terrassa, es pot fer una visita ininterrompuda, des de finals l’època romana a la Seu d’Ègara fins el segle 
XVII al convent de Sant Francesc, a la historia de la ciutat de Terrassa. Una visita que no és a l’ús (en les sales d’un museu on s’exposen peces), sinó en els 
vestigis arquitectònics i artístics que es conserven in situ, és a dir, que els trobem als llocs on van ser projectats, cosa que ajuda a la comprensió del seu 
context.  

2.4.4. Publicacions del Museu de Terrassa 

 Publicacions: 
  - Catàlegs exposicions temporals de llarga durada 
  - Quaderns del museu i Dossiers didàctics adjunts 
  - Merlet. Butlletí informatiu del Museu de Terrassa 
  - Guia d’activitats didàctiques del Museu de Terrassa 

En aquest apartat s’exposen les diferents publicacions periòdiques del museu. Òbviament, no s’han tingut en compte aquí les publicacions de caràcter més 
concret com els fulletons de les seccions o publicacions per a esdeveniments puntuals. Les primeres publicacions periòdiques del museu, s’inicien amb la 
primera exposició temporal i es van ampliant amb els anys, conformant actualment quatre tipologies bàsiques, que exposem breument a continuació: 

o Catàlegs exposicions temporals de llarga durada: òbviament és la publicació que acompanya les exposicions temporals que anualment es projecten 
al saló del Tinellet del Castell Cartoixa47. 

o Quaderns del Museu: és una publicació que segueix en el temps a l’inici de la difusió dels catàlegs. Estan plantejats com a materials de difusió del 
patrimoni immoble local i van acompanyats d’un dossier didàctic de treball, adreçat especialment a alumnes d’ESO. Actualment, s’han publicat tres, 
corresponents a tres de les seccions del museu (publicats al 1995, 1997 i 1999), però es van iniciar amb la voluntat de arribar més enllà, abastant tot 
patrimoni local. El primer va ser el dedicat al Castell Cartoixa de Vallparadís, després es publicà el dedicat a la Casa Alegre de Sagrera i, per últim, el 
que es refereix a la Torre del Palau que a l’hora es dedica a la Vila Medieval de Terrassa. Des de fa un temps, hi ha la iniciativa de preparar un quart 
quadern, sobre el Convent de Sant Francesc, tot i que encara no hi ha res decidit.  

o Merlet. Butlletí informatiu del Museu de Terrassa: el primer número apareix el 1995. Aquest butlletí, editat conjuntament amb els Amics del 
Museu de Terrassa, tenia en origen una periodicitat trimestral, ara semestral, i informa de les novetats, notícies, activitats, recerques i de tots 
aquells aspectes relacionats amb el museu, la ciutat, i el patrimoni en el seu sentit més ampli, però fent especial èmfasi en el patrimoni local. A 
partir del núm. 35 (2009) passa a ser una edició digital, consultable a la web del museu. El seu contingut s’estructura en els següents apartats: 
editorial, el museu (exposició, servei educatiu, les col·leccions, les notícies, nous projectes i l’agenda del museu), una monografia, calaix de sastre 
(on es difonen les exposicions temporals a Terrassa i a Catalunya en general), en línia (una secció que pretén difondre les pàgines webs culturals), a 
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 Per tant, el llista de catàlegs que té actualment el Museu tenen els mateixos títols que les exposicions temporals que s’han presentat a l’aparat de les Seccions del Museu, 
dins el subapartat del Castell Cartoixa de Vallparadís.  



[La Seu per a tothom. Projecte Educatiu Accessible] Alba Clemente Azagra 

 

 54 

 

la Biblioteca (noves incorporacions a la biblioteca del museu) i la reserva (fitxa tècnica i explicació històrica i estètica d’una peça del fons del museu, 
com a mitjà per difondre aquell patrimoni que per temes d’espai no es pot exposar). 

o Guia d’activitats didàctiques: dins els serveis didàctics del museu, que es presenten en un altre apartat, s’elabora aquesta guia amb l’objectiu de 
presentar l’oferta d’activitats i de donar a conèixer el servei educatiu del museu en general. La guia es fa arribar a tots els centres educatius de la 
ciutat, inclosos els d’educació especial. També és facilita de forma impresa o en format digital a tothom qui ho sol·liciti. A més, es pot consultar a la 
pàgina web del museu. Les activitats es presenten en tres tipologies: visites, itineraris i taller. Cada proposta es presenta en una fitxa tècnica on hi 
consta a qui va adreçada, la seva durada, els objectius, la descripció, etc.  

Concloent amb aquest apartat, és evident que les publicacions del museu responen a la seva condició de museu local, ja que una part vital en aquesta 
difusió és el pressupost que l’entitat té per a aquest fet. No obstant, podem constatar que existeix una bona base de publicacions que el museu ha anat 
treballant des dels anys 90s, en el seu objectiu de difondre el patrimoni terrassenc. 

Per tot el que s’ha comentat en aquest apartat, es pot concloure que les publicacions del museu tenen com a objectiu difondre el Museu de Terrassa, i en 
general el patrimoni local, pel que és un pilar central del seu Pla de Comunicació. Per això, serà necessari que dins el pla de comunicació es presenti una 
proposta de publicació per al públic amb necessitats educatives especials, òbviament en format digital, ja que com s’ha pogut comprovar és la línia que 
es segueix actualment el museu.  

2.4.5. La Seu d’Ègara 

 La Seu d’Ègara. Les Esglésies de Sant Pere: 
  - Descripció històrica del conjunt 
  - Pla director per al desenvolupament de les Esglésies de Sant Pere 
  - Nou discurs museològic i museogràfic 
  - Centre d’acollida i serveis a la Seu d’Ègara 

Després d’un llarg procés d’excavació i remodelació, aquesta secció del Museu de Terrassa va ser el passat 2009 reoberta completament al públic. Durant 
els anys de treball es podia visitar, però no en la seva totalitat a causa de les excavacions i restauracions que es van fer a tot el conjunt. Tenint en compte 
que serà l’espai en el que es centrarà el document marc que es presenta aquest projecte, es dedica un apartat sencer a descriure aquesta secció, fent una 
descripció històrica i patrimonial del que podem trobar, explicant el Pla Director per a la intervenció que s’ha efectuat al conjunt, descrivint el nou discurs 
museològic i museogràfic i per últim, una panoràmica dels diferents espais i serveis de què consta la secció. 

DESCRIPCIÓ HISTÒRICA DEL CONJUNT 

Gràcies a les excavacions dutes a terme, s’ha descobert que l’origen d’Ègara és preromà, trobant un poblat d’època ibèrica data entorn al 400aC, que 
perdura fins la romanització. Després de l’arribada dels romans, en el  turó entre dos torrents on s’alça el conjunt es va construir una vila romana de l’època 
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republicana, damunt on es construirà la seu episcopal al segle VI i el conjunt romànic al segle XII, amb  una utilització ininterrompuda fins avui. Es pot 
concloure, doncs, que el conjunt té una trajectòria de continuïtat en la història48.  

No obstant, les restes conservades d’una època concreta fan a la Seu d’Ègara única al panorama europeu. Aquesta és l’edat mitjana, des del segle VI, amb 
antecedents anteriors, fins a principis del segle XII. Aquesta evolució arquitectònica i artística medieval és avui en dia apreciable en les tres esglésies 
conservades, Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere.  

Aprofitant un territori ja habitat pels romans, el conegut com a Istme de Sant Pere, s’escull com a emplaçament per a ser centre religiós i de poder, amb 
l’establiment de la Seu Episcopal d’Ègara, al 450, com a escissió al Bisbat de Barcelona, i que perdurà fins el segle IX. El conjunt episcopal, estructura del qual 
es conserva avui dia, era format per un pati central, de caràcter cementirial, al qual s’obren la catedral de Santa Maria, l’edifici funerari de Sant Miquel i 
l’església parroquial de Sant Pere.  

Gràcies a les excavacions s’ha posat al descobert l’antiga catedral de Santa Maria. A partir del 450, es construeix la primera catedral, d’una sola nau, i un 
baptisteri amb piscina de planta octogonal, situat a l’oest, és a dir als peus de l’església, descobert en les últimes excavacions i que es pot observar amb una 
nova museografia dins l’antic edifici de la rectoria del conjunt, avui centre d’interpretació.  Al segle VI, el temple s’amplia i es construeix l’església de tres 
naus, mantenint el baptisteri als peus de la nau central. Aquesta catedral comunicava per una porta lateral amb un passadís possiblement cobert que ens 
porta a l’edifici martirial, Sant Miquel, passadís del que avui podem observar un petit alçat.  L’edifici de Sant Miquel és de planta centralitzada i creu grega 
amb una cúpula central, on trobem una inspiració força bizantina, sent l’edifici del conjunt que ens ha arribat més en la seva forma original.  

Amb la supressió del bisbat al segle IX, que retorna a Barcelona, l’antic conjunt episcopal es transforma en seu de la parròquia del ja format poble d’Ègara, 
que havia crescut gràcies al poder d’atracció del bisbe i els impostos que podia recaptar. Les excavacions indiquen que a l’entorn de l’any 1000, s’inicia la 
nova configuració del conjunt, més d’acord amb la funció parroquial de l’església de Sant Pere i la monàstica per a Sant Maria, amb la instal·lació de 
canonges agustinians de Sant Ruf, cosa que suposà la construcció d’un claustre i les dependències monacals; del que avui es conserva una part del claustre 
com a pòrtic lateral de Santa Maria. Així, mentre Sant Miquel romania a imatge dels segle VI, la nova església romànica de Santa Maria, construïda en estil 
romànic llombard, adossà el transsepte i la nau a l’absis del segle VI (amb unes dimensions molt més reduïdes que l’antiga catedral) i es consagrarà el 1112; i 
Sant Pere, ja en estil gòtic, s’acabarà a finals del segle XIII.  

Una menció apart mereix el conjunt pictòric del segle VI. Pel que fa a l’absis de Santa Maria presenta una composició en bandes paral·leles únic en el seu 
gènera amb escenes que s’han interpretat com de la vida i predicació de Crist, tot i la pigmentació perduda. A l’absis de Sant Miquel apareixen, sota una 
teofania de Crist i dels Àngels, dos grups de sis personatges agenollats en actitud de tapar-se la boca amb la mà, que no ha estat encara interpretada 
iconogràficament de forma satisfactòria. D’època posterior, és el retaule de pedra, que conserva policromia, a l’absis de Sant Pere, on no s’han trobat 
pintures, presumiblement perquè al segle VI era l’església menys important, la parroquial.  

                                                           
48

 Afirmació per Eudald Carbonell al pròleg de: Ecclesiae Egarenses. Les esglésies de Sant Pere de Terrassa. (FERRAN, DOMENEC, editat per Caixa Terrassa, 2009), pàg. 17.  
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Excepte alguns canvis menors, l’estructura arquitectònica que es conversa és genuïnament romànica. No obstant, l’interior de les esglésies serà decorat 
amb objectes artístics dels següents segles, fins el segle XX. És remarcable, però el període gòtic, del qual es conserven les pintures murals de la nau de Sant 
Pere, avui molt malmeses i els tres retaules gòtics que trobem al conjunt, un a la nau de Sant Pere i els altres dos a primer pis de l’antiga rectoria: el retaule 
de Sant Pere, obra del pintor del gòtic internacional Lluís Borrassà (datat el 1411); el retaule major de Sant Miquel, obra del segon període internacional 
realitzat per Jaume Cirera i Guillem Talarn ; i el magnífic retaule dels Sants Abdó i Senén, obra del pintor Jaume Huguet al 1460, d’estil flamenc. D’època 
gòtica és també una talla policromada de la Mare de Déu del segle XIV, que avui es troba a l’absis de Santa Maria.  

El conjunt de Terrassa és, doncs, difícil de llegir en la seva globalitat, ja que la superposició de cronologies des d’època ibèrica fins finals de l’època medieval 
conformen un patrimoni de gran complexitat interpretativa. De fet, les esglésies i el recinte han experimentat nombroses modificacions amb el pas del 
temps, des de l’edat mitjana, adaptant-se a la vida i les necessitats de cada època.  

Des del segle XVIII hi ha hagut la voluntat d’anar recuperant la història de l’antiga seu episcopal i del conjunt de les esglésies, pel que s’han anat fent 
intervencions encaminades a conservar-les49. Les primeres recerques, sovint acompanyades per obres de reforma més o menys discutibles a dia d’avui, van 
ser iniciades des de la pròpia parròquia de Sant Pere, amb personatges com el mossèn Joan Arnella (1610) o el pare Fèlix Torres i Amat (1818). Arquitectes, 
arqueòlegs i historiadors, entre ells, Lluís Muncunill o Josep Puig i Cadafalch, van continuar-les en diferents moments del segle XX amb l’afany de reconstruir 
la història del que durant molts anys es van anomenar “templos visigóticos-románicos” . 

PLA DIRECTOR DE LES ESGLÉSIES DE SANT PERE 

El Pla director per al desenvolupament de les esglésies de Sant Pere, executat a partir de finals de 1994 i culminat al 2009, segueix la voluntat de 
reconstrucció històrica que cercaven els projectes de principis de segle XX, unit a la intenció de fer accessible i visitable al públic el conjunt monumental, 
ajudant amb museografia, fins aleshores inexistent. Per trobar l’origen del projecte, cal retrocedir fins 1984, quan el conjunt s’inclou dins la nova 
organització museística municipal de la que en sorgirà el Museu de Terrassa. En aquells moments, al igual que avui dia, la Seu d’Ègara era la peça clau del 
patrimoni històric de la ciutat, sent un dels conjunts monumentals de major interès que s’han conservat entre els de les seves característiques a Europa. Així 
des del primer moment la necessitat d’una intervenció arqueològica i museística es va estar debatre en el si de la comunitat museística local.  

Serà el 1994, el moment en què per iniciativa de l’ajuntament es va iniciar el Pla director amb col·laboració de la parròquia de Sant Pere, amb qui el museu 
comparteix la dependència jurídica de les esglésies, el bisbat de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura i el 
de Foment i l’Obra Social de l’antiga Caixa Terrassa. L’objectiu principal era aprofundir en el coneixement científic de les tres esglésies, interpretar la seva 
evolució i difondre el seu valor cultural i patrimonial per facilitar la comprensió del monument als visitants i al conjunt de la societat50.  

                                                           
49

 Afirmació extreta del dossier de premsa que es va publicar pels actes oficials d’inauguració de la remodelació i restauració de la Seu d’Ègara el 1 d’octubre de 2009. Extret 
de www.terrassa.cat/museu. 
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 www.terrassa.cat/museu.  
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La investigació arqueològica ha estat la clau de tot aquest procés: s’han tingut en compte les troballes fetes en excavacions anteriors, però també s’ha 
incidit en moltes zones del recinte que fins ara no havien estat estudiades. En aquest conjunt d’investigacions, destaca el descobriment de les dimensions de 
la catedral d’Ègara, així com de restes valuoses del segle IV al VIII, que s’han pogut incorporar al discurs de continguts que s’ha creat per al conjunt.  

A més, les actuacions de restauració contemplades han permès posar al descobert al visitant autèntiques joies artístiques, que fins aleshores es coneixien, 
però restaven amagades i sense estudiar. És el cas de les pintures murals de l’absis de Santa Maria, les més importants d’Europa de la seva època, o les de 
Sant Miquel, úniques en el seu gènere. A banda d’aquest prolongat procés d’excavacions i investigacions, s’ha portat a terme una adequació museística per 
tal de fer més entenedora la riquesa de les diferents èpoques i estils arquitectònics propis d’aquest conjunt monumental, que compta amb més de 500 
sepultures anteriors al segle X.  

Des del 1995, quan es van posar en marxa les primeres excavacions i fins la finalització del Pla, les esglésies han continuat amb les seves funcions litúrgiques 
de forma ininterrompuda i han estat obertes al públic, malgrat els inconvenients que representaven les intervencions en marxa. D’igual manera, durant 
aquests anys s’ha procurat difondre al màxim la seva importància patrimonial i cultural promovent la realització de visites comentades a les excavacions, 
conferències, taules rodones i d’altres activitats enfocades a donar a conèixer el seu valor històrico-artístic.  

Les fases de les actuacions han estat les següents: 

o 1994-1998. Redacció del Pla Director. 

o 2001-2004. Excavacions arqueològiques, restauracions dels béns mobles conservats a les esglésies i estudis científics pel coneixement del conjunt 
monumental. 

o 2001-2005. Redacció dels projectes executius de rehabilitació i museïtzació. 

o 2001-2009. Obres de rehabilitació. El 2001 s’inicia el procés amb la restauració de les teulades de Sant Pere i finalitza el 2009 amb les obres de 
reforma de l’edifici del Centre d’Acollida de Visitants (antiga rectoria), on han aparegut importants restes de l’antiga catedral d’Ègara. Les obres de 
restauració han seguit el criteri de donar preeminència als edificis originals, retirant els afegits més recents (segles XIX i XX).  

o 2002-2003. Construcció d’un nou edifici, prèvia excavació arqueològica, per els Serveis Parroquials, just davant del conjunt, ja que l’antiga rectoria 
es convertiria en Centre d’acollida. 

o 2008-2009. Museïtzació del conjunt. 

NOU DISCURS MUSEOLÒGIC I MUSEOGRÀFIC 

El projecte museogràfic es va finalitzar al 2009 i, fonamentalment, es va centrar en la integració de les troballes arqueològiques i el nou coneixement que es 
tenia sobre el conjunt. Aquest mateix any, l’Associació de Museòlegs de Catalunya va atorgar a aquest projecte un dels Premis de Museologia 2011, dins la 
modalitat de millor projecte de creació i reforma integral de museus i equipaments culturals.  
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Element central que es va decidir per al nou discurs museològic, i com a conseqüència la preeminència en la museografia, va ser el període de Seu Episcopal, 
a causa de les descobertes que s’han fet en aquest sentit i, perquè dota al conjunt d’una major representació d’aquell element que el fa quasi únic: la 
magnífica conservació d’una seu episcopal completa. A continuació es repassen les intervencions efectuades en els principals espais del conjunt: 

o L’adequació del recinte entre les esglésies va significar una nova pavimentació, fruit  de la destrucció de l’anterior durant les llargues campanyes 
d’excavació. Aquest nou paviment permet visualitzar en un plànol contemporani, mitjançant llambordes amb codis i colors diferents, les etapes 
històriques del conjunt monumental i permet reconèixer les diferents estructures arqueològiques que es troben degudament protegides, des del 
període iberoromà fins l’etapa moderna, destacant sobretot, com ja s’ha comentat, el període del Bisbat d’Ègara.  

o A banda dels codis de reconeixement mitjançant el paviment, s’han deixat visibles tres enterraments de la necròpolis episcopal, protegits per vidres. 
La resta d’enterraments tenen gespa entre les llambordes com a fet distintiu. 

o La il·luminació exterior del paviment continu ha estat un dels elements museogràfics que més s’ha treballat. Tots els enterraments tenen una petita 
il·luminació puntual que vol simbolitzar la llàntia de l’ànima  de cadascuna de les tombes i es complementa amb una lluminàries rasants i uns bàculs 
que donen al conjunt una llum arran de terra. Aquesta il·luminació tan sols es veu complementada en els edificis per la llum que surt de les pròpies 
obertures, portes i finestres i dels dos campanars de Sant Pere i el campanar i el mur exterior de l’absis de Santa Maria. 

o La il·luminació i la museografia de l’església de Sant Miquel té en compte ressaltar aquella part més important, l’absis amb les pintures murals, així 
com donar una ambientació pròxima al que seria l’original, poca il·luminació. S’han incorporat les gelosies i la llàntia de la museografia proposada i 
dissenyada per Puig i Cadafalch, tot i que eliminat la piscina baptismal que va construir, al trobar-se la veritable a l’edifici de la rectoria. Els 
responsables de la museografia han volgut donar, doncs, una idea aproximada de com podia ser Sant Miquel al segle VI, donat que és la església que 
s’ha conservat més propera a la seva estructura original de la seu episcopal.  

o Després de la intervenció arqueològica i de restauració de Santa Maria es va procedir a la seva museïtzació. El paviment de l’edifici, refet en diverses 
ocasions, i sobretot en les darreres excavacions arqueològiques, no conservava la pavimentació romànica. Considerant aquest fet i amb la necessitat 
de tenir algunes restes arqueològiques visibles, com la capçalera de la basílica i el baptisteri de principis del segle V, així com una lauda sepulcral en 
mosaic i alguns murs i paviment de període episcopal, s’ha posat un paviment de llistons de fusta que permet, amb l’ajuda de la il·luminació especial 
col·locada, ésser transitable i, al mateix temps, observar l’arqueologia del subsòl. Un sistema sincronitzat entre la il·luminació i les audioguies 
permet fer una visita cronològica a l’interior de l’església.  

o S’ha volgut singularitzar l’espai al sud de Santa Maria, en el qual una microvegetació i uns arbres fruiters rememoren les hortes i la vegetació que en 
origen es situava en aquesta zona. A la vegada, en l’interior d’algunes de les antigues sitges excavades d’emmagatzematge de gra, tergiversant la 
funció original que era preservar el cereal perquè no germinés, ara contenen el cereal que es planta perquè faci tot el procés de creixement.  

o A Sant Pere, tot i petites intervencions en matèria de restauració, com per exemple al seu retaule petri, no s’han fet excavacions n’hi museografia, ja 
que és encara església parroquial i la seva gestió depèn de la parròquia de Sant Pere, tot i que es possible de visitar amb l’entrada al recinte.  
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o Pel que fa a l’edifici de l’antiga rectoria, nou Centre d’Acollida del visitant,  és la part del conjunt que dota de nous espais museístics a la Seu i va ser 
l’últim en finalitzar-se. A l’inici del carrer de la Rectoria, des de la plaça, s’hi ha fet una nova entrada “cultural”, amb espais d’acollida i accessos a 
l’interior del recinte, a les dues plantes i a la terrassa mirador. La mateixa escala que comunica tot l’edifici, feta amb vidre transparent, és un espai 
de comunicació vertical i simultàniament de contemplació de les estructures arqueològiques conservades a l’antiga rectoria. 

o A la planta baixa a l’antiga rectoria, es conserven la major part de les estructures arqueològiques de l’etapa de la seu episcopal, amb les tres naus 
de la catedral, el baptisteri a la nau central i els espais funeraris a la nau nord, on destaquen les estructures dels murs en alguns trams, amb els lluïts 
originals i una finestra. Totes les antigues restes, degudament consolidades, s’han deixat al descobert, mentre que la resta de murs d’etapes 
posteriors s’han arrebossat  , cosa que permet destacar l’etapa episcopal. La visita a les restes es realitza per unes passarel·les amb paviment de 
vidre i, a l’espai del baptisteri, s’hi projecta una recreació virtual del conjunt catedralici. 

o La primera planta l’ocupa la casa rectoral, d’ús privat, per tant, no forma part de la visita. La segona planta està dividida en dos blocs funcionals, el 
de nova construcció, que és l’espai d’acollida de grups i serveis, i la part de l’antiga rectoria, que conserva la sala principal amb decoració barroca al 
sostre i on s’exhibeixen el retaules gòtics de Sant Miquel i Sant Pere i dos espais annexes: el que està situat a l’oest serveix de mirador sobre el 
baptisteri, i el que està situat al nord, on es projecte un audiovisual sobre la història, rehabilitacions i intervencions del conjunt monumental. 

o La terrassa mirador situada a la coberta de l’antiga rectoria permet una contemplació aèria del recinte monumental per a situar els elements i, al 
mateix temps, constituir el punt de sortida proposada per a la visita de les esglésies de Sant Pere, que es realitza amb un sistema de plafons 
explicatius i audioguia.  

