
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

El Museu de l’Estampació és un servei promogut 
l’any 1979 per l’Agrupació d’Estudis Científics i 
Culturals (AECC) que té la missió de protegir, 
conservar, investigar i difondre el patrimoni de la 
història industrial de Catalunya vinculada a 
l’estampació tèxtil i també el patrimoni 
arqueològic de la població, juntament amb la 
història local. L’any 2015 es va obrir al públic el 
Museu Romà. 

 

QUÈ FEM? 

Investigació, conservació i difusió de la història 
de la indústria, la tècnica, ciència i el disseny 
de l’estampació a Catalunya i a Premià de Mar, 
a més de la història local i del patrimoni 
arqueològic de la població. 

 
Col·laboració amb les entitats públiques i 
privades per impulsar la vida cultural i social del 
municipi, amb especial incidència en el públic 
escolar, que regularment visita ambdós museus. 

 
Els valors que defineixen el treball del Museu són 
la transversalitat, l’accessibilitat, el compromís 
amb la ciutadania, la responsabilitat, i la 
transparència. 

 
Promoció del coneixement del territori i del talent 
local en general, amb atenció a l’artesania, la 
sostenibilitat i les sinèrgies amb la indústria tèxtil 
del territori. 

 
Tasques de recuperació del passat industrial 
d’estampació tèxtil de Catalunya i especialment 
de Premià de Mar (memòria oral, documentació 
sobre història del municipi...).  

 
Col·laboració amb empreses d’estampació i 
moda de Catalunya i amb l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica i amb la Xarxa de 
Museus Tèxtils i de Moda de Catalunya. 
Mantenim contacte amb el Musée de 
l’Impression sur Étoffes de Mulhouse (Alsàcia), 
el principal museu d’estampació d’Europa. 

 
Col·laborem amb les entitats culturals i cíviques 
de Premià de Mar 

QUÈ OFERIM? 

Visites guiades i a l’exposició permanent sobre 
estampació tèxtil i altres activitats per donar a 
conèixer el passat i present industrial del país. 
En el cas del públic escolar, les visites són 
adaptades al nivell curricular de cada grup. 

 
Tallers didàctics sobre estampació tèxtil i 
arqueologia adreçats a escoles i al públic familiar 
per dinamitzar el fons del museu. 

 
Tallers especialitzats en artesania tèxtil, amb 
especial atenció a la sostenibilitat en la moda i la 
fabricació de teixits 

 
Difusió del disseny d’estampació a través de la 
publicació d’estudis sobre els objectes de la 
col·lecció. 

 
Activitats de cap de setmana per dinamitzar el 
patrimoni, adreçades a tots els públics, que 
constitueixen una oferta d’oci de qualitat. 

 
Consulta d’estudiants i investigadors a l’entorn 
de les línies temàtiques del museu. Assessorem 
investigadors i estudiants en la recerca 
d’informació. 

 
Oferim material didàctic en català i anglès al web 
municipal, que els docents poden descarregar en 
format PDF. També hi ha algunes publicacions 
sobre les recerques dutes a terme. 

 
Espai d’exposicions temporals per contribuir a 
l’impuls del talent dels artistes locals. 

 

 
A QUI ENS ADRECEM? 

Als grups escolars, la ciutadania i entitats en 
general, i a les persones vinculades amb l’àmbit 
de la recerca, professionals, artistes i estudiants 



EL NOSTRE COMPROMÍS 

Conservar, investigar i difondre el patrimoni 
arqueològic, industrial i històric de Premià de 
Mar en un estat òptim, mantenint les 
condicions de conservació i seguretat adients 
per a aquesta finalitat 

 
Coordinació amb escoles i centres docents per 
ajudar al desenvolupament dels seus programes 

 
Atendre estudiants i investigadors en la recerca 

 
Facilitar amb celeritat la informació requerida 
sobre el patrimoni històric de Premià de Mar 
 
Recuperació de la memòria oral dels testimonis 
vius vinculats a l’activitat d’estampació tèxtil i la 
història de Premià de Mar 
 
Esdevenir un espai per la participació cultural, 
lúdica i científica dels ciutadans 

 
Fomentar la difusió del patrimoni històric local 
mitjançant la realització d’una programació 
d’activitats familiars, tallers, exposicions i 
conferències 

 
AJUDEU-NOS A MILLORAR 

Per tal de millorar el servei i garantir 
l’acompliment dels nostres compromisos us 
demanem que: 

 
 Respecteu els criteris d’atenció que 

estableixi el servei. 
 Respecteu la disposició dels materials i 

objectes exposats. 
 Ens comuniqueu qualsevol incidència o 

anomalia que observeu en el nostre servei. 
 Formuleu les queixes i suggeriments de 

millora que estimeu oportuns mitjançant els 
sistemes establerts. 

 Ens proposeu activitats, com els tallers 
especialitzats en artesania, visites en 
idiomes etcètera. 

 Col·laboreu amb les campanyes de recollida 
de memòria oral a l’entorn de les activitats 
industrials i altres aspectes vinculats a la 
història del territori i el talent premiamenc. 
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Visitants i usuaris 10.630 
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