
La valoració i coneixement del patrimoni 

industrial demana una gamma de 

tècniques complementàries emprades 

en diferents especialitats: la història, 

l’arquitectura, l’arqueologia i també 

les eines particulars de l’arqueòleg 

industrial. Tot plegat comporta el procés 

de recopilació, anàlisi i interpretació 

dels testimonis que coneixem com la 

documentació dels béns culturals.

James Douet



Valoració i coneixement del patrimoni 

industrial: recerca i documentació, projectes 

d’interpretació, turístics i museogràfics.

PROJECTES DESTACATS

Documentació i Avaluació
n Documentació i projecte d’interpretació de la fàbrica 

Vapor Aranyó: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
n Recerca i documentació de la maquinària del molí d’oli de 

La Granadella: Ajuntament de La Granadella
n Avaluació històrica i tècnica del Molí d’en Torrella: 

Ajuntament de Sabadell
n Disseny i iniciació de l’inventari SIG del patrimoni 

industrial de Barcelona: Museu d’Història de Barcelona
n Avaluació de l’antiga fàbrica Can Vilumara, Hospitalet de 

Llobregat: Generalitat de Catalunya
n Excavació i estudi històric del Vapor Joaquim Arimon, 

Sabadell
n Documentació i  desmuntatge del molí d’arròs Ca l’Arana, 

(Premi Bonaplata de l’Associació del Museu de la Ciència 
i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya): 
Ajuntament del Prat de Llobregat

Consultoria i Difusió 
n Missió d’avaluació de la candidatura pel patrimoni 

mundial de l’UNESCO, el Water Management System of 
Augsburg (Alemanya)

n El Patrimoni Internacional de la Indústria de l’Aigua 
comissari del congrés internacional: Museu Agbar de les 
Aigües, Barcelona

n “Industrial Heritage Retooled, The TICCIH guide to 
industrial heritage conservation” (2012)

n European Quarry Landscapes comissari del congrés 
internacional, EU program Life +: Ajuntament de Teruel

n Carta de Nizhny Tagil redacció de la carta per la defensa 
del patrimoni industrial: TICCIH (The International 
Committee for the Conservation of the Industrial 
Heritage)

n The Watermark Route concepte i gestió del projecte 
multinacional de molins de paper: Museu Molí Paperer 
de Capellades

Museografia i Interpretació
n Tot Plegat, un Retrat de la Catalunya Tèxtil Recent, 

comissari de l’exposició: Circuit de Museus Tèxtils i de 
Moda a Catalunya

n Can Marfà, Museu de Gènere de Punt, guió i 
documentació: 
Ajuntament de Mataró

n La Llana, el Teixit 
Intel·ligent, projecte 
museogràfic i guió: 
Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil, Terrassa

n La Fàbrica de Ciment 
Asland al Clot del Moro, projecte museogràfic i guió: 
Museu de la Ciència i de la Técnica de Catalunya

n Documentació d’estructures, de processos 
i de paisatges

n Recerca històrica de béns immobles
n Propostes d’interpretació
n Guions per a exposicions
n Catàlegs i inventaris SIG del patrimoni
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