CENTRE D’ACOLLIDA I SERVEIS A LA SEU D’ÈGARA 

Tot i que ja hem descrit la Seu d’Ègara com a conjunt monumental visitable, cal que tornem a repassar tots els seus espais, des del punt de vista dels serveis 
que ofereix el museu al visitant i la descripció dels diferents espais a utilitzar, per tal de conèixer amb que es conta a l’hora de plantejar l’adaptació de les 
activitats que ja es desenvolupen per a aquest projecte. Es poden descriure els espais i serveis al conjunt en els següents apartats: 

o Interior de les tres Esglésies. Com ja s’ha comentat les tres esglésies romàniques són visitables, tot i que per evitar problemes meteorològics o 
altres, es mantenen les portes ajustades. Els tres interiors estan il·luminats, però només Santa Maria i Sant Miquel tenen museografia, ja que Sant 
Pere és l’església parroquial i es fan regularment els oficis. És destacable el fet que Santa Maria és un espai diàfan i utilitzable per xerrades i 
activitats interiors (o les exteriors si la meteorologia no acompanya). L’espai de Sant Miquel és massa reduït per plantejar activitat més enllà de les 
visites regular amb els grups.  

o Espai exterior del conjunt. Es divideix en dos espais. Per una banda, l’espai central davant les tres esglésies, l’anomenat camp d’ànimes on trobem 
el mapa imprès d’arqueologia amb els codis marcats, una sèrie de plafons explicatius i els enterraments a la vista. De l’altra, l’espai sud de Santa 
Maria on es conserva l’atrium de la vila romana anterior a la seu episcopal i un espai enjardinat, simulant les antigues hortes, on trobem una bancs i 
vistes al Parc de Vallparadís, una zona pensada pel descans o simplement de gaudi estètic.  
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o Centre d’acollida, antiga rectoria. En aquest nou espai museístic es concentren els serveis que s’ofereixen i els recursos didàctics. El centre es 
divideix en diversos espais: 

o Primera Planta, Espai arqueològic. Trobem les restes excavades del baptisteri episcopal i de diversos enterraments, visibles a través d’una 
passarel·la de vidre que dóna la volta a les restes, que s’acompanya d’una sèrie de plafons explicatius i un audiovisual que fa una recreació 
virtual la Catedral al segle VI. L’audiovisual es reprodueix directament a una de les parets de l’espai i funciona en loop, quan acaba, després 
d’uns minuts comença de nou.  

o Primera Planta, Entrada i Primer Espai d’Acollida. La nova entrada al complex, abans es trobava al costat de l’església de Sant Pere,  dóna pas 
a un vestíbul on hi ha la taquilla, el punt d’informació i la tenda. També trobem l’ascensor que comunica les dues plantes visitables de la 
rectoria, les escales on s’inicia el recorregut per les restes i la pujada al segon pis i la porta de davant que dóna accés a la resta del recinte, 
situada just davant de les restes de la vila romana.  

o Segona Planta, Espai d’Acollida. Arribant per les escales i l’ascensor trobem una sala moblada amb una gran taula i cadires. La taula conté les 
diferents publicacions que s’han escrit sobre la Seu, per tal que el visitant les pugui consultar. També hi ha dos serveis (un femení i l’altre 
masculí). Unes escales donen al mirador. L’espai al trobar-se enmig del pas, s’utilitza per reunions i actes puntuals. 

o Segona Planta, Espai Expositiu i Audiovisual. En aquest segon espai, consta de dues sales. La primera trobem exposats en dues de les parets 
els retaules restaurats de Sant Pere i Sant Miquel. A la següent, trobem una pantalla on es reprodueix un audiovisual que explica amb 
imatges, visions teatralitzades de la Seu i recreacions virtuals, quina és la història del conjunt i les noves informacions que s’ha estret 
després dels anys d’investigació del Pla director, així com la remodelació de l’espai i els seus usos. No està dins el recorregut de l’audioguia, 
però els conserges que es trobem a l’espai el reprodueixen quan els visitants el demanen, en qualsevol dels quatre idiomes disponibles 
(català, castellà, anglès i francès).  

o El Mirador. És el millor espai perquè el visitant pugui iniciar la visita al conjunt (cosa que està així contemplada al servei d’audioguiatge i 
sovint a les visites guiades concertades). És un punt d’inici ideal perquè es pot observar el conjunt en la seva totalitat, acompanyat d’una 
sèrie de plafons explicatius introductoris.  

o Serveis oferts: al vestíbul d’entrada hi ha les taquilles per comprar les entrades, que van acompanyades d’un fulletó explicatiu que conté un mapa 
del conjunt amb diferents colors per poder esbrinar les diferents etapes constructives. Les taquilles també són punt d’informació del museu i de la 
cultura terrassenca en general, tenint forces fulletons informatius en aquest sentit. També és l’espai on es recull l’audioguia i la tenda de les 
diferents publicacions del museu i altres productes. La concertació del servei de monitoratge per a les visites comentades i altres activitats a la Seu 
s’han de reservar directament a serveis centrals del museu o trucant per telèfon, no als conserges que es troben a la secció. Cal destacar:  

o Audioguia: disponible en català, castellà, anglès i francès. Té un cost de 2€. Els números de les explicacions es van alternant en petits 
indicadors vermells i en la part superior dels diferents plafons amb breus explicacions i dibuixos que trobem al llarg del recorregut. 
Les explicacions són breus (màxim 2’) en un total de 27 números. La problemàtica bé donada per la poca claredat en el recorregut: 
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mirador, piscina baptismal, camp de les ànimes, Santa Maria, camp de les ànimes, Sant Miquel, camp de les ànimes i Sant Pere. A 
més, dins Santa Maria els números no segueixen un ordre lineal i a Sant Pere no estan posats, tot i que estan disponibles a 
l’audioguia.  

o Tenda: els productes que es poden adquirir són totes les publicacions del museu disponibles a la venda (catàlegs 20€), els llibres 
editats des del museu sobre el patrimoni de la ciutat, la Guia de Visita de la Seu (9€) en quatre idiomes (català, castellà, anglès i 
francès), altres productes sobre la Seu que es gestionen des de Turisme (com samarretes, llapis, etc.).  

 

En conclusió, tant el museu en concret, com la ciutat en general, han invertit molt temps i esforç, sobretot econòmic, en la investigació i rehabilitació 
d’aquest conjunt per a recuperar-lo pels terrassencs i en major mesura per a la societat en general. Es per això, que tot i la dificultat que es presumeix, s’ha 
iniciat la difusió de la candidatura de l’ajuntament per a què la Seu d’Ègara aconsegueixi que la UNESCO la declari Patrimoni de la Humanitat.  

Per tot això, el projecte estarà emmarcat en un conjunt amb moltes possibilitat, no tant sols per la seva condició de únic en la seva tipologia, sinó per la 
quantitat de temàtiques i espais que es poden treballar: dels ibers a Terrassa, a l’art romànic; i espais interiors conservats, exteriors enjardinats i 
audiovisuals. Pel que fa a les possibilitats d’adaptació de les activitats, s’ha comprovat que existeixen espais suficients (total accés, espais interiors, 
recintes exteriors), per poder plantejar propostes adaptació.  

2.4.6. Els Serveis Educatius 

 Serveis Educatius Museu de Terrassa: 
  - Objectius i Àrees de Treball 
  - Externalització al 2011. Arqueolític 
  - Oferta regular d’activitats curs 2011/2012 
  - Dades d’ús. Activitats concertades 2011 

Des de les últimes dècades, els Serveis Educatius de la majoria de museus del món, en alguns casos, han aparegut, i en d’altres s’han fet centrals en els  
objectius de les respectives entitats museístiques. Per tant, a l’hora d’analitzar un museu, com es pretén en aquest gran apartat, és vital donar un espai per 
a analitzar la feina del departament educatiu, les activitats que es proposen i la seva metodologia, així com les dades de públic que desprenen informacions 
sobre el funcionament del mateix. Tot això és planteja a continuació. 

L’any 1988 s’inicia el servei de visites i itineraris comentats, l’embrió del que actualment es coneix com a Servei Educatiu del Museu. Inicialment s’oferien 
visites comentades a les seccions del museu i alguns itineraris temàtics: medieval, modernista i industrial. Actualment la oferta s’ha ampliat 
exponencialment, sobretot amb la introducció de tallers. L’any 2002 es complementa l’oferta amb tallers infantils programats pels períodes de vacances de 
Nadal i Estiu, que es desenvolupen a l’aula didàctica de la Casa Alegre i la visita del patrimoni local.  
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Avui dia, el Servei Educatiu es centra en tots els perfils de públic, tot i que dedica especial atenció al públic vinculat als diferents nivells educatius. Des 
d’aquest Servei, es programa la dinamització de les exposicions permanents i temporals del Museu, a més d’elaborar el material didàctic necessari. També 
es dissenya, s’executa i es desenvolupa l’oferta regular d’activitats, així com tots aquells aspectes i activitats que ajudin a la interpretació, a la difusió i al 
coneixement del museu i del patrimoni en general. A més, el Servei ofereix assessorament i orientació a mestres i professors per planificar i facilitar la visita 
al Museu, i el treball del patrimoni a l’aula.  

El Servei Educatiu del Museu compta amb un grup d’educadors que són els que s’encarreguen de portar a terme les activitats de l’oferta regular del Museu i 
aquelles que es programen de manera puntual. El 2011 l’Ajuntament de Terrassa licita la contractació del servei de monitoratge del Museu de Terrassa. El 
concurs es resolt adjudicant aquest servei a l’empresa Arqueolític S.C, que a partir del mes de setembre passà a encarregar-se d’aquesta feina.  L’objecte 
del contracte és la gestió i l’explotació del servei de monitoratge i d’activitats educatives, la gestió de l’agenda d’activitats educatives concertades i la 
coordinació dels monitors. La durada del contracte és de quatre anys, amb possibilitat de renovar. 

L’oferta regular d’activitats del Servei Educatiu s’adreça a tots els públics. Algunes de les activitats però, s’ofereixen, exclusivament, al públic dels diferents 
nivells educatius. Aquesta oferta permet, al visitant realitzar, per lliure, una part de les activitats; o bé, realitzar-les utilitzant el Servei de Monitoratge 
Concertat. En la seva majoria, aquest servei és l’utilitzat pel públic vinculat als diferents nivells educatius i en menor nombre per grups d’altra tipologia. 

Aquesta programació es recull en la Guia de  les Activitats didàctiques del Museu de Terrassa, com ja s’ha comentat, publicada per períodes escolars, és a 
dir, de setembre a agost. La proposta  per al curs 2011/12 va constar de 35 activitats, tres de les quals són novetat: la visita al recent rehabilitat Teatre 
Principal, al Cementiri de Terrassa i Amics de la Casa Alegre, una activitat proposada en la metodologia d’aprenentatge i servei, que es promou des de la 
Xarxa TerrassaEduca. La programació regular del Museu, per a l’any 2011, ha estat la següent: 

 

VISITES 

- Castell Cartoixa de Vallparadís 
- Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere 
- Casa Alegre de Sagrera 
- Claustre del Convent de Sant Francesc 
- Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa 
- Què hi pintes a la vila medieval? 
- Exposició permanent del Castell Cartoixa de Vallparadís 
- Valentí, cara de pi 
- Exposició temporal de llarga durada: L’istme de Sant Pere: l’ocupació 
d’un territori 
- Qui busca, troba 
- El modernisme a les teves mans 
- El cementiri municipal 
- Amics de la Casa Alegre (activitat APS) 
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- El Teatre Principal 
- Visites fetes a mida a les seccions 

ITINERARIS 

- Itinerari medieval  
- Itinerari romànic i gòtic a la Seu d’Ègara     
- Itinerari industrial      
- Itinerari modernista      
- Un dia en la vida d’un obrer del tèxtil   
- La Guerra Civil a Terrassa     
- Itineraris fets a mida  

ACTIVITAT TEATRALITZADA - Un xic de la història de la Seu d’Ègara (a l’aula) 

TALLERS 

- Eines i foc. La prehistòria a Terrassa    
- Escriu com els ibers i els romans     
- Els ibers a Terrassa      
- Construïm la Torre del Palau     
- El mercat i els diners a la vila medieval de Terrassa  
- Un vitrall modernista      
- Vine a fer d’arqueòleg     
- Descobreix els enterraments de la Seu d’Ègara  

ACTIVITATS EDUCACIÓ 
INFANTIL 

Visites 

- Un castell de conte 
- Una casa molt alegre   
- Visita – taller 
- Toc, toc … Déu vos guard!   El 
Mossèn Pere, la majordoma Maria i 
el mestre Miquel ens ensenyen les 
Esglésies de Sant Pere 

Tallers - Va de retrats 

 

Abans d’acabar aquest apartat, s’ha cregut convenient donar les dades estadístiques del públic que ha sol·licitat els serveis educatius al 2011. Durant 
aquest any, el nombre total de sessions realitzades ha estat de 475, amb 11.589 usuaris. S’entén com a sessions, les activitats (visites, itineraris i tallers) que 
s’han realitzat utilitzant el servei de monitoratge concertat. Així doncs, el total de sessions realitzades i d’usuaris queda distribuït de la següent manera: 
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o Visites: 337 i 8.021 usuaris 

o Itineraris: 66 i 1.734 usuaris 

o Tallers: 72 i 1.834 usuaris 

A continuació, s’ha cregut interessant presentar un quadre que detalla la tipologia dels grups51 en la distribució de les sessions realitzades:  

 

Nivell Nombre de grups 

Escoles bressol 5 

Educació infantil 36 

Educació primària cicle inicial 18 

Educació primària cicle mitjà 54 

Educació primària cicle superior 79 

Educació secundària obligatòria. Primer cicle 71 

Educació secundària obligatòria. Segon cicle 31 

Batxillerat 7 

Educació especial 3 

Educació d’adults 7 

Universitat 8 

                                                           
51

 Dades extretes del quadre anual de dades totals de públic visitant a les seccions del Museu de Terrassa, que s’inclou a la Memòria 2011 (encara pendent de finalització). 
Actualment a la pàgina 46. 
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Tercera edat     6 

Grups institucionals (associacions de veïns, amics de museus, centres cívics...)      50 

Grups particulars  29 

Grups especials (Festa Major, La nit dels museus, inauguracions Teatre 
Principal i Masia Ca n’Anglada, …)  

      71 

   

En conclusió, des del 1988 el Servei Educatiu ha anat creixent en importància dins la organització interna del museu, oferint una gran varietat d’activitats per 
a tot tipus de públics. A més, com s’ha vist en l’anterior apart, els visitants en grup són actualment més que el públic en general, pel que es suposa una 
important base de públic en la seva oferta pel futur. 

Per tot el que s’ha comentat en aquest apartat, queda palès que el Servei Educatiu és a qui ha d’anar dirigit el document d’accessibilitat, ja que és qui 
gestiona les activitats que es duen a terme al museu, tot i que evidentment, serà un document per a tota la organització museística. També cal dir, que 
actualment, s’ofereixen 5 activitats relacionades amb la Seu d’Egara: la visita comentada, dos itineraris, una activitat teatralitzada que s’organitza a la 
pròpia escola i una visita-taller per a alumnes d’educació infantil. Són aquestes activitats que caldrà analitzar i fer una proposta d’adaptació a partir del 
document que es presenta aquí. Per últim cal comentar, que el 2011 només es van concertar 3 activitats per escoles d’educació especial, pel que cal tenir 
en compte la necessitat d’un bon pla de comunicació per atreure aquesta tipologia de grups. 

2.4.7. Antecedents en el tractament de Col·lectius amb Necessitats Educatives Especials 

 Col·lectius amb NEE al Museu de Terrassa: 
  - Modernisme a les teves mans (activitat) a la Casa Alegre de Sagrera 
   - Objectius 
   - Desenvolupament de la Proposta 
    - Punts bàsics visita 
    - Fases visita 
    - Elements i reproduccions tàctils 

Evidentment, era necessari exposar l’experiència prèvia del Museu de Terrassa amb el públic discapacitat. Com ja s’ha comentat, existeix un interès del 
museu per a obrir-se a aquesta tipologia de visitants. Aquest interès es comença a plasmar el 2009 amb l’acollida al projecte de la Diputació de Barcelona La 
Mirada Tàctil. A partir d’aquí, es presenta una proposta d’activitat lligada al col·lectiu de discapacitats visuals que es desenvolupa a la secció Casa Alegre de 
Sagrera. No obstant, l’experiència en aquest sentit de moment no ha anat més enllà. 
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A continuació s’exposarà de forma breu l’activitat modernisme a les teves mans que ofereix el museu des de 2009. La idea inicial era adaptar per a cecs i 
disminuïts visuals la visita a la Casa Alegre de Sagrera. Gràcies a l’ajuda del programa de la diputació es va poder confeccionar un suport multisensorial que 
consisteix en una maqueta de la Casa Alegre que reprodueix l’espai volumètric exterior de l’edifici. No obstant, actualment no hi ha molta demanda de 
l’activitat, que s’ha desenvolupat en moments molt puntuals. Dins la proposta es van plantejar els següents objectius52: 

o Acostar el patrimoni local a les persones cegues i els disminuïts visuals. 
o Desenvolupar noves formules museogràfiques i didàctiques per acostar el patrimoni a públics amb risc d’exclusió cultural. 
o Esdevenir un referent ciutadà de sensibilització i normalització envers els grups amb discapacitats visuals. 
o Conscienciar els ciutadans de l’existència d’aquests grups i de les seves dificultats per accedir a la cultura. 
o Avançar en la recerca de nous públics. 
o Implicar el col·lectiu de discapacitats visuals en l’adaptació de noves propostes culturals. 
o Vincular diverses associacions de la ciutat amb el Museu. 

La proposta d’adequació de la visita a la Casa Alegre de Sagrera té com a objectiu, doncs, que els col·lectius de persones amb disminució visual i els cecs 
puguin conèixer i entendre qui foren la família Alegre i Sagrera, quin era el seu rol dins de la ciutat, com funcionava la casa i quins n’eren els elements 
artístics més destacats. Més enllà d’oferir una visita per als cecs, la proposta està pensada per esdevenir un element de conscienciació d’altres col·lectius, 
una manera diferent de conèixer el patrimoni. La visita doncs, no està pensada per ser exclusiva per a cecs, sinó inclusiva per a tota mena de públics, 
incloent els invidents. 

Sobre els punts bàsics de la visita, cal dir que es desenvolupa amb el suport d’un guia, i de diversos recursos museogràfics. Donades les característiques dels 
grups, aquests han de ser reduïts (no més de 12 persones). Pel que fa a la durada, està proposada en dues hores. Així mateix també es preveu l’entrada de 
gossos pigall a la casa. 

