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ACORD DE COL·LABORACIÓ I DONACIÓ DE 
DOCUMENTACIÓ ENTRE L’AGRUPACIÓ DE 

FABRICANTS DE CIMENT DE CATALUNYA (CIMENT 
CATALÀ) I EL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA 

TÈCNICA DE CATALUNYA (MNACTEC) 
                         
 

 
Terrassa, a 13 de juny de 2012 
 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Senyor Eusebi Casanelles i Rahola, director del Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya (d’ara en endavant mNACTEC), amb domicili a la Rambla 
d’Ègara 270, 08221 Terrassa, en representació del mNACTEC, fent ús de les seves 
facultats, que li són atorgades pel decret 150/1991, d’1 de juliol, pel qual s’aproven els 
estatuts del mNACTEC. 
 
Per una altra, el senyor Àngel Cercós Casalé, en qualitat de president de Ciment 
Català, entitat amb CIF núm. G08725236 i domicili al carrer València 245, 3r 5a, de 
Barcelona 
 
Ambdues parts reconeixent-se de manera prèvia i recíprocament la capacitat 
necessària en dret per atorgar aquest Acord, i els seus representants amb poders 
suficients per a obligar a qui representen.  
 
 
 
 
MANIFESTEN 
 

I. Que CIMENT CATALÀ té entre els seus objectius principals divulgar la realitat d’un 
sector industrial: 

a. Arrelat històricament en la societat i l’economia catalanes 
b. Compromès amb el benestar de les comunitats on opera i amb la 

sostenibilitat 
 

II. Que existeix un interès de divulgació cultural compartit entre CIMENT CATALÀ i el 
mNACTEC, en particular en relació amb el Museu del Ciment Asland de Castellar 
de N’Hug 

 
 

Per aquests motius, les parts  
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ACORDEN 
 
 
Primer – Ciment Català DÓNA sense cap contraprestació al mNACTEC, amb destí als 
seus fons i col·leccions, una col·lecció de 90 cartells, anuncis publicitaris i altres 
continguts de premsa originals relacionats amb el sector, com documents sobre els 
orígens de la fàbrica de ciment de Castellar de N’Hug, la primera de Catalunya. 

 
 
 
Segon - La modalitat de la donació és en ple domini per al mNACTEC, amb caràcter 
indefinit i sota les següents condicions: 
 

a. Integrar aquests objectes al conjunt de les col·leccions del mNACTEC, sense  
perjudici dels possibles desplaçaments que calgui efectuar amb motiu 
d’activitats de divulgació, exposicions, seguretat o conservació. Els documents 
quedaran inclosos en l’assegurança general de què disposa el Museu.   

 
b. Posar aquesta documentació a disposició dels investigadors i del públic en 

general, per a la seva divulgació, de la manera que els responsables tècnics 
del Museu estimin més adient. 

 
 c.   Mantenir els documents en les condicions de seguretat i conservació que  

garanteixin la seva preservació.  Per a la qual cosa, reconeix al mNACTEC , la 
facultat d’establir criteris de tractament específic, reproducció fotogràfica, 
divulgació, avaluació i tria adequats a fi de garantir la millor gestió i 
preservació dels objectes. 

 
 d.    Esmentar sempre la procedència d’aquests documents, en qualsevol espai o  

en qualsevol publicació i/o campanya de difusió del mNACTEC, de la següent 
manera: Donació de Ciment Català 

 
 
I en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen el present document per 
duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data que consten en l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
Eusebi Casanelles i Rahola   Àngel Cercós Casalé 
Director mNACTEC     President Ciment Català 


