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COMUNICAT INAUGURACIÓ ESPAI “AQÜÍFER CARME-CAPELLADES” AL MUSEU MOLI 
PAPERER DE CAPELLADES I Nº1 DE LA REVISTA DE L’ENTITAT 

 
 

Impulsat des de la JCUACC (Junta d'Usuaris de l'Aqüífer Carme Capellades), el 28 de 
juny es va inaugurar el nou espai audiovisual permanent al Museu Molí Paperer de 
Capellades, una projecció en format mapping sobre la maqueta en tres dimensions 
de l'interior i la superfície de l'aqüífer Carme-Capellades. Aquest espai fix suposarà la 
primera experiència a Catalunya de difusió i divulgació del que és un aqüífer, i la 
importància de realitzar una bona gestió pel seu territori. 
 
L'acte va comptar amb la participació dels alcaldes del territori, usuaris de l’àmbit de 
la JCUACC, representants de l’Agència Catalana de l’Aigua i d’altres Comunitats de les 
Conques Internes i la directora del Museu, Victòria Rabal, que va fer la presentació de 
l’acte. El President de la JCUACC, Marc Sánchez, i la Sra. Victòria Rabal van explicar 
com va sortir la idea de treballar en aquest espai, i finalment es va tancar l'acte amb 
l'alcalde de Capellades, Salvador Vives, per agrair tota la feina feta des de les diferents 
parts i remarcant la necessitat de fer difusió de tot el treball que s'hi està fent. 
 
Aquesta nova experiència es podrà visitar tots els matins de dilluns a dissabte al 
Museu Molí Paperer de Capellades. 
 
En el mateix acte, es va presentar el primer número de la Revista "l'Aqüífer Carme-
Capellades", una revista que neix amb la intenció d'explicar i donar a conèixer les 
persones, els pobles, els paisatges, els racons, les accions... que aquesta massa 
d'aigua nodreix, i que s'editarà amb una periodicitat semestral. 
 
El Molí Paperer de Capellades té una relació directa amb el món de l'aigua, i van acollir 
el projecte de la JCUACC implicant-se des del primer moment. El que havia de ser un 
projecte itinerant ha passat a ser un espai fix i identificatiu per al museu. 
 
Prepara't per viure l'aqüífer a través d'una experiència immersiva! 
 
 
Idea original i producció: Concepte gràfic. 
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