Pel que fa al desenvolupament de la visita es pot dividir en tres fases, corresponents als tres elements museogràfics que s’utilitzen. El primer lloc tenim la 
Maqueta, que reprodueix l’espai volumètric exterior de la casa i és un dels elements essencials de la visita, ja que situa el visitant en l’espai i ofereix una 
perspectiva global de l’edifici i les seves parts. El guia fa una introducció sobre la història de la casa, a mida que explica a grans trets les diferents parts i els 
elements modernistes més significatius, que els visitants podran resseguir amb les mans. La maqueta va acompanyada d’un text amb caràcters de mida gran 
i un text en Braille amb un resum de la visita. La segona part de la visita consisteix en una audició. L’audició es planteja com un viatge en el temps. No es 
tracta d’una obra de teatre, sinó de situar el visitant dins de la vida d’una classe social determinada. L’audició ha de servir per establir diàleg posterior amb 
els visitants i lligar diferents aspectes amb la història de la pròpia família i el món industrial. En tercer lloc, trobem el recorregut tàctil. Aquest serà un 
recorregut més exhaustiu per la casa  per conèixer de ben a prop alguns dels elements més representatius de cada un dels espais i de l’estil modernista. En 
aquesta última fase, doncs, es permeten tocar diferents elements originals de la casa, com les columnes amb decoració esgrafiada del vestíbul, els vitralls 

                                                           
52

 Informació consultada al Projecte d’adaptació de visita per a discapacitats visuals i invidents. Casa Alegre de Sagrera, escrit pel Museu de Terrassa (Gener 2009), consultat 
a l’arxiu del MdT.  
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del gran saló i la vidriera de la tribuna, la gran escala d’accés al primer pis, la pica del lavabo o la reixa de forja del pati. Tot això s’acompanya de 
reproduccions tàctils, com vestits d’època modernista i vitralls.  

A part d’aquesta activitat que es presenta cada curs a la Guia d’activitats, es va desenvolupar una activitat anàloga per la Seu d’Ègara, davant la demanda 
d’un col·lectiu d’invidents que volien visitar el conjunt, però finalment no es va dur a terme i la feina desenvolupada de moment no s’ha acabat de finalitzar.  

En conclusió, aquest primer projecte del Museu de Terrassa pot ser perfectament el punt de partida per a la presentació del document d’accessibilitat i ens 
mostra la voluntat del museu a incloure aquest tipus de públics dins la proposta educativa anual. No obstant, encara no existeix cap projecte global. 

Per tot això que s’ha comentat, sembla evident que el Museu de Terrassa té la voluntat de crear un projecte educatiu inclusiu, però encara no l’ha 
desenvolupat i aquí és on té cabuda el projecte presentat a continuació. Per altra banda, cal tenir en compte l’èxit puntual de l’activitat, que ens mostra 
la necessitat d’un contacte més pròxim amb les entitats susceptibles de necessitar les adaptacions de les propostes educatives i alhora proposar un pla 
de comunicació per fer-ne difusió.  
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3. ARGUMENTARI DEL PROJECTE 

Després de l’anàlisi de la situació, i per acabar amb aquesta primera fase del projecte, cal posar, doncs, en ordre totes les informacions que s’han 
aconseguit, per tal de configurar-les com a base de la proposta didàctica que es presenta en la següent fase. Es mostren a continuació els arguments i les 
tesis sobre el context directe i indirecte que poden afectar a la implementació del projecte adaptatiu de les activitats a la Seu d’Ègara (Museu de Terrassa). 

A partir de la investigació que s’ha exposat en els anteriors apartats, s’han detectat una sèrie de necessitats que entroncarien amb el projecte, així com unes 
oportunitats, que donarien pautes per adaptar el projecte al seu context i assegurar el seu èxit. Seguidament presentem aquestes NECESSITATS i 
OPORTUNITATS, dividides en quatre apartats, de caire temàtic. 

1. A nivell de la ciutat: 

o Necessitat: existeix una forta demanda en lleure i formació per al col·lectiu discapacitat, tot i que actualment hi ha algunes activitats en 
aquest sentit.  

o Necessitat: existeix la necessitat d’un projecte comú, cohesionat i coherent de proposta d’activitats adaptades a llarg termini, és a dir, que 
no es segregui a grups d’educació especial per activitats concretes (context actual).  

o Necessitat: existeix un buit en la oferta d’activitats adaptades en l’àmbit museístic local, que vagi més enllà del desenvolupament d’una 
activitat puntual, normalment sota petició d’associacions o escoles especials. 

o Oportunitat: Terrassa és una ciutat ideal per a desenvolupar un projecte educatiu a llarg termini que lligui els conceptes de discapacitat i 
patrimoni, com demostren els recursos que es destinen a nivell públic i privat; així com, la seva força de reclam social i veïnal, plasmada en 
les nombroses associacions que treballen per la inclusió a la societat d’aquest col·lectiu.  

o Oportunitat: els recursos i associacions existents a la ciutat s’han de tenir en compte a l’hora de plantejar el públic i els futurs usuaris de les 
activitats adaptades i per a col·laboracions permanents o puntuals.  

o Oportunitat: caldrà desenvolupar una estratègia de treball en xarxa, per tal d’integrar el projecte a l’estructura cultural i educativa de 
Terrassa, que segueixi aquesta metodologia.  

2. A nivell del col·lectiu discapacitat a Terrassa: 

o Necessitat: a la ciutat hi ha moltes associacions que treballen amb aquest tipus de públic i ofereixen activitats de lleure i formació. No 
obstant, solen fer les activitats al propi local i les poques vegades que surten, ho fan per anar d’excursió a fora de la ciutat. Existeix, doncs, 
un buit en activitats que impliquin el contacte amb allò que s’està explicant dins mateix de la ciutat.  
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o Oportunitat: gràcies a l’anàlisi dels serveis de lleure i formació de les associacions Fupar i Prodis, queda clar que tenen prou pes per saber 
que existeix un demanda social a la ciutat i que els seus projectes poden ser un punt de partida per iniciar aquesta adaptació de les 
activitats.  

3. A nivell del Museu de Terrassa: 

o Necessitat: caldrà tenir en compte la dependència del museu a l’ajuntament, ja que està totalment integrat en l’estructura del departament 
de Cultura del consistori, fet que suposarà més lentitud en la pressa de decisions i uns paràmetres molt limitats a l’hora de plantejar, 
sobretot, el pla de comunicació i el pressupost.  

o Necessitat: el fet que el museu estigui relacionat amb la xarxa de turisme per a tothom i hagi desenvolupat una única activitat per a 
invidents (el modernisme a les teves mans) pressuposa una voluntat per a aquest col·lectiu, però encara no ha desenvolupat una línia de 
treball global en aquest sentit.   

o Necessitat: el Servei Educatiu és a qui ha d’anar dirigit el document d’accessibilitat, ja que és qui gestiona i planeja les activitats que es 
duen a terme al museu, tot i que serà un document per a tota l’entitat.  

o Necessitat: actualment, s’ofereixen 3 activitats a la Seu d’Ègara: la visita comentada, un itinerari artístic i una visita-taller per alumnes 
d’educació infantil. Són aquestes les activitat que caldrà analitzar i fer una proposta d’adaptació.  

o Necessitat: al 2011 només es van concertar 3 activitats per escoles d’educació especial. Es fa palès, doncs, que cal construir la relació del 
museu amb les associacions i entitats que treballen amb aquest col·lectiu, així com planejar un bon pla de comunicació per atreure aquesta 
tipologia de grups.  

o Oportunitat: al 2011 la Seu d’Ègara va rebre més de 13.000 visitants, cosa que pressuposa una important efectivitat en la difusió i una base 
potencial d’atracció de visitants, vital per la viabilitat de l’adaptació de servei educatiu en aquesta secció.  

o Oportunitat: la Seu d’Ègara és un conjunt patrimonial amb moltes possibilitats didàctiques, no tan sols per la seva condició d’únic en la seva 
tipologia, sinó per la quantitat de temàtiques i espais que es poden treballar: dels ibers a Terrassa a l’art romànic i gòtic; espais interiors 
conservats, exteriors enjardinats i audiovisuals. 

o Oportunitat: l’espai patrimonial és prou versàtil per permetre una adaptació de les activitats: total accés a tot el recinte, espais interiors i 
un ampli recinte exterior.  

o Oportunitat: el museu està immers en una sèrie de col·laboracions amb altres entitats, cosa que s’ha de tenir en compte a l’hora de 
planejar la difusió del projecte.  

o Oportunitat: les publicacions dins el museu són un pilar del Pla de comunicació general. Això serà una oportunitat per plantejar algun tipus 
de publicació que inclogui el públic amb discapacitat, òbviament en format digital, ja que és la línia que segueix actualment el museu.  
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4. A nivell de competència:  

o Necessitat: gràcies a l’anàlisi de les experiències en aquesta tipologia de projectes, s’ha posat de relleu la necessitat de tenir en compte el 
denominador comú: els tallers de creació i la divisió en mínim dos sessions (a l’aula i al museu), a l’hora de plantejar l’adaptació de les 
activitats.  

o Necessitat: les tres tipologies de públic amb necessitats educatives especials que més es treballen als plans d’accessibilitat són: els 
discapacitats auditius, els visuals i els psíquics/intel·lectuals, dins la seva àmplia diversitat. Per això, el projecte s’haurà de centrar en 
aquests col·lectius, doncs, són els de major demanda. 

o Oportunitat: gràcies a l’anàlisi d’exemples arreu del món, s’ha constatat la millora de l’aprenentatge per a grups adaptats en treballar una 
temàtica concreta; així com la importància que es dóna al tacte i poder accedir a les obres amb més proximitat i experimentar amb les 
mans (taller) els conceptes treballats.  

o Oportunitat: existeix un context nacional que afavoreix la bona acollida del projecte. A Espanya, i sobretot a Catalunya, en els últims anys 
s’han desenvolupat als museus línies estratègiques a favor de l’accessibilitat i la inclusió. No obstant, excepte els grans museus nacionals, a 
nivell local, encara queda molt per fer, motiu pel qual el projecte situaria el Museu de Terrassa en una posició innovadora.  
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FASE 2. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
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4. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE. OBJECTIUS  

Després de l’extens apartat d’anàlisi del context, la tasca d’investigació ha donat una sèrie d’arguments sobre les necessitats reals de l’entorn i les diverses 
oportunitats per a la creació d’un projecte d’aquestes característiques. Per tant, es proposa el següent projecte: 

 

 

 

 

 

Dins aquest primer apartat de la proposta d’intervenció, caldrà presentar els objectius en els que es basarà. Primer s’exposaran els objectius generals i 
després una sèrie d’objectius que podríem anomenar temàtics, que es refereixen a les diferents àrees que afecten el projecte.  

Missió de Seu per a tothom: 

La Seu per a Tothom és un projecte educatiu d’accessibilitat que pretén ser un eina d’inclusió museística que permeti al tot el públic escolar, i en un futur, el 
públic en general, accedir a les activitats que es desenvolupin a la Seu d’Ègara, siguin quines siguin les seves capacitats i les seves limitacions.  

Objectius Generals: 

o Aquest projecte ha de ser una eina d’inclusió social, convertint el Museu de Terrassa en un dels recursos disponibles a la ciutat per al col·lectiu 
discapacitat.  

o La Seu per a Tothom ha d’integrar-se, primer, en l’estructura de l’Escola Inclusiva a Terrassa, i en un futur, involucrar-se activament en l’oferta d’Oci 
i Cultura per a discapacitats de la ciutat. 

Objectius a nivell de públic: 

o Les activitats proposades han d’augmentar el públic amb necessitats educatives especials que visita la Seu d’Ègara, que actualment és molt 
minoritari. 

o Aconseguir ser un punt de referència per les escoles de la ciutat amb projectes inclusius a les seves aules, és a dir, la Seu per a Tothom ha de ser un 
projecte que pugui entroncar i col·laborar en els projectes inclusius de les escoles, primer de Terrassa i, en el futur, d’arreu de Catalunya.  

 

 

La Seu per a tothom consistirà en la creació d’un document marc d’accessibilitat per al 
desenvolupament d’un projecte educatiu accessible. A partir de la seva implementació, el 
Servei Educatiu del Museu de Terrassa oferirà les activitats a la Seu d’Ègara adaptades per 
al públic discapacitat. El projecte s’iniciarà amb un exemple pilot: l’adaptació d’una de les 
activitats ja existents, que acompanyarà al document marc 
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Objectius a nivell patrimonial i institucional: 

o El projecte vol donar a conèixer un dels conjunts més importants dins el patrimoni terrassenc, la Seu d’Ègara, a un col·lectiu, el discapacitat, que 
fins ara no havia estat considerat en un projecte a llarg termini per les entitats museístiques de la ciutat.  

o La Seu per a tothom pretén millorar la imatge institucional del Museu de Terrassa a nivell social, alhora que el vol posar en l’òrbita dels principals 
museus nacionals que tenen línies estratègiques d’accessibilitat i inclusió.  

Objectiu a nivell econòmic:  

o El projecte no té per objectiu augmentar els beneficis de la secció del Museu de Terrassa, tot i que l’augment de visitants pugui permetre-ho. 
L’objectiu és evitar que les adaptacions signifiquin un augment del preu de les activitats. Una activitat inclusiva requereix que el preu també sigui el 
mateix per tothom.  
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5. DESTINATARI. PÚBLIC OBJECTIU 

El document d’accessibilitat educativa que es presenta en aquest projecte pretén ser el més universal possible, dins la voluntat del museu d’obrir les 
activitats educatives de la Seu d’Ègara a TOT el públic. No obstant, com s’ha mostrat en la fase anterior, existeixen milers de discapacitats descrites 
mèdicament, pel que és impossible adaptar les activitats a totes les tipologies. Per això, caldrà fer una descripció exhaustiva del públic al qual s’adrecen les 
adaptacions, així com un posicionament clar dels motius pels quals es fan les eleccions.  

Cada grup de discapacitats als quals es vulgui oferir les activitats han de ser localitzats i analitzats curosament. Això cal fer-ho abans de desenvolupar la 
proposta; d’aquí la importància de l’anàlisi que s’ha efectuat en la primera fase d’aquest projecte. Una vegada el programa i les previsions estiguin 
completades, el públic objectiu a qui va dirigida l’activitat haurà de ser informat del que el museu els ofereix. Per això, després de la presentació del 
document d’accessibilitat s’introdueix la proposta de Pla de Comunicació del projecte. En aquest sentit, és evident que el museu ha de tenir clar què ofereix 
i a qui ho pot oferir.  

5.1. Públic Objectiu per a l’Adaptació d’activitats a la Seu d’Ègara 

Per tal de descriure el públic objectiu d’aquest projecte es necessiten tres dades bàsiques: la procedència, l’edat i la tipologia de discapacitat. Pel que fa a 
la primera premissa, el document es centra bàsicament en la població de Terrassa, ja que és la ciutat on es desenvoluparà el projecte, de la qual s’ha parlat 
àmpliament en apartats anteriors. Tot i que les dades de població es basin solament en aquesta ciutat, això no vol dir que no hi hagi una voluntat d’exportar 
aquesta activitat més enllà del municipi, sinó que en una primera fase de la seva implementació es tractarà d’acostar la Seu d’Ègara Accessible a la població 
local. Pel que fa a l’edat, evidentment el document d’accessibilitat parla de les activitats en sí i espera ser un referent per poder adaptar totes les activitats 
que es desenvolupin al conjunt monumental. No obstant, sabent el treball del museu i dels Serveis Educatius envers el Públic Escolar, s’ha decidit emfatitzar 
en les franges d’edat dels 4 als 15 i dels 16 als 19, és a dir, les persones en edat escolar obligatòria i en edat d’educació postobligatòria, on trobarem 
sobretot els cursos d’inserció laboral. Parlant de les tipologies de discapacitat, s’ha decidit deixar de banda les de caràcter físic, ja que durant el procés de 
desenvolupament del Pla director del conjunt és va projectar la plena accessibilitat física a tots els espais. Per això es centrarà en les quatre tipologies 
bàsiques: discapacitat auditiva, visual i psíquica i malalties mentals. Dins aquest grup, i gràcies a les dades estadístiques de la ciutat que presentem més 
endavant, s’ha detectat que, sobretot a la franja dels 4 als 15, a Terrassa hi ha un grup important de discapacitats psíquics, si ho comparem amb les altres 
tipologies, pel que aquesta dada s’haurà de tenir en compte a l’hora de centrar i desenvolupar molt més les adaptacions en aquest sentit.  

 

 

 

 

 

PÚBLIC OBJECTIU DEL PROJECTE  POBLACIÓ DE TERRASSA 

DINS LA FRANJA D’EDAT DE 4 A 19 ANYS  

AMB DISCAPACITATS PSÍQUIQUES, AUDITIVES, 
VISUALS I MALALTIES MENTALS 
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Per tal de donar els arguments pertinents a l’elecció del públic per a l’adaptació de les activitats, s’ha consultat, mitjançant el Punt d’Informació al 
Discapacitat de l’ajuntament de Terrassa, l’Anuari estadístic de Terrassa de 2009, on es troben les dades sobre els ciutadans amb una discapacitat 
reconeguda. A continuació, s’exposa una adaptació dels quadres de l’Anuari, on especificant l’edat i la tipologia de discapacitat trobem el nombre de 
discapacitats de la ciutat de Terrassa. S’ha remarcat la franja d’edat en la que es centra el projecte, dins la qual trobem les dades dels discapacitats psíquics, 
que superen en gran mesura el nombre de les altres tipologies dins la mateixa franja d’edat.  

EDAT AUDITIUS 
FÍSICS  
MO

53
 

FÍSICS  
NM

54
 

MALALTS  
MENTALS 

NO  
CONSTA 

PSÍQUICS VISUALS 
TOTAL  

GENERAL 

De 0 a 3 4 7 6 - - 13 2 32 

De 4 a 15 21 83 51 14 - 211 9 389 

De 16a 19 9 21 15 12 - 59 7 123 

De 20 a 34 50 202 77 215 2 345 52 943 

De 35 a 44 78 373 178 327 8 276 88 1328 

De 45 a 54 115 471 336 454 10 165 110 1661 

De 55 a 64 124 669 592 416 4 116 128 2049 

De 65 a 74 131 679 759 252 7 43 159 2030 

De 75 i + 132 996 740 345 9 35 238 2495 

TOTALS 664 3501 2754 2035 40 1263 793 11050 
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 Físics Motors, és a dir, que la discapacitat física afecta greument l’aparell locomotor del cos. 
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 Físics No Motors, és a dir que la discapacitat física no afecta greument l’aparell locomotor del cos.  
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5.2. Descripció Públic Objectiu 

Un cop s’ha decidit la tipologia de públic al qual va adreçat el projecte, cal descriure les característiques bàsiques del col·lectiu en referència a la temàtica 
que es tracta. Per això, aquest segon apartat, es divideix en dos grans temes. Per una banda, es parlarà de la Inclusió Social del col·lectiu discapacitat 
mitjançant l’Oci i la Cultura. Per altra banda, es parlarà del Públic Escolar amb Necessitats Educatives Especials. Aquests són, com ja s’ha comentat, els dos 
eixos sobre els quals es basa el projecte. 

DISCAPACITAT I INCLUSIÓ A L’OCI I LA CULTURA 

L’informe Discapacitat i exclusió social a la UE55, publicat al 2002 sota els auspicis del Fòrum Europeu de la Discapacitat, va analitzar de forma específica, 
entre altres aspectes, l’accés del discapacitat al seu entorn social. L’estudi va concloure que, en general, l’entorn cultural és  menys accessible a les persones 
amb discapacitat que altres serveis socials. L’informe Taking Part del Department for Culture, Media and Sport britànic56, va mesurar l’assistència i 
participació en el món de l’art de persones amb i sense discapacitat i va estimar una diferència de més de 10 punts, sense entrar a valorar les raons 
d’aquesta diferència. A Espanya, l’anàlisi del sector de l’oci i de la cultura realitzat de forma específica per al Llibre Blanc de l’Accessibilitat, va corroborar 
que encara existeixen moltes barreres i moltes activitats de caire cultural que les persones amb discapacitat no poden desenvolupar.  

Pel que fa a la macroenquesta oficial sobre la discapacitat del 2008, de la qual ja s’ha parlat, dedicava un apartat a les activitats i el temps lliure. Es 
preguntava a les persones amb discapacitat quines eren les activitats que practicaven al seu temps lliure i quines desitjarien poder realitzar. Evidentment, la 
resposta a aquesta última qüestió sovint depenia de les discapacitats, és a dir, els discapacitats visuals desitjarien veure la TV i els discapacitats auditius 
escoltar música. Centrant-se en el projecte, “Visitar biblioteques o museus” és realitzat per menys d’un 5% dels enquestats i, en canvi, a la pregunta de què 
desitjarien realitzar quasi un 20% va respondre “Visitar biblioteques o museus”. 

Podem concloure, doncs, que tot i els avenços de les últimes dècades en la inclusió social dels discapacitats, el sector de l’oci i la cultura encara està 
endarrerit. A més, s’ha pogut comprovar que existeix una demanada potencial d’activitats culturals per part del col·lectiu. 

PÚBLIC ESCOLAR. NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

El canvi que ha experimentat l’educació dels alumnes amb necessitats educatives especials, dels quals ja s’ha parlat en anteriors apartats, va associat no tant 
a la compilació de nous coneixements sobre les deficiències i de noves tècniques didàctiques, com a la conscienciació de que tota població escolar té 
necessitats educatives i, en ocasions, se’ls nega una ajuda extra per part del professorat, en favor dels alumnes amb discapacitat reconeguda.   

