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El Museu Industrial del Ter canvia
el seu nom
Ara es dirà, senzillament, Museu del Ter.
El Museu Industrial del Ter de Manlleu canvia el seu nom i, a partir d'ara, passa a dir-se Museu
del Ter. Desapareixen les anteriors Museu Industrial del Ter i el seu acrònim MIT.
Només és un canvi de denominació que no implica modificar les principals línies de treball del
museu que continuaran essent la història de la industrialització i el patrimoni natural del Ter i els
rius mediterranis, matisen des del museu.
El mes de juny de l'any 2004 és va inaugurar i obrir al públic a Manlleu el Museu Industrial del
Ter. El museu ja té ara un recorregut de gairebé nou anys de vida i en aquest temps s'ha
consolidat en el mapa museístic català i comarcal com un equipament de referència en els àmbits
temàtics de la història de la industrialització i del patrimoni natural vinculat als rius. El museu, en tant
que museu de territori i societat, ha desenvolupat treballs sobre molts altres temes relacionats
amb el patrimoni del seu entorn: història local, recuperació de fons fotogràfics, i molts altres àmbits
que superen àmpliament la temàtica industrial.
Aquesta amplitud temàtica i d'acció del museu, especialment en l'àmbit del patrimoni natural vinculat
als rius no la reflectia suficientment l'anterior nom. En molts casos això ha generat problemes de
comunicació en la difusió de moltes de les activitats del museu, específicament d'aquelles que no
estaven centrades en la temàtica industrial, que han estat moltes durant aquests anys d'activitat.
«Aquest canvi de denominació no implica de cap manera una renúncia temàtica ni cap canvi en les
línies d'acció consolidades durant el darrers anys. Ben al contrari, es pretén que aquesta nova
denominació sigui una eina més adequada per aprofundir en els objectius educatius, de promoció
turística, de recerca i documentació, de dinamització cultural i de conservació del patrimoni del nostre
entorn, i especialment aquell vinculat a la història de la industrialització al Ter i el patrimoni natural
dels rius mediterranis desenvolupat des de l'àrea medioambiental del museu, el Centre d'Estudis
dels Rius Mediterranis», expliquen fonts del museu.
La nova denominació també suposa un canvi en el domini de del web www.museudelter.cat i
correu electrònic info@museudelter.cat.
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