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Creació

Patrimoni hidroelèctric en 
procés de destrucció

Conservar 

Patrimoni molt nou i en ús

Investigar

Creació d’un museu local
Patrimoni viu

Difondre



Museu local

Mínim personal
Direcció, gestió i atenció al públic, informadora (estiu)

Equip de guies. Transversal i singular
Població local: enginyers, historiadors, 
periodistes, traductores, arquitectes…

Sense entitat jurídica pròpia



Particularitats del territori

Poca població i on tothom es 
coneix

Territori reduït

Retornen al territori.
Bagatge en consum de cultura 

Falten unes generacions

Participació amb 
escola i associacions

Turista, públic molt agraït

Destí turístic consolidat

Canals de comunicació 
directa
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El Museu. Sistema i Xarxes
Sistema Territorial del Museu 
Nacional de la Ciència i de la 
Tècnica de Catalunya 

Museu secció (en breu)

Xarxa de Museus i
Equipaments 
Patrimonials de l’Alt 
Pirineu i Aran

Xarxa de 
Museus de les 
Terres de Lleida 
i Aran



De la exclusió a la inclusió 

2021

Museu al servei de la població local

Canvi de dinàmica. Inclusió de la 

població local

2016

Creació de l’equipament des de 

l’Ajuntament

1998
Espai gens inclusiu

Activitat només per 
a turistes

Procés sense 
metodologia

Període de reflexió

Procés natural



Nova missió
La missió del Museu Hidroelèctric de 

Capdella és ser un equipament de 

territori al servei de les persones, i 

treballar amb la comunitat per generar 

una reflexió sobre el territori, el 

patrimoni industrial i cultural de la Vall 

Fosca. Un entorn inclusiu, accessible i 

humà on s’estudia i es divulga el passat 

per educar i conscienciar pel futur. 



Consecució de petits projectes, que van portar a:

1. Consolidació de l’equip humà. Comunicació 
2. Revertir la situación. Inclusió i museu de territori
3. Programa d’activitats proposades per la població local
4. Línies de recerca proposades per la població local
5. Línia de publicacions pròpies
6. Generar desenvolupament local



● El Museu és un mitjà, una eina que utilitza la 
població local per donar resposta a les seves 
inquietuds personals i de la comunitat

● El Museu té molta més visibilitat

● Empoderament de la població local

● El Museu és ara efectivament un museu de territori. 
Treballar pel territori des del territori

● El públic turista continua visitant-nos

Nova situació



Tens alguna pregunta?

eva@torrecapdella.ddl.net
973663001
www.vallfosca.net/museu

https://www.facebook.com/MuseuHidroelectricCapdella

@museuvallfosca



L’ànima del Museu