Una de les conseqüències d’aquest enfocament és el condicionament de les perspectives de l’alumne i del seu entorn a causa del procés d’etiquetatge. 
Evidentment, l’etiquetatge a nivell mèdic es necessari, però a països com el Regne Unit han abolit les categories diagnòstiques en l’escolarització. 
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 Discapacidad y exclusión social en la UE. Foro Europeo de la Discapacidad/ Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad- CERMI. 2002 
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 Taking Part. The National Survey of Culture, Leisure and Sport. DCMS, 2005/2006.  
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Tanmateix, és un element tan integrat en els esquemes de pensament que caldria un gran esforç per a suprimir-lo57. De resultes d’aquest ensenyament 
individualitzat, la limitació d’oportunitats d’aquests alumnes és una constant en la seva escolarització, ja que dediquen moltes hores a activitats poc 
estimulants, sols o en petits grups. En canvi, avui dia se sap que la interacció social i l’aprenentatge cooperatiu tenen un efecte molt positiu.  

Així, es pot concloure que les idees i les pràctiques sorgides d’aquesta perspectiva educativa fan veure l’alumne amb discapacitat com el responsable de les 
limitacions que li impedeixen participar en l’organització i el currículum de l’ensenyament regular i fan que es negligeixin els factors externs de l’alumne, 
com la formació del professorat, l’organització escolar o els continguts i objectius de l’ensenyament. Arran d’aquestes crítiques i reflexions sobre 
l’organització de l’educació especial al país, en els últims anys s’han efectuat canvis en el que s’ha anomenat una perspectiva curricular. 

Dins aquesta nova mentalitat, qualsevol alumne pot experimentar dificultats d’aprenentatge en un moment o altre de la seva escolarització, pel què els 
sistemes d’ajuda i suport han d’estar disponibles per a tots els alumnes que els necessitin. A més, la integració social cal preparar-la en una Integració 
Escolar, és a dir, que no és possible aconseguir la preparació per a una vida integrada dels alumnes amb discapacitat si se’ls educa en ambients 
permanentment segregats. Per això, els professors han d’adquirir la responsabilitat de tots els alumnes, desapareixent la figura del professor especial dins 
l’escola. Per ajudar en aquesta nova responsabilitat, ha calgut organitzar sistemes de suport al professorat, com és el cas de l’arribada dels psicopedagogs 
als centres escolars i la creació d’equips d’orientació educativa i psicopedagògica, com a suport extern.  

Així en aquesta nova perspectiva en lloc de qüestionar quins problemes o quins dèficits té aquest alumnat, es pregunta quines són les seves necessitats 
educatives; per tal de fer que l’ensenyament regular pugui oferir una resposta educativa de qualitat per a tothom sense exclusions. Aquest és el pensament 
que va guiar el disseny i el desenvolupament de l’Avaluació del programa d’integració escolar (EPI, 1987) impulsat pel Ministeri d’Educació.  

No obstant, és evident que no tots els centres escolars estan preparats de la mateixa manera per assolir l’èxit en la integració dels alumnes amb necessitats 
especials. Les possibilitats d’integració depenen molt de la qualitat de la resposta que es pugui donar a aquest alumnat, i els factors que determinen aquests 
límits són: 

o L’actitud del professorat. 
o La formació del professorat. 
o L’organització del centre. 
o Els recursos disponibles. 
o Els processos de desenvolupament del currículum. 
o El compromís global de tots els col·lectius del centre escolar en l’atenció a aquestes necessitats especials.  

Paral·lelament, el fet de considerar viable la integració escolar per aquest col·lectiu, també suposa decidir per a quins alumnes aquesta integració potser no 
és la millor opció d’escolarització. La legislació en aquest sentit aposta per la integració dels alumnes amb necessitats especials en els centres ordinaris i 
l’adopció d’altres modalitats d’escolarització està supeditada a l’evidència que en alguns casos aquesta integració, per diverses raons, no és possible. Tot i 
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 Afirmació extreta del treball: ECHEITA, GERARDO (coord.): Educació Especial. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona, 2008, pàg. 16.  
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que, s’estudia individualment cada cas, els alumnes que actualment es troben en centres d’educació especial són alumnes amb necessitats associades a 
severes condicions permanents de discapacitat i pel que es fa imprescindible un conjunt de serveis, recursos i mesures no generalitzables en el sistema 
educatiu ordinari. Els podríem dividir en els següents grups: 

o Els alumnes amb necessitats especials associades a retard mental profund o a plurideficiències, ja que sovint aquests alumnes necessiten d’una 
atenció medicosanitària, cures físiques, atenció a les necessitats bàsiques, estímuls multisensorials i una intencionalitat comunicativa. 

o Alguns alumnes amb necessitats especials lligades a un retard mental sever, que poden requerir una atenció específica en alguns àmbits, com el 
desenvolupament del llenguatge, l’establiment de les rutines bàsiques o l’aprenentatge de la interacció i estratègies cognitives.   

o Casos molt concrets d’alumnes amb necessitats especials associades a la psicosi i l’autisme, que necessiten un ambient d’aprenentatge molt 
estructurat i, a vegades, se’ls ha de dispensar una atenció mèdica més o menys permanent. 

o Alguns alumnes amb necessitats associades amb una discapacitat auditiva profunda que necessiten adquirir un sistema de comunicació alternatiu a 
l’oral (llenguatge de signes), pel que requereix contacte continu amb persones adultes que coneguin el llenguatge i amb altres alumnes amb la 
mateixa necessitat.  

Així, aquests alumnes que no són incorporants als centres ordinaris, desenvolupen la seva etapa escolar en centres d’educació especial. Altres formes 
d’escolarització, com ara les aules d’educació especial als centres ordinaris, han anat desapareixent progressivament o han quedat relegades a àmbits rurals 
on no hi ha alternativa d’un centre d’educació especial.  

La majoria dels centres actuals d’educació especial escolaritzen un conjunt bastant heterogeni d’alumnes. Altres centres escolaritzen alumnes amb una 
discapacitat determinada, com pot ser la motora o casos de discapacitats sensorials concretes. Cal tenir clar que, actualment, aquests centres són 
considerats centres educatius en un sentit ampli i es desenvolupen currículums ordinaris, tot i que en alguns casos revesteixen característiques particulars, 
el que requereix un complex procés d’adaptació curricular. Normalment, l’estructura que adopten les propostes educatives de cada centre es caracteritza 
per  una reorganització dels àmbits de forma més global i el sentit de les etapes (infantil, primària i secundària) pot canviar de forma notable i, de la mateixa 
manera, els cicles poden ser entesos de manera més flexible.   

A principis del segle XXI es va fer regular l’educació postobligatoria per aquests alumnes dels centres d’educació especial en el que s’anomena Programes de 
Formació per a la Transició a la Vida Adulta58. Aquests s’organitzen en un sol cicle de dos anys, que es pot ampliar quan el procés educatiu de l’alumnat ho 
requereixi o les possibilitats laborals de l’entorn així ho aconsellin. Els àmbits que es tracten en aquests cursos són: l’autonomia personal en la vida diària, la 
integració social comunitària i la orientació i formació laboral.  
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 En el Reial Decret del 22 de març de 1999. Extret de: TRIPERO, TOMAS DE ANDRÉS (coord.) (2005) Necesidades educativas específicas y atención a la diversidad. Ed. 
Consejería de educación, Comunidad de Madrid (Madrid) pàg. 153.  
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Per tant, aquest és el panorama escolar que s’ha de tenir en compte al projecte: centres ordinaris amb classes inclusives i escoles d’educació especial per 
aquells alumnes que no puguin seguir l’educació ordinària. Es pot concloure, doncs, que el document d’accessibilitat ha de tenir en compte que les activitats 
escolars es podran dur a terme per una classe on hi hagi alumnes amb necessitats educatives especials i, també, classes de centres d’educació especial on 
tots els alumnes tinguin alguna dificultat o limitació. A la vegada, caldrà tenir en compte a l’hora de fer la difusió del projecte perquè s’haurà adreçar a tota 
la comunitat escolar en conjunt, no només als centres especialitzats.  
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6. DOCUMENT MARC ACCESSIBILITAT. LA SEU PER A TOTHOM 

La Seu per a Tothom pretén ser un document marc per al desenvolupament d’activitats educatives, al conjunt monumental de la Seu d’Ègara, adaptades per 
a persones amb necessitats educatives especials. A partir d’una sèrie de paràmetres i consells es donaran les estratègies i els conceptes bàsics per a 
l’adaptació de les activitats existents, així com la creació de noves. La idea central és crear una nova línia estratègica a treballar dins el Museu de Terrassa, és 
a dir, incloure aquest document marc dins l’estructura de treball del Departament de Comunicació i Difusió  i dels Serveis Educatius externalitzats.  

La Seu per a Tothom es divideix en quatre apartats bàsics que alhora ens donen les pautes dels aspectes que s’han de desenvolupar a l’hora d’aplicar les 
adaptacions a les activitats, com es pot veure més endavant en el pla pilot que es presenta: l’adaptació de la visita comentada per a educació primària com a 
punt inicial per a la implementació del projecte. Aquests apartats són els següents: en primer lloc, un apartat d’aspectes generals on trobem la descripció de 
les necessitats d’aquest col·lectiu, així com les consideracions i els consells de caire més general. En segon lloc, es parlarà de l’àmbit de la comunicació, 
entenent com la capacitat de transmissió de continguts, fet que es lligarà amb la formació del monitoratge, així com del personal del museu. En tercer lloc, 
es desenvoluparà un apartat sobre l’elecció de recursos i la creació de materials didàctics, com a suport d’aquesta activitat. I, en últim lloc, un llistat de 
bones pràctiques tant per a l’adaptació de les activitats, com pel tractament en general d’aquesta tipologia de públic al Museu de Terrassa. 

6.1. La Discapacitat i el Museu. Aspectes Generals  

El Museu de Terrassa, com a institució responsable de conservar i difondre el patrimoni cultural de la ciutat, ha d’assegurar que tant l’accés físic com els 
serveis que s’ofereixen siguin universals i comuns per a tots els seus visitants. Dins el museu, el conjunt monumental de la Seu d’Ègara es va reinaugurar a 
finals de 2009 després d’una profunda restauració del conjunt, que va anar acompanyada de la millora de l’accessibilitat a nivell físic. La voluntat és, doncs, 
fer que el conjunt ofereixi una accessibilitat completa, adaptant les diferents activitats que si duen a terme, com un primer pas per a fer accessibles totes les 
seccions del museu. 

Actualment, el públic discapacitat a Terrassa no ha desenvolupat, en general, de forma plena la sensibilitat cultural i artística que si pot tenir una gran part 
de la nostra societat. Aquest col·lectiu ja reivindica aquest dret de poder participar de forma plena en les activitats culturals de la ciutat. Tot i així, el museu, 
com a museu municipal de la ciutat, no s’ha convertit en un espai inclusiu en aquest sentit, tot i les activitats puntuals que s’han treballat. Calen doncs, unes 
directrius per al desenvolupament d’aquesta nova estratègia. Per tal de facilitar el treball posterior de l’adaptació de les activitats que es duguin a terme a la 
Seu d’Ègara, s’estructura aquest apartat en l’exposició d’una pregunta/problema i la seva resposta/solució.  

P. Per a qui estem creant aquest projecte d’educació inclusiva? 

R. Tot i que ja s’ha exposat el públic objectiu al qual va enfocat aquest projecte, cal tenir clar que la idea principal és crear activitats per a tothom, doncs el 
títol del projecte és la Seu per a tothom. El que es vol plantejar és el fet d’integrar al públic escolar amb NEE dins el projecte educatiu actual. No s’ha de 
crear activitats especials, sinó adaptar les existents. A més, tant els recursos com els materials didàctics creats cal que siguin utilitzats per tot el grup. Una 
reproducció tàctil pot ser molt útil tant per a alumnes invidents com per a vidents.  
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P. Quins són els conceptes bàsics a l’hora de tractar el públic amb necessitats educatives especials? 

R. Hem de parlar bàsicament de tres: DIGNITAT, AUTONOMIA I SUPORT NORMALITZAT. Pel que fa al primer concepte, es pot afirmar que cal respectar i 
tractar amb igualtat de condicions els alumnes amb NEE que a la resta del grup. Això significa donar els mecanismes suficients per la seva participació, 
oferint i respectant una mica més de temps i d’ajuda en les seves intervencions. En definitiva, permetre que participi, interpreti, modifiqui, interrompi i es 
manifesti, respectant la seva personalitat. Pel que fa als altres dos conceptes relacionats, caldrà donar espai a aquests alumnes, evitant la sobreprotecció, 
donant un suport normalitzat, cosa que significa no individualitzat, ja que podria suposar un aïllament de la resta del grup. Aquests tres conceptes busquen 
aplicar la màxima del projecte: la inclusió d’aquests alumnes dins els grups escolars que actualment gaudeixen de les activitats que es desenvolupen a la Seu 
d’Ègara.  

P. Quines són les característiques de l’alumnat amb discapacitat auditiva? 

R. El terme discapacitat auditiva és un terme genèric utilitzat per referir-se a totes les tipologies de pèrdues d’audició. Aquestes tipologies es solen descriure 
mitjançant dos conceptes: la tipologia i el grau. Pel que fa al tipus de pèrdua, podem trobar: monoaural (només afecta a una orella), pèrdua conductiva (les 
ones sonores no arriben a les terminacions nervioses, com per exemple en l’Otitis), pèrdua auditiva sensorial (els nervis es troben malmesos i és irreversible) 
i pèrdua mixta (és una barreja entre la conductiva i la sensorial) – les dues últimes tipologies es poden pal·liar amb la utilització d’audiòfons o implants 
quirúrgics. Pel que fa al grau de pèrdua, podem trobar: suau (pot escoltar tot, però té dificultats si no està mirant a qui parla o l’acústica és dolenta), 
moderada (greus dificultats per a escoltar algú que no estigui a prop sense audiòfon), severa (greus dificultats per a escoltar sense audiòfon) i profunda (es 
pot utilitzar audiòfon, però caldrà que es comuniqui amb indicis visuals i la llengua de signes).  

P. Quines són les característiques de l’alumnat amb discapacitat psíquica? 

R. Diferents tipologies de limitacions, diferents alumnes, diferents famílies, diferents contexts, parlen d’un intent d’homogeneïtzació impossible. No 
obstant, és important obtenir informació de caire més científic que proporcioni una descripció de les problemàtiques a nivell general. Podríem dir que 
majoritàriament aquests alumnes presenten dificultats i retràs en els següents camps: les destreses motrius, processos relacionats amb l’atenció, amb 
l’elaboració del llenguatge, amb el processament d’informació sensorial, en la memòria, en el càlcul i en el pensament abstracte. Per tant, les necessitats 
educatives d’aquests alumnes es troben en uns processos cognitius que necessiten d’estimulació.  

P. Quines són les característiques de l’alumnat amb discapacitat visual? 

R. Les persones amb discapacitat visual poden tenir limitacions en dos camps diferents: el camp visual (espai que som capaços de copsar amb la vista) i 
l’agudesa visual (habilitat per discriminar de forma clara els detalls). Entre la visió normal i la ceguera total, ens podem trobar amb alumnes amb diverses 
tipologies de carències visuals: alumnes amb baixa visió (ambliops), és a dir, que poden definir volums i percebre alguns colors; alumnes ambliops amb greus 
deficiències associades, el que també s’anomena plurideficiències, és a dir, alumnes amb limitacions visuals i amb discapacitats psíquiques, físiques i/o 
sensorials; i alumnes cecs, poden anar des de la percepció lluminosa a la nul·la visió. Per tant cadascuna de les diferències que s’acaben de plantejar provoca 
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diferents necessitats. Cal destacar als nois cecs i les seves principals característiques pel que fa a l’educació: dificultats per rebre una informació completa 
del medi, percepció analítica de la realitat, lentitud en el procés d’adquisició dels aprenentatges i dificultats en l’aprenentatge per imitació.  

P. Quines són les adaptacions pel que fa a l’espai per a l’alumnat amb discapacitat? 

R. La Seu d’Ègara és un espai plenament accessible físicament parlant, però alhora d’una complicada comprensió de l’entorn (tres esglésies, un centre 
d’acollida amb restes arqueològiques i el mapa arqueològic que marca les diferents construccions i cronologies amb codis de textura i colors al paviment 
exterior). Per això, tot i les evidents diferències en les necessitats de cadascun dels alumnes amb NEE, sí que seria ideal pensar les diferents activitats al 
recinte creant itineraris de circulació més simples, és a dir, donar prioritat a la comprensió que no a veure-ho i explicar-ho tot.  

P. Quines són les adaptacions pel que fa a l’espai per a l’alumnat amb discapacitat visual? 

R. L’aspecte essencial a considerar a l’espai didàctic és la bona visibilitat, pel que és vital una il·luminació adequada. Tot i que cada cas necessitaria d’una 
il·luminació concreta, podem generalitzar en tres aspectes concrets: evitar els canvis bruscos de lluminositat i la llum directe a la cara, així com intentar que 
el focus estigui il·luminat de darrera a davant de la visió que ha de tenir el visitant.  

P. És necessària la consulta i l’avaluació de les activitats per part del col·lectiu discapacitat? 

R. Després d’un anàlisi del context de la discapacitat a Terrassa, s’ha mostrat la força i la demanda que té aquest col·lectiu a la ciutat. Caldrà aprofitar 
aquesta oportunitat, demanant la seva ajuda. Per a què una activitat adaptada respongui realment a les necessitats del alumnes amb NEE caldrà consultar 
primer a les associacions en que s’organitzen, com per exemple Fupar (obra social Unnim), Prodis (Prodisminuïts fundació privada terrassenca) o la ONCE. 
Aquesta consulta hauria d’incloure converses prèvies, proves amb grups de les associacions i un continu assessorament un cop el programa hagi estat 
engegat. Per tant, el que s’està proposant aquí és que l’accessibilitat i la inclusió ha de ser per al museu una línia estratègica que es treballi constantment, el 
que en anglès es coneix com  work in progress.  

6.2. Estratègies de Comunicació i Formació  

Després del repàs dels temes i problemes més generals, caldrà parlar de la comunicació i la formació. La comunicació serà la base de la inclusió de les 
activitats. Cal, doncs, adaptar el discurs i els continguts per a fer-los accessibles amb tot el públic escolar. Relacionat amb aquesta introducció de noves 
estratègies de comunicació es troba l’apartat de formació del monitoratge. Evidentment, és aconsellable uns cursos específics de tractament de públic amb 
NEE que es solen impartir en associacions i fundacions. No obstant, aquí trobarem consell bàsics per a dur-la a terme.  

Al igual que l’anterior apartat, s’estructura amb l’exposició de preguntes/problemes i les seves respostes/solucions. A continuació trobem els principals 
temes a tractar sobre les estratègies de comunicació:  
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P. Quins són els punts bàsics per aconseguir una comunicació efectiva en el projecte La Seu d’Ègara per a tothom? 

R. Podríem parlar bàsicament de cinc. Primer: cal entendre que no hi ha una solució per a tothom, tot i que la idea central serà aconseguir que els alumnes 
amb NEE puguin gaudir i participar del major nombre d’activitats possible i amb el grau d’intensitat que sigui possible. Segon: cal estudiar en profunditat les 
diferents estratègies a utilitzar per a les necessitats educatives de cadascun d’aquest col·lectius. Tercer: traslladar en procediments aquestes estratègies 
teòriques. Quatre: formar a tot el personal de la Seu d’Ègara, no només els monitors que desenvoluparan les activitats, sinó també els conserges i el 
personal de direcció i serveis. Cal que estiguin informats i tinguin les eines i els recursos per a donar suport i implementar el projecte. I cinc: informar al 
públic potencial, així com a la resta de visitants del conjunt patrimonial d’aquest nou servei educatiu a través d’un pla de comunicació.  

P. Podem tractar a aquest col·lectiu mitjançant els estereotips o cal estudiar i conèixer les seves necessitats? 

R. La manera en com tractem als alumnes amb NEE dependrà en gran mesura de les nostres pròpies idees sobre el que són o no són i el que poden o no 
poden fer. És fàcil concloure que les persones amb discapacitats necessiten ajuda per a tot. En ocasions, falses idees ens poden portar a pensar que tot el 
col·lectiu pensa, es comporta i, en definitiva, és de la mateixa manera. D’aquí sorgeixen el que anomenem estereotips. Lògicament, no totes les persones 
viuen condicionades per aquestes creences, però nosaltres les hem de tenir en compte a l’hora d’iniciar la relació amb grups amb alumnes amb NEE i 
sobretot durant la comunicació que es desenvolupa durant l’activitat.  

P. Quin és el principal concepte que s’ha de tenir en ment a l’hora de comunicar i tractar alumnes amb NEE? 

R. Cal mantenir sempre una actitud de respecte. És important preguntar abans d’oferir ajuda, el fet que un alumne tingui algun tipus de limitació no ha de 
portar-nos a suposar que necessita la nostra ajuda. A més, no es pot forçar l’alumne a rebre una ajuda no necessària, és a dir, només hem d’ajudar en allò 
que ens demanin, no anar més enllà, evitant així una sobreprotecció.  

P. Quines són les estratègies a seguir en el tractament d’alumnes amb discapacitat auditiva? 

R. Cal parlar el més a prop que es pugui. És important facilitar la lectura labial, eliminant obstacles per a la visió dels llavis (bigoti, bolígrafs, etc.) i no donar 
informacions bàsiques mentre es camina o s’està d’esquena. Pel que fa al discurs, cal parlar utilitzant oracions senzilles i gramaticalment correctes, amb un 
ritme moderat i sense exagerar els moviments. És important promoure la participació en l’activitat i estar atent sempre a allò que es vulgui comunicar. 
També és important relacionar els aprenentatges duts a terme a les activitats amb l’experiència de la vida quotidiana, és a dir, tractar conceptes coneguts, 
que proporcionen comoditat i estimulen la participació.  

P. Quines són les estratègies a seguir en el tractament d’alumnes amb discapacitat psíquica? 

R. A l’hora de tractar un alumne amb discapacitats psíquiques o intel·lectuals, cal enumerar bàsicament les següents estratègies: lligar continguts amb 
conceptes que pugui conèixer de la vida quotidiana; donar pistes quan no sap contestar una pregunta o s’equivoca; “obligar-lo” a participar, doncs, és un 
més del grup; acostumar-se a donar una mica més de temps per a què respongui; realitzar repeticions breus dels continguts que s’estan treballant durant 
l’activitat per a facilitar l’assoliment de l’aprenentatge; parlar sempre amb claredat, assegurant que ens hagi entès.  
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P. Quin és l’enfocament ideal de l’explicació per als alumnes amb discapacitat psíquica? 

R. És important que el monitor creí un entorn comunicatiu, és a dir, que un dels objectius ha de ser evitar la parla “mostrativa” i fomentar una comunicació 
amb el grup. Aquesta comunicació és pot fer factible utilitzant el següent mètode: exposar els continguts mitjançant pregunta – resposta i demanar el 
comentari d’objectes, accions o espais.  

P. Quines són les estratègies a seguir en el tractament d’alumnes amb discapacitat visual? 

R. A l’hora de tractar un alumne amb discapacitat visual, cal enumerar bàsicament les següents estratègies: donar sempre instruccions i descripcions clares, 
l’alumne pot no entendre al no veure gestos o l’expressió de la cara. Intentar que el monitor conegui el nom de l’alumne amb problemes visuals per a poder 
obtenir la seva atenció dient el seu nom. Parlar amb un to normal, ja que no cal cridar, ni aixecar la veu, doncs els alumnes amb deficiència visual, en 
general, escolten perfectament. No utilitzar paraules com aquí, allà, això, allò... ja que solen anar acompanyades per gestos que no poden veure, pel que és 
preferible utilitzar termes orientatius com a la dreta, darrere o davant de la porta. Es pot utilitzar normalment les paraules veure i mirar, no són paraules 
tabú. Cal evitar exclamacions que puguin provocar ansietat a l’alumne com “ai! ai!” o “compte”, es preferible utilitzar una exclamació informativa com 
“pareu!” i explicar després el problema o ajudar a evitar-lo. Si hem de deixar a un grup escolar d’invidents, fem saber que marxem i tornem en uns minuts, 
així com fer menció de que hem tornat. 

P. Quin tipus de discurs s’ha d’utilitzar amb els alumnes amb discapacitat visual? 

R. No podem oblidar la necessitat de crear un discurs més descriptiu per a alumnes amb dificultats visuals. No cal tractar tot en detall, doncs tindrem 
segurament alumnes al grup que tinguin una bona capacitat visual: l’objectiu de la descripció és transmetre el què el grup està veient a una persona que no 
ho pot veure. Cal tenir clar que una bona descripció explica el que la persona veu de la manera més clara i concisa possible.  

A continuació s’exposen els principals temes a tractar pel que fa a la formació del personal: 

P. Què pot aportar la Seu d’Ègara per a tothom en la formació dels monitors del Servei Educatiu? 

R. Caldrà que els monitors treballin el document d’accessibilitat, així com preparar la visita comentada adaptada que es presenta com pla pilot del projecte. 
Per tant, caldrà preparar sessions de formació del monitoratge en la visita comentada adaptada de la Seu d’Ègara per a educació primària, que presentem a 
continuació. 

P. Quina és la formació externa que pot necessitar el personal que estigui implicat en les activitats que es desenvolupen a la Seu d’Ègara? 

R. Com ja s’ha comentat, seria molt productiu que, mitjançant les col·laboracions amb associacions i fundacions per a discapacitats, sobretot les de 
Terrassa, es pogués fer formació a tot el personal (monitors, conserges i personal de direcció i serveis) en els cursos que s’imparteixen per a professionals 
que treballen amb aquesta tipologia de públic. Caldrà que siguin el director i la responsable d’educació i difusió els que decideixin i coordinin aquesta 
formació, que s’ha de dissenyar com un treball regular, és a dir, a part de formar a nous monitors, caldrà que tant la responsable d’educació com la 
responsable dels monitors vagin assistint regularment a cursos en aquest sentit. A més, caldrà que un dels monitors faci un curs de Llenguatge de Signes 
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Català (LSC), per tal que desenvolupi un dossier amb un breu vocabulari bàsic per a què els monitors remarquin els conceptes clau a alumnes amb 
discapacitat auditiva.  

P. Quins són els conceptes clau que s’han de treballar en el programa de formació per al personal de la Seu d’Ègara? 

R. Cal que les formacions tractin bàsicament els següents cinc elements clau: s’ha de treballar el comportament en el tractament a persones amb 
discapacitat i l’eliminació de prejudicis i paraules tabú; cal donar coneixements introductoris definint les diferents tipologies de discapacitat; s’han de 
treballar les diferents necessitats derivades de les limitacions; s’han de desenvolupar les tècniques de comunicació i les recomanacions; una altra de les 
temàtiques a tractar és la demanada d’ajuda i l’oferiment de suport, cal treballar la manera apropiada d’ajudar a les persones amb discapacitat; i caldrà 
formar els monitors en primers auxilis i en la resposta a possibles emergències amb les que el personal es pugui trobar.  

6.3. Recursos i Creació de Materials  

En aquest tercer apartat, caldrà parlar dels recursos que es poden utilitzar en l’adaptació de les activitats i també abordar la temàtica de la creació de 
materials didàctics per part del propi museu. És vital conèixer els principals conceptes a l’hora de plantejar materials didàctics, així com treballar les 
necessitats de tots els col·lectius. No podem oblidar que aquests materials que es creïn passaran a formar part del patrimoni del museu i que a l’hora seran 
un reclam per aconseguir que grups escolars amb programes d’inclusió, així com classes d’escoles especials s’animin a participar en el programa que 
presenta la Seu per a tothom. 

Al igual que en l’anterior apartat, s’estructura amb l’exposició de preguntes/problemes i les seves respostes/solucions. A continuació trobem els principals 
temes a tractar sobre els recursos per a alumnes amb NEE i la creació de materials didàctics:  

P. Quina és la teoria que es pot utilitzar en la creació de materials didàctics adaptats? 

R. Tot i que la trobem normalment relacionada amb el disseny d’edificis i espais, caldrà tenir en compte les màximes que propugna l’anomenat DISSENY 
UNIVERSAL. Els set principis del disseny universal poden ser aplicats de moltes maneres, no només a l’arquitectura i els edificis, sinó també a programes i 
materials didàctics. Principi ú: l’ús equitatiu, és a dir, cal dissenyar materials que siguin el màxim d’útils per a tothom, evitant així l’aïllament d’alguns dels 
alumnes que els estiguin utilitzant. Principi dos: la flexibilitat de l’ús, si l’objectiu és que el material sigui utilitzat per tothom, caldrà acomodar el seu disseny 
a les diferents limitacions individuals, fet que obliga a crear un recurs flexible i adaptable. Principi tres: l’ús simple i intuïtiu, és a dir, cal crear un recurs que 
sigui fàcil d’entendre independentment de les capacitats de l’usuari, pel que cal eliminar complexitats innecessàries. Principi quatre: informació perceptible, 
és a dir, els monitors o el mateix material cal que comuniquin la informació necessària al usuari, no s’ha d’anar més enllà i sempre proporcionar una varietat 
de tècniques i modalitats per a representar aquesta informació per adaptar-se a les possibles limitacions de l’usuari (informació gràfica, verbal, tàctil, etc.). 
Principi cinc: tolerància a l’error, cal que el recurs no penalitzi l’error sinó que el minimitzi i doni noves oportunitats per a l’aprenentatge. Principi sis: baix 
esforç físic, és a dir, el disseny ha de permetre utilitzar el recurs de forma eficient, còmode i amb un mínim de fatiga. I principi set: la mida i l’espai adequats 
per a l’enfocament i l’ús, és a dir, el disseny ha de proporcionar la mida adequada i l’espai per apropar-se i manipular independentment de les 
característiques de l’usuari.  
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P. És el joc adaptat, un bon recurs per a crear activitats inclusives a la Seu d’Ègara? 

R. El joc dins un context educatiu proporciona desenvolupament cognitiu i social des de la infància fins l’adolescència. Un dels principals motius en l’ajuda a 
aquest desenvolupament és el factor de la motivació. Si incloem jocs dins les activitats a la Seu d’Ègara es motivarà al grup i s’involucrarà; a més de donar 
suport als processos d’aprenentatge dels alumnes amb NEE. No obstant, és necessari entendre el joc des d’un punt de vista educatiu, pel que tots els jocs 
que es creïn hauran d’adjuntar els objectius de formació i de continguts. No només hi ha la possibilitat de crear jocs directament adaptats, sinó que es 
poden adaptar materials lúdics ja existents amb diferents estratègies com: engrandir, concretar, eliminar passos massa complicats o millorar la seguretat, 
entre d’altres. 

P. Per què és una bona opció per a tots tipus d’alumnes l’ús del sentit del tacte? 

R. Evidentment, l’ús del tacte en les activitats, ja sigui amb reproduccions o materials reals, és una bona opció tant per alumnes amb discapacitat auditiva, 
com per psíquica i visual. Però no només és útil per a alumnes amb alguna discapacitat, sinó que és un excel·lent recurs per a tot tipus d’alumnes. Per tant, 
en la voluntat de crear activitats que es puguin desenvolupar de forma inclusiva, un recurs a tenir en compte serà l’ús d’objectes tàctils. L’ús d’objectes per a 
tocar en una activitat permet al monitor iniciar un debat sobre l’objecte en si que estimula al grup escolar a utilitzar capacitats inductives per esbrinar el 
context de l’objecte i alhora estimular la participació d’alumnes amb NEE que sempre poden tenir més problemes per a ser partícips de les activitats amb tot 
el grup. Actualment, l’entorn professional que investiga l’educació d’alumnes amb NEE parteix de la creença fonamental sobre el paper del sentit del tacte 
com una forma de comunicació i tècnica d’aprenentatge: “aprendre i conèixer tocant”. 

P. Quins són els avantatges per a grups inclusius de l’ús de la didàctica de l’objecte? 

R. Seguint amb la idea de la qüestió anterior, l’estudi d’objectes concrets dins una activitat escolar permet posar de manifest per als alumnes els recursos, 
les formes de vida i aspectes del món simbòlic del passat que d’altra forma seria molt difícil transmetre. Com ja s’ha comentat, la orografia de la Seu d’Ègara 
es molt complexa d’entendre per nois en edat escolar, així com per alumnes amb NEE, pel que aquest pot ser un important recurs.  

P. Quines són les característiques bàsiques que han de seguir els materials didàctics enfocats a alumnes amb discapacitat auditiva? 

R. Cal utilitzar recursos materials basats en la informació visual (vídeos, fotografies, dibuixos, transparències, etc.). 

 P. Quines són les característiques bàsiques que han de seguir els materials didàctics enfocats a alumnes amb discapacitat psíquica? 

R. Un dels aspectes que han d’incorporar aquests materials és l’ús habitual del suport visual, no només amb fotografia, sinó també dibuixos i sobretot 
pictogrames, que expliquin un concepte mitjançant una imatge.  
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P. Quines són les característiques bàsiques que han de seguir els materials didàctics enfocats a alumnes amb discapacitat visual? 

R. Si parlem de discapacitats visuals moderats o severs, però que encara tenen capacitat visual, caldrà crear suports visuals amb colors amb un alt contrast i 
si es creen en cristall, aquest ha de ser opac. Evidentment, cal remarcar la importància de l’ús del sentit del tacte, del qual ja s’ha parlat, tant en les 
reproduccions com en l’oportunitat de tocar els materials i els espais propis de la Seu d’Ègara. També es poden crear mapes i material gràfic amb relleu.  

P. Quines característiques han de tenir les fitxes didàctiques enfocades a alumnes amb discapacitat visual? 

R. Les fitxes didàctiques són un bon recurs per a intensificar el procés d’aprenentatge a la Seu d’Ègara, donades les seves característiques que combinen 
molta informació iconogràfica amb una superposició d’edificis i restes de moltes cronologies diferents. No obstant, cal que les adaptem a possibles alumnes 
amb dificultats visuals incloent els següents aspectes: textos i imatges ben espaiats, evitant les fitxes abarrotades de dibuixos i decoracions; augmentar la 
mida de la lletra d’ordinador fins la 16 o la 18 on sigui possible; evitar les cursives i les tipologies de lletra unida, millor utilitzar la família de les arial; 
recordar que les lletres minúscules són més fàcils de llegir que les majúscules, ja que les lletres pugen i baixen de la línia d’escriptura i els dóna una forma 
més diferenciada; les oracions curtes i el marge dret sense justificar són més fàcils de seguir; i cal utilitzar paper mate i no brillant perquè pot reflectir la llum 
i dificultar la visió.  

P. Quins són els recursos bàsics enfocats a alumnes amb discapacitat visual? 

R. Un dels recursos més importants és l’ús de lupes, per augmentar la imatge en suport visual. En el cas de la Seu d’Ègara les ideals són les manuals per a 
donar llibertat a l’alumne perquè la utilitzi durant tota l’activitat. A més, les lupes es solen utilitzar en museus per objectes o parts concretes de quadres, 
que no és el cas del patrimoni que es conserva en el conjunt de les Esglésies de Sant Pere.  

P. Quina és la utilitat de crear imatges en relleu amb thermoform? 

R. Evidentment, existeix la polèmica del deteriorament de les obres d’art i el patrimoni davant possibles activitats on s’utilitzi el sentit del tacte. Per això, 
sobretot al món anglosaxó, s’està utilitzant el mètode de crear imatges en 3D amb la tècnica del termoformat, sobretot per quadres i frescos. Aquest recurs 
podria ser molt interessant per dues raons bàsiques. Per una banda, és un material que beneficia a tot tipus de discapacitats, doncs, el tacte és un sentit que 
utilitzen molt, a més, també es pot utilitzar per a tot el grup d’alumnes; de l’altra, és un material innovador per al Museu de Terrassa, i l’àmbit museístic de 
la ciutat, on no hi ha materials d’aquest tipus, pel que donaria un gran impuls al projecte.  

 

 

 

 

 



[La Seu per a tothom. Projecte Educatiu Accessible] Alba Clemente Azagra 

 

 88 

 

6.4. La Seu per a Tothom, Codi de Bones Pràctiques  

A continuació, s’exposa un breu resum dels principals temes a concretar per a desenvolupar el projectes la Seu per a tothom exposat en el que s’ha 
anomenat un codi de bones pràctiques per a l’adaptació de les activitats. És un codi que es pot separar del projecte i entregar a tots els treballadors de la 
Seu d’Ègara, així com els monitors, com un llistat de punts clau a l’hora d’implementar el projecte. 

 BONA PRÀCTICA: un dels objectius del projecte és desenvolupar les activitats adaptades a la Seu d’Ègara de forma inclusiva, és a dir, que una 
mateixa activitat es pugui dur a terme per totes les tipologies de grups escolars que vulguin gaudir del museu. Cal, doncs, aplicar tres màximes: 
RESPECTE, AUTONOMIA i SUPORT NORMALITZAT. Significa tractar a alumnes amb NEE amb igualtat davant els seus companys i evitar el seu 
aïllament.  

 BONA PRÀCTICA: és essencial que sempre tractem als alumnes amb una actitud de respecte i empatia, pel que cal sempre oferir ajuda, no imposar-
la. S’ha d’entendre que si els alumnes necessiten ajuda poden demanar-la.  

 BONA PRÀCTICA: la tendència natural del museu pot ser la sobreprotecció  i inclús el paternalisme cap a aquest col·lectiu, però el cas és que en 
realitat la voluntat d’aquest col·lectiu és evitar ser tractats de forma especial. Cal, doncs, una voluntat d’adaptar no de crear  activitats especials.  

 BONA PRÀCTICA: el suport visual no és un material didàctic exclusiu per alumnes amb discapacitats visuals. És una bona eina també per a tot tipus 
de discapacitat psíquica i intel·lectual. És un recurs del qual es pot abusar. 

 BONA PRÀCTICA: evidentment, cada alumne té diferents necessitats educatives i tots els casos són diferents, per això és més important la formació 
del monitoratge que la creació de materials molt concrets que puguin aprofitar pocs alumnes. Caldrà centrar-se, doncs, en suports i materials que 
s’adaptin a un major nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials.  

 BONA PRÀCTICA: cal revisar la il·luminació dels espais interiors de la Seu d’Ègara. No sempre una llum que respongui a una voluntat estètica i/o 
museogràfica permet l’accessibilitat a l’espai per als alumnes amb discapacitats visuals. Després de la revisió, una bona pràctica seria la seva 
avaluació per a un grup d’aquest col·lectiu. Es poden cercar grups d’associacions com la ONCE.  

 BONA PRÀCTICA: els alumnes amb NEE no només tenen limitacions sensorials i cognitives, sinó que sovint tenen problemes en l’àrea d’interacció 
social. L’ús de jocs adaptats dins la Seu d’Ègara, com jocs de pistes (Què s’ha perdut a la Seu?) o de rol (personatges que han viscut al llarg de la 
història a la Seu d’Ègara), no només facilita l’aprenentatge dels continguts, sinó la integració dels alumnes amb discapacitats amb la resta del grup-
classe. 

 BONA PRÀCTICA: la formació és vital per a l’èxit de les adaptacions. No obstant, no estem parlant solament dels monitors que desenvolupen les 
activitats, sinó també els conserges de la Seu d’Ègara, que poden ser necessaris com a suport per alguna tipologia de grups i el personal de direcció i 
serveis, ja que són els responsables de tirar endavant el projecte i donar-li un futur. 
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 BONA PRÀCTICA: pel que fa a la formació que necessitem, més enllà del material que aporta aquest document d’accessibilitat, es pot treballar en 
col·laboració amb les associacions i fundacions terrassenques per supervisar el projecte. Aquestes podrien col·laborar en la formació dels monitors 
en àrees específiques de comunicació i creació de materials didàctics adaptats.  

 BONA PRÀCTICA: en el disseny de recursos i materials didàctics cal seguir sempre els principis del disseny universal, és a dir, cal simplificar i 
minimitzar els recursos molt concrets i específics. Una major inclusió en les activitats a la Seu d’Ègara implica crear materials que puguin utilitzar 
tots els alumnes que gaudeixin del programa, pel que cal crear recursos que arribin a un major nombre de persones.  

 BONA PRÀCTICA: és essencial que el servei educatiu sàpiga, abans del desenvolupament de les activitats, les característiques del grup, pel que una 
de les qüestions ha tractar en la reserva de les activitats per a la Seu d’Ègara és assabentar-se de si els grups inclouen usuaris amb algun tipus de 
limitacions. Caldrà saber la quantitat i les tipologies, per a poder indicar al monitor encarregat les adaptacions a desenvolupar i els materials 
complementaris a utilitzar. 

6.5. Recursos Disponibles  

Per tal de desenvolupar el projecte la Seu per a tothom s’exposa una selecció dels possibles recursos bibliogràfics i electrònics on trobar les eines per 
adaptar les activitats de la Seu d’Ègara, tal i com s’ha aplicat en el pla pilot que presentem aquí de l’adaptació de la visita comentada per a alumnes 
d’educació primària. 

Bibliografia: 

o GARCIA, M. ASUNCION (2004) Acceso de las personas deficientes visuales al mundo de los museos. Ed. ONCE (Madrid). 

o MAJEWSKI, JANICE (2009) Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design. Ed. Smithsonian. (Washington). 

o PETTERSON, WILLIAM V. (coord.) (2004) Design for Accessibility: A Cultural Administrator's Handbook. Ed. NASAA (National Assembly of State Arts 
Agencies) (Nova York).  

Recursos electrònics: 

o www.discapacitat.net 

o www.edu365.cat/nqd 

o www.help-your-self.org/museum.php 

o www.oireslaclave.org 

o www.onmuseum.org 
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7. PROPOSTA D’ADAPTACIÓ. VISITA COMENTADA, EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

Aquesta proposta respon a la voluntat de crear una primera activitat adaptada aplicant el document marc d’accessibilitat al museu La Seu per a Tothom. Per 
tant, és el pla “pilot” del projecte en una visió de futur i, a l’hora, és la plasmació a la realitat del museu: serà l’activitat que donarà a conèixer el projecte 
museístic. 

Per a aquest pla “pilot” s’ha decidit fer una primera adaptació a la Visita comentada a la Seu d’Ègara per al públic d’Educació Primària. La proposta que aquí 
es presenta es divideix en dos punts bàsics. Per una banda, un breu anàlisi de l’activitat actual per veure els punts forts i dèbils en relació al tractament de 
grups amb NEE. De l’altra la proposta en sí, amb una primera part amb les dades més tècniques de desenvolupament de l’activitat i, de l’altra, l’anàlisi fase 
per fase de la visita i les adaptacions que s’aniran aplicant.  

7.1. Anàlisi activitat 

La inclusió d’aquest apartat abans del desenvolupament de la proposta d’adaptació, segueix l’objectiu de plantejar quines són les principals característiques 
que faciliten l’adaptació i les que s’han de canviar dins la dinàmica de l’activitat. No és un llistat quantitatiu ni exhaustiu, sinó que destaca els principals 
punts forts actuals que té l’activitat per al tractament d’alumnes amb NEE i aquells punts dèbils més importants a canviar i adaptar a l’hora de fer la 
proposta. 

PUNTS FORTS 

Pel que fa a les característiques de l’activitat actual i del conjunt són bàsicament aquests quatre: 

o Plena accessibilitat física a tots els espais que facilita la mobilitat de grups amb necessitats educatives especials, sobretot pel que fa a discapacitats 
visuals i psíquics. 

o La distribució museogràfica permet visualitzar, més o menys, restes i edificacions del conjunt des de l’època romana, fet que facilita la comprensió 
de l’evolució del conjunt a l’hora de plantejar-la a aquesta tipologia de grups.  

o És un espai agradable i molt tranquil i sobretot a l’exterior, amb un espai enjardinat. Aquest fet és un punt a favor, sobretot amb els grups d’escoles 
d’educació especial que puguin venir.  

o L’activitat actual es centra molt en les manifestacions artístiques que es conserven a la seu: des dels mosaics preepiscopals als retaules gòtics. 
L’anàlisi d’objectes artístics pot portar a un nivell de concreció i a una proposta de discurs dinàmic d’interacció amb el grup que és molt necessari 
per a grups amb alumnes amb NEE.  

PUNTS DÈBILS 

Els punts que s’han de millorar i que actualment dificulten que un grup d’aquestes característiques desenvolupin l’activitat amb normalitat són bàsicament 
les següents: 
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o Actualment no s’utilitza cap material de suport, és a dir, cap fotografia o materials didàctics per a desenvolupar la visita comentada amb grups 
escolars. 

o La il·luminació massa tènue, sobretot a Sant Miquel i també a Sant Pere, per una voluntat expositiva, pot provocar problemes a alumnes al 
discapacitats visuals pel contrast entre la llum exterior i la interior de les esglésies. No obstant, cal tenir en compte que a Sant Pere la llum no es pot 
modificar perquè és un edifici encara obert al culte i depèn de la parròquia.  

o L’espai és irregular: les tres esglésies construïdes en les terrasses que formaven l’istme entre dos torrents i els enterraments entre l’espai entre els 
tres edificis. Això provoca problemes amb la familiarització de l’espai per a alumnes invidents, cosa que s’haurà de potenciar a l’hora d’adaptar la 
visita. 

7.2. Proposta Intervenció 

Aquesta visita té com a objectiu principal acostar la Seu d’Ègara al públic escolar amb necessitats educatives especials. La visita no hauria de ser gaire 
diferent que una visita estàndard – pel que fa als continguts – i, en conseqüència, s’hi explicaran a grans trets els mateixos conceptes que en les visites 
ordinàries fent èmfasi més en els conceptes concrets (patrimoni immoble i obres d’art) que altres més abstractes com la cronologia. 

En aquesta proposta es desenvoluparà el guió per a la visita tenint en compte les adaptacions en el recorregut (espai), en la manera d’explicar els continguts 
(comunicació) i en els elements associats que utilitzarem per apropar la història als grups (recursos i materials); que són els apartats bàsics que es presenten 
en el document marc La Seu per a Tothom.  

1. OBJECTIUS 

OBJECTIUS D’ACCESSIBILITAT 

o Crear una activitat pilot que serveixi com a exemple i, alhora, com a pas inicial del projecte d’accessibilitat educativa per a la Seu d’Ègara. 

o Apropar l’activitat al concepte d’accessibilitat universal: l’accés no només entès com a físic, sinó com un accés a l’educació. 

o Adaptar l’activitat a alumnes amb necessitats educatives especials. En concret a alumnes amb discapacitats auditives, psíquiques i visuals. 

OBJECTIUS DE CONTINGUT 

o Conèixer el patrimoni històric de la ciutat. 

o Conèixer la història, la funció i l’evolució arquitectònica del conjunt monumental de les Esglésies de Sant Pere. 

o Apropar-se al món medieval i les seves característiques principals. 

o Treballa l’entorn de la ciutat, és a dir, el conjunt monumental dins la ciutat de Terrassa al llarg de la història. 

o Treballar la producció artística del període paleocristià, del romànic i del gòtic a partir dels exemples que trobem dins el conjunt. 
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2. DADES BÀSIQUES DE L’ACTIVITAT 

Adreçat a:  

Educació Primària i adaptat per alumnes amb necessitats educatives especials de tres tipus: auditives, psíquiques i visuals.  

Lloc: 

Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere. 

Durada: 

2h. Mitja hora més que l’activitat estàndard degut a què la tipologia dels grups fan necessària una visita més llarga, sobretot per la inclusió de nous 
materials didàctics.  

Nombre de participants: 

Màxim 25 per grup i monitor. 

Preu: 

45 euros per grup (igual que la visita estàndard).  

Material de suport per al professorat: 

o Guia de visita La Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa 
o Opuscle Les esglésies de Sant Pere 
o Catàleg del museu núm. 9 La memòria de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, 1850-1950. 
o RIBAS GARRIGA, R. Culte i iconografia de Sant Abdó i Sant Sénen a Catalunya. Ed. Claret. 
o Audiovisual i recreació virtual de la Seu Episcopal d’Ègara del segle VI 

Observacions:  

 Per accedir al recinte de la Seu d’Ègara cal pagar entrada (ordenança fiscal 3.29 de l’ajuntament de Terrassa). Estudiants: entrada reduïda 2€ per 
alumne.  

 El professorat ha d’estar present durant el desenvolupament de l’activitat, per a donar suport en les tasques de desplaçament durant el recorregut 
pel conjunt. 
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4. RECOMANACIONS EN EL TRACTAMENT ALUMNES AMB NEE 

Aquestes recomanacions cal tenir-les en compte al llarg de la visita per a facilitar la interacció i la comunicació amb els grups. Alhora cal destacar la 
importància d’aquesta llista per la possible necessitat d’improvisació sobre el propi guió arrel del diàleg entre els grups i els monitors.  

RECOMANACIONS EN GENERAL 

 Actuar amb naturalitat, no forçar la situació: si algun dels alumnes amb NEE necessita ajuda ho notarem o, normalment, ho demanaran. Cal evitar la 
sobreprotecció. 

 Si no sabem com ajudar o dubtem, preguntar amb naturalitat a l’alumne o al professorat que l’acompanya.  

 Dins la dinàmica lògica de grup, cal donar autonomia als alumnes amb NEE (posar-los al mateix nivell que a la resta), és a dir, deixar fer les coses per 
sí mateixos dins el possible. 

DISCAPACITATS AUDITIUS 

 Parlar el més a prop possible de l’alumne amb problemes auditius i si és possible mirant-lo i de front, per facilitat la lectura labial. Sobretot, no donar 
informacions bàsiques mentre s’està desplaçant el grup. 

 Parlar utilitzant frases senzilles completes i gramaticalment correctes, amb un ritme moderat i sense exageració de moviments. També és important 
utilitzar el llenguatge corporal per a destacar les instruccions i explicacions.  

 És millor romandre quiet mentre s’està desenvolupant l’explicació. 

 Si és vol cridar l’atenció de l’alumne per parlar de forma individual cal tocar-li espatlla. 

DISCAPACITATS PSÍQUICS 

 Utilitzar un vocabulari senzill y familiar i amb oracions curtes. 

 Concretar i simplificar els conceptes bàsics del contingut.  

 És millor abusar del suport visual (tant dels materials de suport com del conjunt patrimonial en sí) que donar molta informació detallada de forma 
verbal.  

 És important donar pistes quan l’alumne no sap què contestar o s’equivoca, ajudant així a estimular la seva participació al grup. 

 S’ha de deixar més temps per a què respongui a una pregunta o s’animi a participar. 

 Saber que massa atenció per a l’alumne de forma individual pot ser contraproduent: l’atenció s’ha de fer de forma que s’involucri a tot el grup.  

 És interessant fer associacions amb idees i objectes de la vida quotidiana, per a transmetre aspectes de la història en el passat.  
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DISCAPACITATS VISUALS 

 Avisar amb antelació dels obstacles amb els que ens anem trobant al llarg del recorregut. 

 No és necessari parlar alt: parlar amb to normal. Recordar que la ceguesa o la limitació visual és compatible amb altres habilitats sensorials, però 
tenir en compte que la vocalització és imprescindible. 

 Mirar directament al parlar, no dirigir-se sempre al grup en general si volem donar opció a què l’alumne invident participi de l’activitat. 

 Cal utilitzar claredat al llenguatge: NO utilitzar paraules com aquí, allà, això o allò, que s’acompanyen amb un gest, que en molts casos no poden 
veure. SÍ utilitzem termes com dreta, esquerra, davant o darrere, i sempre en relació a la persona amb deficiència visual.  

 Si hem de deixar a un grup escolar d’invidents, fem saber que marxem i tornem en uns minuts, així com fer menció de que hem tornat. 

 No tenir por d’utilitzar vocabulari com “veure” o “mirar”, formen part del vocabulari de tothom i ells mateixos l’utilitzen.  

 Evitar exclamacions que puguin provocar ansietat com “compte!” o “ai, ai!” quan veiem cert perill per l’alumne invident. Cal utilitzar la paraula 
PAREM per evitar que l’alumne o el grup segueixi avançant i explicar verbalment el perill o l’obstacle o ajudar directament.  

 Ser precisos al donar informació: donar explicacions globals i no saturar amb excessiva informació, que pot confondre enlloc d’aclarir.  

5. PREPARACIÓ PRÈVIA A L’ACTIVITAT 

És evident que aquesta adaptació de la visita comentada necessita una preparació prèvia tant per part del museu com de l’escola. Aquesta preparació es pot 
dividir en tres etapes: 

RESERVA DE L’ACTIVITAT 

A partir de l’aplicació d’aquesta adaptació, qualsevol escola, dins la franja de primària, que concerti la visita comentada a la Seu d’Ègara tindrà la opció 
d’adaptar-la si la classe per la qual es concerta la visita està formada per alguns alumnes amb una necessitat educativa especial. 

Per això, a l’hora de reservar l’activitat, caldrà que el Servei Educatiu pregunti si al grup hi ha alumnes amb algun tipus de discapacitat. Caldrà saber el 
nombre d’alumnes (si és tot el grup també) i les tipologies: 

o En el cas de discapacitat auditiva: caldrà preguntar si és total o parcial. I si és total, si coneix el Llenguatge de Signes Català.  

o En el cas de discapacitat psíquica: de quina tipologia concreta i si és necessari alguna indicació sobre la seva dinàmica amb el grup. 

o En el cas de discapacitat visual: caldrà preguntar si és total o parcial.  
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A partir de les dades, el monitor que hagi de desenvolupar l’activitat haurà de consultar el guió adaptat per a aplicar les adaptacions preparades per cada 
tipologia de limitació. Un bon model seria fer un esquema bàsic del desenvolupament de l’activitat apuntant només les adaptacions per a la tipologia 
concreta (la proposta del model es troba a l’annex 3). 

RELACIÓ AMB L’ESCOLA 

Abans de desenvolupar l’activitat, es necessari una comunicació fluida amb l’escola, de la qual es necessita una implicació per a què la visita adaptada tingui 
èxit, sobretot pel que fa al professorat acompanyant, que es requerirà per tasques de suport durant la visita: 

o Abans de l’activitat: és important un treball previ de l’escola dels continguts que es plantejaran a la visita, així com que el professor conegui com es 
farà el desenvolupament de la mateixa. Caldrà doncs: 

 Enviar el dossier de continguts de la Seu d’Ègara (annex 4) i el llista de material de suport. 

 Enviar esquema de la visita adaptada per a la tipologia d’alumnes del grup (annex 3). 

 Enviar el document d’accessibilitat, per a què conegui les línies estratègiques que treballa el museu en quan a públic amb necessitats 
educatives especials 

o Després de la visita: Comentar al professorat l’oportunitat de continuar l’aprenentatge amb un treball posterior. El professor podrà desenvolupar el 
treball posterior amb el guió de continguts. Sempre deixant la porta oberta a consultar qualsevol dels dubtes amb el personal del museu.  

ABANS DEL DESEVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

El monitor encarregat ha de fer una breu preparació prèvia de l’espai i del material abans de l’arribada del grup: 

o Preparar la maleta amb tots els materials que es necessitaran. 

o Donar una ullada al recorregut del recinte que farà amb el grup: 

 Treure qualsevol objecte que estigui al mig del recorregut 

 Deixar les portes de les esglésies obertes (menys Sant Pere) per facilitar els desplaçaments del grup. 

 Demanar permís dins l’església per enretirar una mica els bancs de davant del retaule de Sant Abdó i Sant Sénen per facilitar l’activitat del 
grup. Cal recordar tornar-los a col·locar al seu lloc un cop haig acabat l’activitat.  
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6. FASES DE LA VISITA I PROPOSTES ADAPTACIÓ 

La proposta d’adaptació de la visita comentada a la Seu d’Ègara que s’exposa a continuació s’estructura en les cinc fases o moments en els quals es 
desenvolupen els continguts de la visita. En cada una de les fases s’especifiquen els diferents espais que s’utilitzen. Dins cada espai es col·loca una petita 
introducció dels continguts, que es troben desenvolupats al Guió de Continguts (annex 4). Després s’especifiquen les adaptacions dividides en tres apartats: 
espai, comunicació i recursos/materials, dins les quals es presenten les adaptacions per les diferents tipologies de NEE (auditives, visuals i psíquiques). 
Evidentment, no tots els apartats tenen adaptacions en les tres tipologies. A més, en la primera fase, es presenten les adaptacions que s’hauran de 
desenvolupar durant tota la visita.  

FASE 1. PRESENTACIÓ (15’)   

ESPAI. Zona enjardinada situada al sud de Santa Maria 

En aquesta primera fase es presentarà el guia al grup d’alumnes i els alumnes es presentaran. Iniciant així una primera 
interacció amb el monitor que els acompanyarà durant aquest “viatge” per la història del conjunt. Una activitat 
interessant abans de començar la visita consisteix, mitjançant les preguntes directes al grup, en intentar contestar dues 
preguntes bàsiques: On estem? I què farem avui? El monitor així comença a conèixer el grup, els seus interessos i els seus 
coneixements.  

 
ADAPTACIONS ACCESSIBILITAT A DESENVOLUPAR EN TOTES LES FASES DE LA VISITA 

1. ESPAI 

DISCAPACITATS VISUALS: 

 Sobretot pel que fa als espais interiors del recorregut, caldrà el desenvolupament de la FAMILIARITZACIÓ AMB L’ESPAI. El alumnes cecs necessitaran 
fer-se una imatge global de l’espai, que els hi proporciona seguretat a l’hora de dur a terme les activitats. El reconeixement de l’espai requereix 
d’una segona persona que ajudi a l’invident a lliscar la mà per les superfícies. Seria molt interessant fer aquest exercici amb tot el grup, per evitar 
que l’alumne s’aïlli mentre la resta escolten l’explicació. 

2. COMUNICACIÓ 

DISCAPACITATS AUDITIVES: 

 A la vegada que es fa l’explicació per a tot el grup, el monitor pot utilitzar una vocabulari de 10 o 15 paraules en LLENGUATGE DE SIGNES CATALÀ 
(LSC) , que es centraran en Idees Clau del desenvolupament de l’activitat. La idea és evitar donar la informació per escrit i aïllar a l’alumne de la resta 
del grup. 
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DISCAPACITATS PSÍQUIQUES: 

 Caldrà crear un ENTORN COMUNICATIU, és a dir, evitar la parla mostrativa continua i fomentar la comunicació real. S’estructurarà la visita en modus 
Pregunta – Resposta, preguntes que impliquin al usuaris en concret i la seva vida quotidiana. És important donar pistes quan els alumnes no 
sàpiguen contestar una pregunta o s’equivoquin. 

Exemple: Pregunta - On creieu que ens trobem? 
Possibles Respostes: unes cases molt grans, un castell, un lloc molt antic, etc. 
Resposta monitor i nova pregunta: Tots teniu part de raó, aquí vivia gent i són edificis molt antics. En realitat són esglésies. Sabeu 
que és una església o què es pot fer a dins? Heu estat algun cop en una església? Per què? 

 Cal utilitzar un vocabulari senzill, familiar i amb oracions curtes, a la vegada que es dóna un temps més llarg del normal per a que l’alumne contesti 
una pregunta (cal donar temps a què processi el llenguatge i pensi una resposta).  

DISCAPACITATS VISUALS: 

 Tant si hi ha una pèrdua greu del sentit de la vista, com si és una pèrdua total, caldrà crear un discurs molts ESPECÍFIC, és a dir, dir en tot moment 
què s’està fent i que es farà, més enllà de l’ús de l’expressió corporal. Cal, doncs, fer una explicació molt més descriptiva. A més de utilitzar molta 
claredat en el llenguatge. 

Exemple:  Ara caminarem uns metres en direcció recte per situar-nos davant de la porta de l’església de Santa Maria i després entrarem. 
 No utilitzem paraules com aquí o això, sinó termes específics com dreta o darrere i sempre en relació a la persona amb deficiència 

visual. 

 És bo, que en qualsevol qüestió que es vulgui preguntar al grup es doni l’opció a la participació de l’alumne deficient visual, parlant directament amb 
ell, pel que seria útil conèixer el seu nom.  

 Si al grup hi ha alumnes amb limitacions visuals, que no totals, cal tenir en compte sempre col·locar-se on l’alumne pugui veure al monitor. 

DISCAPACITATS AUDITIVES, PSÍQUIQUES I VISUALS 

 Caldrà tenir present destacar les percepcions durant la visita que incloguin tots els sentits, doncs, estaran treballant alumnes amb limitacions en 
alguns d’aquests. 

Exemple: parar atenció en l’olor característica d’una església, com es podrà copsar a Sant Pere (l’únic edifici dels tres que formen el conjunt que 
encara està en funcionament) o el canvi de temperatura en els interiors.  
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3. RECURSOS I MATERIALS 

DISCAPACITATS AUDITIVES: 

 Fitxa per a ús dels monitors amb un vocabulari de 10 a 15 paraules clau per a entendre la Seu d’Ègara en Llenguatge de Signes Català (LSC). 

Exemple:  ESGLÉSIA (http://www.edu365.cat/mqd)  

 

 

 

 

 

DISCAPACITATS PSÍQUIQUES: 

 Carpetes de tapa dura, fulles en blanc i llapis: entregar al començament de l’activitat, per tal que els alumnes representin i dibuixin tot allò que 
estan observant i aprenent. Un estímul ideal que facilita l’assimilació i la retenció de la informació que el monitor està facilitant. A més, es crearà un 
dibuix que es pot reprendre a classe, per a intensificar el procés d’aprenentatge.  

 Una alternativa al dibuix, sobretot si el grup escolar que demana l’activitat prové d’escoles d’educació especial és proposar el suport de la 
FOTOGRAFIA, és a dir, demanar als alumnes que portin càmeres fotogràfiques per tal que retratin allò que van descobrint i per després revelar-les i 
poder seguir treballant a classe.  

MALETA DE RECURSOS 

No es refereix a una maleta didàctica a l’ús. Es pot adaptar per exemple un carro de la compra on col·loquem tots els materials que utilitzarem per adaptar 
l’activitat per anar-los treien a mesura que es van necessitant. 

Llistat de materials que s’inclouran en aquesta maleta: 

 5 Fotografies en DINA3 plastificades, com a material de suport visual per als alumnes amb discapacitats auditives, psíquiques i de visió.  

 1 esquema en DINA3 plastificat, com a material de suport visual per a l’explicació cronologia del conjunt per a alumnes auditives.  

 10 Lupes per a facilitar la visió dels alumnes amb limitacions visuals greus. Es donaran al principi de l’activitat i es donarà llibertat perquè les utilitzin.  

 Material fungible: carpetes de tapa dura, papers, llapis i llapis de colors.  

 Dos imatges tàctils creades amb thermoform, reproduccions de dues de les taules del Retaule de Sant Abdó i Sant Sénen 

http://www.edu365.cat/mqd
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FASE 2. CRONOLOGIA DEL CONJUNT (20’) 

ESPAI. Zona enjardinada sud Santa Maria. Època Ibèrica. 

La zona on ens trobem és una molt bona zona per viure: el que s’anomena l’Istme de Sant Pere està envoltat de dos 
torrents formant quasi una illa, pel que tenim aigua, terra fèrtil per conrear aliments i protecció dels enemics. Per això ha 
estat una zona habitada des de fa aproximadament 2.500 milions d’anys! Els arqueòlegs que van excavar aquest conjunt 
van trobar evidències d’un poblat ibèric (els que vivien aquí abans que arribessin els romans) i poden veure aquestes 
marques a terra que els hi servien per emmagatzemar els cereals que conreaven... (informació al guió didàctic).  

 
 
ESPAI. Atrium excavat Vila romana, davant entrada Centre d’Acollida (antiga rectoria). Època romana. 

Com a la resta de Catalunya, el fenomen de la romanització (tothom va començar a viure com ho feien els romans) es va 
estendre per aquesta zona. Coneixem l’existència del municipi romà d’Ègara. Aquí davant tenim el que anomenem atrium 
d’una casa (domus romana) que es caracteritzava per tenir un pati al centre (que és el que veiem) al voltant d’on es 
distribuïen totes les habitacions de la casa... (informació al guió didàctic). 

 
 
ESPAI. Davant de les tres esglésies (on es troben els quatre plafons de les esglésies). Presentació del Bisbat 
d’Ègara i el conjunt de les tres esglésies. 

Un any molt important per aquesta zona va ser el 450, quan es va decidir establir aquí on estem la seu d’un bisbat. I que 
significa això? Que aquí va venir a viure un bisbe (un dels caps de l’església). Per això es va iniciar la construcció del 
primer conjunt monumental: una Catedral i el seu baptisteri (que era on el bisbe oficiava els rituals i era l’únic que podia 
batejar) l’actual Santa Maria, una església funerària, Sant Miquel, i l’església parroquial on anaven a missa els vilatans 
del poble d’Ègara... (informació al guió didàctic).  

 
ADAPTACIONS 

A diferència de les següents fases de l’activitat, en aquesta es situen les adaptacions totes juntes, tot i que la fase es desenvolupa en tres espais diferents. 
L’argument es refereix al fet que els tres espais són exteriors i que és la fase d’introducció als continguts que s’aniran desenvolupant al llarg de la visita.  
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1. COMUNICACIÓ 

DISCAPACITATS AUDITIVES I PSÍQUIQUES: 

 Aquesta és la fase on es dóna més informació no relacionada amb la descripció visual, és a dir, que l’alumne amb una discapacitat auditiva total no 
podrà visualitzar el que s’està explicant.  És la mateixa limitació amb la que es pot trobar un alumnes amb discapacitats psíquiques. És necessari 
aquí un suport visual. 

2. RECURSOS I MATERIALS 

DISCAPACITATS AUDITIVES I PSÍQUIQUES: 

 DINA3 plastificat amb un resum de cronologies i usos de la Seu d’Ègara (annex 5).  

 Dibuix DINA3 plastificat. Reconstrucció virtuals complex episcopal. (annex 5).  

DISCAPACITATS VISUALS: 

 PLAFÓ TÀCTIL: Plafó amb dibuix vila romana, davant de les restes excavades de l’atrium. Aplicació de relleu al dibuix 
amb plom adhesiu (també es pot utilitzar a l’exterior). Depenent de la grandària del grup es pot utilitzar per a què el 
treballin alumnes amb discapacitats visual o tot el grup.   

 PLAFÓ TÀCTIL: Plafó amb dibuix esglésies de Santa Maria i Sant Miquel. Aplicació de relleu al dibuix amb plom 
adhesiu (també es pot utilitzar a l’exterior). Depenent de la grandària del grup es pot utilitzar per a què el treballin 
alumnes amb discapacitats visual o tot el grup. 

FASE 3. ESGLÉSIA DE SANTA MARIA (30’) 

ESPAI. Davant església Santa Maria (marques antiga catedral al paviment). Antiga Catedral de Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

Actualment Santa Maria és una església romànica, no del període del Bisbat. Els  arqueòlegs han descobert com era la gran  
catedral anterior. Ocupava tot l’espai de l’actual església travessava tot aquest pati i acabava on actualment tenim aquest  
edifici (antiga rectoria). Les marques al terra ens ensenyen on hi havia els murs i també la zona de les columnes que  
sustentaven l’edifici. Per tant, era molt més gran que ara... (informació al guió didàctic).  
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ADAPTACIONS 

1. RECURSOS I MATERIALS 

DISCAPACITATS AUDITIVES I PSÍQUIQUES: 

 Dibuix DINA3 plastificat. Reconstrucció del conjunt preepiscopal – basílica, baptisteri, espai funerari i sector residencial (annex 5).  

ESPAI. Davant església Santa Maria (mosaic). Antiga Catedral de Santa Maria. 

Aquest mosaic sobre el qual estem és part del paviment de l’antiga catedral, que al ser més petita l’església actual va 
quedar fora i tapat. Ara el podem veure per la descoberta dels arqueòlegs. Els motius són geomètrics (no trobem figures) i 
al que seria la part central es dibuixa un gran cercle... (informació al guió didàctic).  

 
 

 

2 COMUNICACIÓ 

DISCAPACITATS VISUALS I PSÍQUIQUES 

 ACTIVITAT TÀCTIL:  tot el grup s’assentarà en cercle al voltant del mosaic i el 
monitor farà l’explicació del mosaic a la vegada que els alumnes poden tocar-lo. És 
permet així no aïllar a l’alumne amb dificultats visuals, ja que tot el grup utilitza el 
sentit del tacte per conèixer el patrimoni. Per als alumnes amb discapacitats 
psíquiques també és ideal poder entrar en contacte amb l’objecte d’estudi, 
sobretot per treballar un aspecte concret i visualitzable, ja que molts d’aquests 
alumnes tindran limitacions en la qüestió del pensament abstracte. 

En ambdós casos, s’utilitza el tacte per iniciar una comunicació amb el grup en la 
descripció del mosaic i que siguin ells mateixos els que vagin descobrint i aprenent. 
Una proposta de plantilla de les preguntes que es poden plantejar és la següent: 

 

 
 

 

MORFOLOGIA DE LA PEÇA FABRICACIÓ 

- Què podem deduir tocant i 
mirant? 

- Quins colors s’han utilitzat i per 
què? 

- De què està fet? 
- És un mosaic complet i per què? 

- Com va ser elaborada? 
- Creus que està fet a mà o van 

utilitzar algun tipus de màquina? 

DISSENY FUNCIÓ 

- Té un disseny bonic? 
- Quan es va crear la intenció era 

que fos bonic? 
- Serveix per decorar? 

- T’agrada el seu aspecte? 
- Creus que pot agradar a la gent? 

- Per a què es va fabricar? 
- Quina utilitat tenia al crear-se? 
- Ha canviat el seu ús i per què? 

VALOR 

- Quin és el valor per a la gent que el 
va crear? 

- Quin és el valor per a tu? 
- Quin és el valor per al museu? 
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ESPAI. Interior de Santa Maria. Distribució interior església, absis i pintures murals i frescos gòtics de Thomas 
Beckett. 

Al segle VIII es va perdre el conjunt com a seu de Bisbat que va tornar a Barcelona, pel que ara no es necessitava uns 
edificis tan grans i luxosos, pel que, ja al segle XII, després d’un temps d’abandó es va decidir reconstruir les esglésies 
amb una mida més reduïda, com és el cas de Santa Maria, i en un estil romànic. No obstant, es van conservar els espais 
més sagrats de les esglésies, els anomenats absis, que es on està l’altar, per tant, aquestes pintures que veiem datarien 
d’aquesta catedral... (informació al guió didàctic). 

 
ADAPTACIONS 

1. ESPAI 

DISCAPACITATS VISUALS: 

 FAMILIARITZACIÓ AMB L’ESPAI: des de la porta tot el grup s’agafarà a la barana que recorre el perímetre interior de l’església. El monitor anirà 
davant amb l’alumne o alumnes invidents donant-li suport i evitant els obstacles (l’altar de l’absis i els bancs al transsepte) i el professor al final. 
Quan acabi s’assentarà al grup als bancs i el monitor preguntarà per la descripció de com és la forma de l’església i perquè pot ser així.  

2. RECURSOS I MATERIALS 

DISCAPACITATS VISUALS: 

 Utilitzar la lupa per a poder veure de més a prop les pintures de Thomas Beckett, així com els detalls de la Mare de Déu 
gòtica i els carreus reutilitzats on trobem la inscripció del municipi romà d’Ègara. Pot ser una bon exercici per a tot el grup.  

 PLAFÓ TÀCTIL: Plafó amb les pintures murals de Santa Maria, gràcies al qual els alumnes invidents es podran fer la idea de 
la distribució de les pintures. Aplicació de relleu al dibuix amb plom adhesiu (també es pot utilitzar a l’exterior). Depenent 
de la grandària del grup es pot utilitzar per a què el treballin alumnes amb discapacitats visual o tot el grup. 

 

DISCAPACITATS VISUALS, AUDITIVES I PSÍQUIQUES: 

 Tant per alumnes amb dificultats de visió com pel que tenen limitacions auditives i psíquiques la comprensió de les pintures murals de l’absis es 
extremadament complicada per la llunyania: DINA3 plastificat amb una fotografia de les pintures (annex 5). Per tal d’apropar la visió i poder 
senyalar la iconografia de la qual s’estigui parlant.  
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ESPAI. Planta baixa Centre Acollida (antiga rectoria). Excavacions Baptisteri de l’antiga Catedral. 

Ara ens trobem al que serien els peus de l’antiga catedral (abans han estat al cap, l’anomenada capçalera, on hi havia les 
pintures). Aquí els arqueòlegs han trobat el baptisteri, ja que com hem parlat abans el bisbe s’encarregava de batejar. 
Però en aquella època es batejava diferent que en l’actualitat: era el que s’anomena baptisteri per immersió, és a dir, hi 
havia una petita piscina, que veiem aquí... (informació al guió didàctic).  

 

 

ADAPTACIONS 

1. RECURSOS I MATERIALS 

DISCAPACITATS AUDITIVES I PSÍQUIQUES: 

 Dibuix DINA3 plastificat. Reconstrucció de la Catedral de Santa Maria, amb el baptisteri excavat (annex 5). 

 

FASE 4. ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL (20’) 

ESPAI. Interior de Sant Miquel. Distribució església i Pintures murals 
 

Sant Miquel és un edifici molt important al conjunt, ja que el conservem tal com era en l’època del bisbat (no es va reformar 
en l’època del romànic). És diferent als altres dos perquè és de planta quadrada al centre de la qual trobem una cúpula que 
es sosté per vuit columnes, totes diferents, ja que en aquella època s’aprofitava tot i són columnes extretes d’altres 
construccions anteriors... (informació al guió didàctic).  
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ADAPTACIONS 

1. ESPAI 

DISCAPACITATS VISUALS: 

 Cal millorar la il·luminació de Sant Miquel, ja que la seva tènue llum pot contrastar amb un dia de sol a l’exterior i pertorbaria en gran mesura la 
visibilitat d’alumnes amb limitacions greus en aquest sentit. Caldrà col·locar una línia  de lets amb una corrent alternativa (un interruptor diferent) 
per a augmentar la llum indirecta/ambiental a l’església en el cas que el grup ho necessiti.  

 FAMILIARITZACIÓ AMB L’ESPAI: en aquesta església és més complicat poder fer l’exercici amb tot el grup, pel que pot ser una opció que el monitor 
estigui fent la descripció oral de l’espai a tots els alumnes, mentre l’alumne cec escolta l’explicació i el professor l’acompanya en el recorregut 
perimetral (important els obstacles: banc a l’esquerra de l’entrada, les escales de baixada a la cripta i les escales de pujada a l’altar).  

2. RECURSOS I MATERIALS 

DISCAPACITATS AUDITIVES, VISUALS I PSÍQUIQUES: 

 Dibuix DINA3 plastificat. Reconstrucció de l’edifici funerari de Sant Miquel. (annex 5).  

 Tant per alumnes amb dificultats de visió com pels que tenen limitacions auditives i psíquiques la comprensió de les pintures murals de l’absis és 
extremadament complicada per la llunyania: DINA3 plastificat amb una fotografia de les pintures (annex 5). Per tal d’apropar la visió i poder 
senyalar la iconografia de la qual s’estigui parlant.  

 

DISCAPACITATS VISUALS: 

 

 PLAFÓ TÀCTIL: Plafó amb les pintures murals de Sant Miquel, gràcies al qual els alumnes invidents es podran fer la 
idea de la distribució de les pintures. Aplicació de relleu al dibuix amb plom adhesiu (també es pot utilitzar a 
l’exterior). Depenent de la grandària del grup es pot utilitzar per a què el treballin alumnes amb discapacitat visual 
o tot el grup. 
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ESPAI. Cripta de Sant Celoni 

Aquest espai estava reservat per acollir les relíquies (que eren restes o objectes relacionats amb algun sant) de Sant Celoni, tot i que no sabem en què 
consistien aquestes relíquies... (informació al guió didàctic). 

 
ADAPTACIONS 

1. ESPAI 

DISCAPACITATS VISUALS 

 FAMILIARITZACIÓ AMB L’ESPAI: La cripta és un espai molt petit. De fet, durant la visita es sol dividir el grup en dos i es baixa a la cripta per torns. 
Seria ideal que l’alumne amb limitacions visuals, baixés amb el segon grup i, un cop acabada l’explicació, pogués fer el reconeixement de l’espai, 
mentre els altres alumnes tornen a pujar (necessari que l’acompanyi el professor).   

FASE 5. ESGLÉSIA DE SANT PERE (35’) 

ESPAI. Interior Sant Pere. Edifici romànic. 

Al igual que Santa Maria, aquesta església era més gran durant l’època del bisbat i després de la reconstrucció es va construir més 
petita i a l’estil romànic, tot i això és la més gran del conjunt, ja que era la més utilitzada en aquell moment. Com Santa Maria 
també es conserva la capçalera més antiga i la resta és en estil romànic... (informació al guió didàctic). 

 
 

 

ADAPTACIONS 

1. ESPAI 

DISCAPACITATS VISUALS: 

 FAMILIARITZACIÓ AMB L’ESPAI: Sant Pere és massa gran per poder adaptar una familiarització de l’espai al temps limitat d’una visita comentada. Per 
això, caldrà especificar molt en la descripció oral del lloc, sobretot indicant els punts coincidents amb Santa Maria (tot i que en espai molt més gran), 
un espai que ja haurà reconegut. 
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ESPAI. Esquerra de la porta d’accés a l’església. Retaule de Sant Abdó i Sant Senen. 
 

Posterior a la construcció de l’església romànica, aquest retaule (totalment diferent al que acabem de veure) està creat en 
l’anomenat estil gòtic, posterior al romànic. Com tots els retaules, trobem en la part central el retrats dels personatges dels que 
es parla (normalment sants), en aquest cas Sant Abdó i Sant Senen, coneguts també com Sant Non i Sant Nin, que era els sants 
dels pagesos... (informació al guió didàctic).  

 
 

 

ADAPTACIONS 

1. ESPAI 

DISCAPACITATS AUDITIVES, PSÍQUIQUES I VISUALS: 

 L’espai de davant del retaule que està en una de les parets de la nau és conflictiu. Els bancs estan encarats cap a l’absis pel que dificulten la mirada 
cap al retaule. Cal adaptar l’espai abans de començar l’activitat: enretirar els bancs ajuntant les dues files per deixar un espai davant per assentar a 
tot el grup a terra. Després caldrà tornar tot al seu lloc. 

2. RECURSOS I MATERIALS 

DISCAPACITATS AUDITIUS, PSÍQUIQUES I VISUALS:  

 ACTIVITAT TÀCTIL: s’utilitzen imatges tàctils de material termoformat (que permeten la percepció sensorial del quadre) per tal de crear un discurs 
explicatiu on tots els alumnes experimentin el quadre amb el tacte. És ideal tant per discapacitats auditius, com per psíquics i, sobretot visuals. Les 
dues imatges que es proposen reproduir són la taula central de Sant Abdó i Sant Sénen i una de les laterals, com la taula superior lateral a la dreta 
de l’espectador que representa la “Compareixença dels Sants davant l’emperador Deci”.  

Exemple de imatge tàctil en thermoform59 

                                                           
59

 Imatge extreta de  www.livingpaintings.org.  
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8. PLA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 

El projecte La Seu per tothom cerca iniciar una estratègia de futur per a fer accessibles els programes d’activitats que es desenvolupen a la Seu d’Ègara, 
iniciant-se amb una primera activitat. Per això, la difusió que acompanyarà el projecte i el donarà a conèixer ha de centrar-se no solament en la proposta 
d’adaptació de l’activitat, sinó també en la voluntat de futur que es pretén propugnar. A continuació exposem una proposta general de les línies 
estratègiques en les quals s’hauria de centrar el programa de difusió i comunicació que ha d’acompanyar ineludiblement el projecte. 

El programa de difusió que es presenta aquí cerca els següents objectius: 

o Donar a conèixer La Seu per a tothom a la ciutat, més enllà de la promoció de la primera activitat. Tot i que és un projecte d’ús intern de l’entitat, la 
seva implementació s’ha de fer de forma pública. 

o Atraure al públic discapacitat al museu. Tot i que de moment només s’adaptarà una activitat, el fet de promocionar un valor de futur atraurà aquest 
col·lectiu a visitar el conjunt monumental. 

o Donar a conèixer el projecte a les escoles de la ciutat (ordinàries i especials) i a les diferents associacions i recursos que es dediquen a treballar amb 
persones amb discapacitat. 

Per tal d’aconseguir els següents objectius, caldrà dissenyar el missatge que es vol transmetre, organitzar un seguit d’elements de comunicació i escollir els 
canals pels quals es vol difondre. 

8.1. Missatge 

El missatge que pretén transmetre aquest pla de comunicació consisteix en promocionar la Seu d’Ègara per a tothom i les activitats educatives que es 
programaran com una nova eina d’educació inclusiva i un nou recurs per a l’oci cultural de la població discapacitada a la ciutat de Terrassa. 

Per això és vital que les eines de comunicació que es plantegen continguin bàsicament aquests tres elements: 

o El nom del projecte: La Seu d’Ègara per a tothom, a més de ser el títol que se li dóna al projecte, és un joc de paraules 
que sintetitza el missatge que es vol transmetre. 

o Un lema: cal un eslògan que complementi el títol del projecte per atraure l’atenció i complementi el missatge ha 
transmetre. Es proposa: No posis límits a la Cultura! “La Seu d’Ègara per a tothom”, el nou projecte educatiu 
accessible del Museu de Terrassa. 

o Una imatge:  aquesta ha de ser directe i recordable. Es proposa una fotografia d’una persona utilitzant els nous 
plafons amb relleu amb dibuixos de la Seu d’Ègara, com una imatge que sintetitza el sentit del projecte. Com els 
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plafons amb relleu encara no s’han creat, es proposa un exemple de com podria de ser la imatge60. 

8.2. Estratègies i Eines de Comunicació 

Per tal de difondre el missatge que s’ha exposat a continuació es proposen tres eines o elements: el disseny d’un cartell, d’un fulletó i d’un dossier de 
premsa. Els trets comuns que hauran de tenir aquests elements són bàsicament dos: 

o Duplicitat de format: en digital i en paper. Evidentment, l’enviament d’aquesta publicitat per correu electrònic és una forma ràpida i econòmica de 
poder arribar al màxim de persones i entitats. No obstant, també caldrà la impressió en paper per poder entregar en mà als visitants que s’acostin a 
la Seu d’Ègara, així com per a què es puguin penjar els cartells i entregar els fulletons a les diverses entitats i escoles a les que es vol fer arribar.  

o Disseny gràfic: la publicitat, lògicament, ha de tenir una unitat a l’hora tractar el disseny, les imatge i els textos. Aquest projecte adjunta una 
proposta de disseny d’aquesta imatge en els annexos (annex 6), on es troba un exemple del Cartell.  

 

Tot seguit es desenvolupen breument aquestes eines de comunicació que s’acaben de presentar: 

CARTELL: es proposa el disseny d’un cartell per imprimir en DINA4 i l’enviament via electrònic. La seva funció és bàsicament de presentació del projecte i de 
l’activitat. La idea és que s’enviï juntament amb el fulletó explicatiu per a col·locar de “pòster” al taulell d’anuncis d’associacions i escoles, així com en les 
diferents seccions del museu i a les oficines de l’ajuntament. Al contenir una explicació bàsicament introductòria, els elements que hi han d’aparèixer són 
bàsicament: el lema, el títol i la imatge del projecte, així com dues línies d’informació i les dades de contacte del museu (telèfon i correu electrònic). Com ja 
s’ha comentat, als annexos s’adjunta una primera proposta (annex 6). 

FULLETÓ EXPLICATIU: és proposa el disseny d’un fulletó explicatiu en DINA6. Aquest complementa al cartell i amplia la informació exposada. Per l’anvers, el 
disseny seria el mateix que el del cartell. En el revers, sobre fons blanc i lletres ataronjades i marrons, s’exposarien els objectius i punts bàsics del projecte La 
Seu per a tothom i de la primera activitat adaptada (la visita comentada per a educació primària). La seva versió digital seria el document adjunt per enviar al 
mailing, així com a les associacions i recursos que s’han exposat en un quadre a la primera part del projecte. També es repartiran en format paper a les 
seccions del museu i les diferents oficines de l’ajuntament.  

DOSSIER DE PREMSA: és proposa la redacció d’un dossier de premsa, d’unes 5 o 6 pàgines màxim. S’explicarà breument el projecte i la primera proposta 
adaptativa. L’objectiu del dossier és l’enviament d’informació als mitjans de comunicació locals als quals es vulgui fer difusió, per tal d’aconseguir que 
incloguin un article sobre el projecte. També es pot penjar a la web del museu per a que el públic pugui ampliar la informació. Sobre el disseny, ha de seguir 
les mateixes pautes que el cartell i el fulletó.  

 

                                                           
60

 Talking Images Research. Images. Galleries and heritage sites: improving access for blind and partially sighted people. RNIB (Londres, 2003), pàg.10. 
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8.3. Canals de Comunicació 

Després d’explicar quines són les tres eines de comunicació que es proposen per difondre el projecte, cal presentar quins poden ser els canals de difusió. 
Tenint en compte l’anàlisi de la situació que s’ha desenvolupat durant la primera fase, es proposen els següents canals: 

o Mitjans de comunicació locals: una bona manera de fer difusió del projecte és aconseguir ressò en els principals mitjans de comunicació locals. El 
dossier de premsa acompanyarà a la possible entrevista que es pugui fer al personal del museu, en aquest cas al director o a la responsable 
d’educació i difusió. Aquest mitjans de comunicació a cercar són bàsicament: 

 Diari de Terrassa 

 El diari digital La Torre del Palau 

 Radio Terrassa 

 Revista municipal Visquem Terrassa 

o Internet: un dels canals principals de comunicació ha de ser el digital. Es poden utilitzar tant la pàgina web del museu (www.terrassa.cat/museu) 
com el bloc depenent de turisme  de l’ajuntament sobre la Seu d’Ègara (www.seuegara.cat). En aquest recursos es poden penjar tant el dossier de 
premsa, com el fulletó informatiu i el cartell. A més, es poden entrar diversos articles a la secció de notícies que promocionin el projecte.  

o Revista Merlet: com ja s’ha comentat, el museu edita i publica, actualment en format digital, un butlletí semestral, la Revista Merlet. Caldrà que tant 
en el butlletí d’hivern de 2013 (en el qual s’estarà preparant el projecte), com en el d’estiu de 2013 (quan el projecte ja estarà preparat per iniciar-
se) apareguin referències al projecte. Seria interessant en el butlletí de l’hivern, on encara no es tindran dissenys i fotografies finals de com seran els 
materials, poder dedicar l’article monogràfic de la revista al projecte La Seu per a tothom. En el següent, ja es podria escriure a l’apartat de notícies 
l’inici del projecte i donar detall més tècnics i adjuntar fotografies i els cartell publicitaris. Es evident, que es pot anar utilitzant la revista per a 
publicar les successives notícies que es vulguin divulgar sobre el projecte.  

o Mailing directe: una de les tasques més importants a desenvolupar al programa de difusió és la confecció d’un mailing per a l’enviament de la 
difusió del projecte. Aquest mailing ha d’estar compost dels correus electrònics de les escoles de la ciutat amb projecte inclusius a les aules, les 
escoles d’educació especial, les diferents associacions i recursos dedicats a les persones amb discapacitat, els membres i entitats de la xarxa 
TerrassaEduca, així com el mailing actual amb el que compta el museu. En aquesta publicitat directa es presentarà el projecte i s’adjuntarà el fulletó 
explicatiu i el cartell (en el cas de les escoles i associacions es pot enviar també alguns fulletons i cartells en format imprès per a què el pengin i els 
reparteixin). El mailing treballat s’ha de conservar per a enviaments posteriors al desenvolupament de la primera activitat. 
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9. CRONOGRAMA 

La Seu per a tothom és la proposta d’un projecte educatiu de futur, pel que planteja una fase inicial i s’assenta aquestes bases futures amb un document 
marc d’accessibilitat, per al seu desenvolupament progressiu. Per això, el cronograma d’implementació del projecte, només inclou aquesta primera fase: la 
introducció del projecte al personal del museu, l’adaptació de la primera activitat i la difusió del programa en sí. 

Les activitats i la proposta educativa del Museu de Terrassa s’organitza en cursos escolars, és a dir, de setembre a juliol. Evidentment, és massa just fer la 
proposta d’aplicació de la primera activitat per al curs 2012-2013, pel que en aquest cronograma es proposa la seva implementació per al curs 2013-2014. 
Es començaria a l’octubre, un cop tot el personal del museu, així com les escoles i associacions de la ciutat hagin tornar de vacances i s’acabaria amb la 
difusió al maig-juny, doncs el juny i juliol és el moment que les escoles i associacions comencen a preparar les programacions per al curs següent. A 
continuació s’adjunta la proposta de cronograma: 

 

CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓ PRIMERA ACTIVITAT ADAPTADA DE LA SEU PER A TOTHOM 

 OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

Presentació i introducció del projecte al personal           

Contacte amb els possibles patrocinadors          

Contacte amb les associacions i escoles per a 
discapacitats de la ciutat (col·laboració i avaluació) 

         

Cursos de formació (responsable educació i difusió i cap 
de monitors) 

         

Conceptualització activitat          

Formació dels monitors (en l’activitat)          

Muntatge de la nova il·luminació per a Sant Miquel          
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Aplicació del relleu als plafons explicatius del recorregut 
del conjunt 

         

Disseny i encàrrec dues imatges tàctils en thermoform          

Impressió de les imatges gràfiques          

Compra del material fungible (carpetes, lupes, fulls, etc.)          

Proves de l’activitat amb grups en col·laboració amb les 
associacions de la ciutat 

         

Disseny propostes de difusió (fulletons, dossier premsa)          

Difusió projecte (mitjans comunicació i mailing)          

 

Al cronograma es proposen bàsicament quatre blocs que són consecutius en el temps: 

o CONTACTE ASSOCIACIONS I PATROCINADORS: són les tasques que es refereixen a trobar patrocinadors per al projecte que es converteixin en fonts 

de finançament i trobar la col·laboració en les diferents associacions a l’hora de promoure les activitats i proporcionar els grups per les proves. 

o FORMACIÓ: es refereix a la necessitat de presentar el projecte al personal i de formar tant als monitors com a les responsables d’implementar de 

forma global el projecte al museu.  

o DISSENY ACTIVITAT: són les tasques d’implementació de l’activitat pilot (la visita comentada a la Seu d’Ègara per a educació primària), que inclouen 

la creació dels materials, l’adaptació de l’espai i les diverses proves per a garantir l’èxit de la proposta. 

o DIFUSIÓ: és l’últim bloc del cronograma i inclou les tasques referents al pla de comunicació, com el disseny d’aquest i la seva promoció. 
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10. PRESSUPOST I RECURSOS ECONÒMICS 

La Seu per a tothom és un projecte de caire sociocultural que combina la difusió del patrimoni terrassenc, amb la inclusió social i l’oci per a discapacitats. Per 
tant, l’objectiu d’aquest projecte no és obtenir beneficis i per aquest motiu la finalitat del pressupost és la d’obtenir un equilibri entre les fonts de 
finançament i els costos del projecte.  

Aquest projecte d’accessibilitat educativa és una proposta de futur, on totes les activitats que es desenvolupin a la Seu d’Ègara estiguin obertes a tot tipus 
de públic, incloent el públic discapacitat. Aquí, presentem el document que s’ha de convertir en la base d’aquestes adaptacions, i està acompanyat per una 
primera activitat adaptada. El pressupost es basa en l’adaptació d’aquesta activitat, que a la vegada és una mostra del que pot suposar l’adaptació de les 
diferents activitats, tot tenint en compte les particularitats de cada una d’elles. 

10.1. Pressupost 

Pressupost La Seu per a tothom Cost total Cost imputable per any 

DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE   

Disseny del projecte 960,00 € 192,00 € 

Conceptualització de la primera activitat 120,00 € 24,00 € 

Supervisió de tot el procés 768,00 € 153,60 € 

   

SERVEIS PROFESSIONALS EXTERNALITZATS   

Instal·lació de l'enllumenat 430,00 € 86,00 € 

Relleus dels 7 plafons explicatius 298,00 € 59,60 € 

Dues reproduccions en Thermoform del retaule 4.600,00 € 920,00 € 

   

RECURSOS MATERIALS   

Imatges i esquema en DINA3 60,00 € 60,00 € 

10 Lupes 200,00 € 40,00 € 
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Material fungible per un any 100,00 € 100,00 € 

   

PLA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ   

Maquetat de la publicitat 75,00 € 75,00 € 

Impressió i difusió de la publicitat 562,50 € 562,50 € 

   

FORMACIÓ DE MONITORS   

Especialitat en tractament de persones amb NEE 600,00 € 600,00 € 

Especialitat en llengua de signes en català 400,00 € 400,00 € 

Transmissió dels coneixements als monitors 216,00 € 216,00 € 

 9.389,50 € 3.488,70 € 

 

 

Detall de les partides del pressupost 

A continuació s’exposen i s’expliquen breument les diferents partides del pressupost: 

1. Direcció i organització del projecte: 

a. Disseny del projecte. Aquesta partida compren el cost de les hores de la cap de projecte que s’estimen al voltant de les 80 hores amb un 
cost aproximat de 12€/h. 

b. Conceptualització de la primera activitat. En la mateixa línia que l’apartat anterior, s’estima que són necessàries 10 hores que es valoren al 
mateix preu. 

c. Supervisió de tot el procés. Es calcula que durant els 8 mesos que s’han establert per a implementar el projecte seran necessàries 2 hores 
setmanals de supervisió per part de la cap de projecte.  
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2. Serveis professionals externalitzats: 

a. Instal·lació de l’enllumenat. Es valora que el cost dels 10 punts de llum necessaris es aproximadament de 10€ cadascun i que es requeriran 
dues hores per a la seva instal·lació per part d’un professional.  

b. Relleus del plafons explicatius. El cost majoritari d’aquesta partida es concentra en les hores necessàries per a la seva realització, valorant 
aproximadament que el professional necessitarà una hora per plafó (valorada a 40€/h) i que el material no pujarà a més de 18€ (cintes de 
plom adhesiu). 

c. Dues reproduccions en thermoform del retaule. Posats en contacte amb una empresa especialista, Grifoll Print Promotions, pressuposten 
que una reproducció senzilla de les imatges seleccionades costaria al voltant de 2.300€ cada una. 

3. Recursos materials:  

a. Imatges i Esquema en DINA3 (suport gràfic). Al tractar-se d’impressions plastificades d’alta qualitat, el preu es situa al voltant de 10€ cada 
una de les 6 que s’han escollit. 

b. Lupes. Donat la importància d’aquesta eina, s’ha pressupostat un preu que permeti accedir a models de qualitat.  

c. Material fungible per un any. Es calcula que el cost dels fulls, bolígrafs, carpetes i altre material necessari per al desenvolupament de 
l’activitat seria aproximadament d’uns 100€/any.  

4. Pla de difusió i comunicació:  

a. Maquetat de la publicitat. Tot i que no es pot conèixer el cost que suposa per a l’ajuntament, es pot estimar que amb 3 hores un dels seus 
treballadors podria realitzar aquesta tasca. Es valora l’hora d’aquest empleat municipal a 25€/h. 

b. Impressió i Difusió. Consten en aquesta partida: el cost dels fulletons en DINA6 (30 fulletons per entitat, per 30 entitats i amb un cost de 
0,5€ el fulletó), el cost del Cartell en DINA4 (1 cartell per entitat, per 30 entitats i amb un cost de 1,5€ per cartell), el cost del dossier de 
premsa (en principi es calcula que seran necessaris uns 15 dossiers de premsa, el cost dels quals es situa al voltant de 0,5€) i, per últim, el 
cost d’enviament de tota aquesta publicitat, que s’estima a 2€ per centre.  

5. Formació de monitors: 

a. Primer curs especialitzat en tractament de persones amb NEE. El curs inicial té un cost de 300€/persona. La formació continuada posterior 
es resoldrà amb la col·laboració de les entitats i associacions involucrades en el projecte i amb l’autoaprenentatge propi del dia a dia. 

b. Curs especialitzat en Llengua de Signes Català. El cost d’un curs introductori en el LSC ronda els 400€. 
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c. Transmissió dels coneixements als monitors. Aquesta partida calcula el cost de la visita de formació de la responsable d’educació i difusió i la 
cap de monitors als quatre monitors que hauran de fer-se càrrec d’aquesta primera visita adaptada. Es valora l’hora de cada un d’ells a 
12€/hora i s’estima que la transmissió es realitzarà en 3 hores.  

10.2. Fonts de Finançament 

Després de presentar els costos i despeses que suposarà la implementació del projecte la Seu per a tothom cal presentar la naturalesa dels ingressos que 
serviran per cobrir aquests costos, és a dir, en aquest apartat es vol donar a conèixer les propostes de possibles fonts de finançament. 

Abans de començar a enumerar aquests ingressos necessaris, cal recordar un dels objectius del projecte que aquí és presenta: implementar-lo sense que 
això repercuteixi en un augment del preu de les activitats. Es pretén que aquest col·lectiu que es vol atreure al museu no es vegi obligat a suportar un 
sobrecost.  

Per una banda, hi ha el preu de l’entrada al recinte. Una solució podria ser augmentar el preu de l’entrada en general per a poder augmentar els ingressos 
del museu i l’ajuntament i així aconseguir el capital per a poder iniciar el projecte. No obstant, aquest augment del preu de l’entrada resulta impossible, 
doncs, està legislat pel Ple Municipal. De l’altra, tenim el preu del monitoratge que ingressa directament l’empresa concessionària Arqueolític S.A. L’activitat 
no pot ser més costosa pel fet d’estar adaptada, ja que seria discriminatori tant pel col·lectiu discapacitat que veuria augmentat el preu per accedir a una 
activitat ja existent i pel públic general del museu. Cal remarcar aquí la voluntat inclusiva del projecte.  

Per tant, les fonts de finançament d’aquest projecte no inclouen beneficis per entrades, vendes o altres ingressos directes de l’activitat.  

Tot i que per un costat el finançament del projecte té la dificultat afegida de no poder comptar amb ingressos recurrents en concepte d’entrades o de cost 
del guiatge, si que hem de valorar el fet que algunes de les inversions necessàries per al projecte afavoreixen, o augmenten el valor patrimonial i social, tant 
del Museu de Terrassa com de l’empresa concessionària dels seus Serveis Educatius. Per tant, seria lògic comptar amb que algunes despeses concretes les 
suportin aquestes dues entitats. 

o El Museu de Terrassa hauria d’assumir el cost de: la instal·lació d’enllumenat de Sant Miquel, els relleus dels plafons explicatius i  les reproduccions 
en thermoform. Aquestes inversions repercuteixen directament en un augment de l’immobilitzat material del museu, i, per tant, aquest cost hauria de 
ser suportat per aquesta entitat. De totes maneres, tenint en compte l’elevat import de les inversions la proposta al museu seria la de finançar el 70% 
del cost i aconseguir col·laboracions que financessin l’altre 30%. 

o L’ajuntament de Terrassa assumeix la tasca de dissenyar i maquetar els diferents elements informatius que permetran la difusió del projecte. Aquesta 
tasca és responsabilitat del departament de Comunicació de l’Ajuntament de Terrassa per totes les activitats que realitzen els centres del propi 
municipi. 
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o  L’empresa concessionària Arqueolític haurà de fer-se càrrec dels costos que suposa tota la partida de formació. Per una banda, és necessari pel fet 
que la seva tasca consisteix, en part, de disposar dels professionals amb la formació i les capacitats suficients per guiar els grups, i si es modifica la 
visita i aquesta requereix de coneixements especialitzats, l’empresa se n’ha de fer càrrec. De l’altra, és coherent que aquesta empresa suporti el cost 
de formació perquè en treu profit, gràcies a l’augment d’ingressos que suposaran les visites que aportarà la implementació del projecte i perquè 
millorarà el posicionament de la seva empresa i les capacitats dels seus treballadors. 

La resta de costos del pressupost s’hauran de finançar amb l’aportació de possibles patrocinadors i col·laboradors. Per una banda, una de les primeres 
tasques en el desenvolupament del projecte, serà la cerca d’entitats i associacions que col·laborin en tasques d’assessorament en l’adaptació de l’activitat i 
alhora les provin amb grups dels seus associats. Aquestes entitats estaran realitzant aquesta col·laboració de forma desinteressada i cobriran els costos 
d’avaluació de les activitats. El llistat de les associacions, escoles i empreses amb les que es contactarà són les que es poden trobar al quadre de recursos de 
les pàgines 10 a la 14 d’aquest mateix projecte. 

De l’altra, caldrà cercar entitats i empreses que facin les aportacions necessàries per cobrir aquells costos que el Museu de Terrassa (el museu, l’ajuntament 
i arqueolític) no pugui assumir, ja sigui per responsabilitat social corporativa o perquè el seu logotip figuri en totes les comunicacions relatives al projecte. 
Un possible llistat d’aquestes entitats patrocinadores, que es proposen per haver estat implicades en projectes relacionats amb la inclusió social dels 
discapacitats a Terrassa, és la següents: 

o Obra Social la Caixa 

o Unnim Obra Social (Caixa Terrassa) 

o Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família 

o Grifoll Print Promotions 

o Fundació Mina. Aigües de Terrassa 

o Diari de Terrassa 
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11. CONSIDERACIONS FINALS 

El projecte educatiu accessible la Seu per a tothom que s’ha exposat en aquest treball representarà una millora de l’oferta d’oci i formació per al col·lectiu 
discapacitat terrassenc, a la vegada que suposarà una revalorització social del Museu de Terrassa i el conjunt monumental de la Seu d’Ègara. Aquest pretén 
ser un projecte sociocultural que cerca alhora la difusió del patrimoni local i l’accessibilitat dels programes educatius del museu. 

Una important part del projecte s’ha destinat a l’anàlisi del context. L’extensió respon a la pròpia natura del treball. Era necessari treballar l’àmbit de la 
discapacitat i el patrimoni per a fer-se un esquema organitzatiu del panorama d’aquesta àrea de treball, alhora que calia analitzar en profunditat la 
naturalesa i l’organització del col·lectiu discapacitat a la ciutat i el seu posicionament respecte a la resta de terrassencs. Gràcies a totes aquestes 
informacions s’ha pogut crear un mapa de les necessitats que s’han detectat i els recursos amb els quals es podia comptar. La investigació ha desembocat 
en la formulació i definició final del projecte: La Seu per a Tothom és un projecte educatiu d’accessibilitat que pretén ser un eina d’inclusió museística que 
permeti a tot el públic escolar, i en un futur, el públic en general, accedir a les activitats que es desenvolupin a la Seu d’Ègara, siguin quines siguin les seves 
capacitats i les seves limitacions. L’actuació central del projecte, l’adaptació de la visita comentada a la Seu d’Ègara per a educació primària, respon a aquest 
anàlisi i als objectius generals presentats a l’inici de la proposta. Així l’adaptació permet esdevenir una eina d’inclusió social i s’integra en l’estructura de 
l’escola inclusiva, oferint-se com una activitat didàctica ideal per a l’aprenentatge fora de l’aula.  

Les contribucions que s’han desenvolupat al llarg de la proposta es poden resumir bàsicament en els següents punts: 

 Omple un buit en l’oferta educativa i d’oci museístic per a discapacitats a la ciutat de Terrassa. Actualment, existeixen activitats desenvolupades 
per a grups amb discapacitat, però sempre es tracta de visites puntuals i normalment sota petició del mateix grup. A la vegada, és el primer projecte 
museístic de la ciutat que aposta principalment per a grups de caire inclusiu.  

 Aporta al Museu de Terrassa, en la seva àrea de Difusió i Educació, una nova línia estratègica  que s’inclourà en la seva estructura i les seves tasques 
diàries: la inclusió social. A partir d’un projecte molt concret, el museu té l’oportunitat de convertir-se en una organització plenament accessible. 

 La Seu per a tothom suposa una millora qualitativa de l’oferta educativa de la Seu d’Ègara i, al mateix temps, no reverteix en una pujada del preu 
de l’activitat o de l’entrada al recinte, cosa que podria resultar discriminatori.  

Per a poder completar i implementar de forma exitosa aquest projecte, s’ha adjuntat un pla de comunicació i difusió, del qual s’han exposat les línies 
bàsiques d’actuació, i una primera proposta de les possibles fonts de finançament per fer realitat la Seu per a tothom. 

En conclusió, el projecte converteix el Museu de Terrassa, i el conjunt monumental de la Seu d’Ègara, en una entitat museística més accessible i oberta a la 
societat actual, que es caracteritza per ser diversa; aportant un valor social a la seva tasca de difondre el patrimoni terrassenc. A la vegada, pot crear un 
important precedent per a les entitats patrimonials de la ciutat, que pot suposar un augment i una millora d’aquesta oferta cultural accessible. La Seu per a 
tothom també pot esdevenir un referent a nivell català i internacional dels projectes que combinen discapacitat i patrimoni cultural.  
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14. ANNEXOS 

 

 Annex 1. Quadre d’activitats per a alumnes d’educació especial a Terrassa. Curs 2011 – 2012. 

 Annex 2. Quadre dels Cercles de relacions del Museu de Terrassa. 

 Annex 3. Proposta Esquema d’adaptació activitat per a l’enviament al professorat. 

 Annex 4. Guió de Continguts Visita Comentada a la Seu d’Ègara. 

 Annex 5. Propostes de Suport Visual de l’adaptació de la Visita Comentada. 

 Annex 6. Proposta de disseny de Cartell pel Pla de Comunicació. 

 


