
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil obre nova web 

El Centre de Documentació i Museu Tèxtil obre nova web, www.cdmt.es, amb un disseny 
totalment renovat i la voluntat d’arribar al públic de manera mes atractiva, eficient i diversificada. 
L’estructura d’aquesta nova plataforma de comunicació parteix dels tres àmbits de serveis que 
ofereix el Centre: Serveis Tècnics, Inspiring Lab i Acosta’t al Patrimoni.

Des dels Serveis Tècnics,  el CDMT ofereix el conjunt de serveis especialitzats en l’àmbit de la 
preservació del patrimoni i de l’objecte tèxtil, orientats cap a la restauració, la conservació i la 
documentació, i destinats tant a institucions públiques com a particulars. El CDMT també compta 
amb un programa de formació propi.

Des de l’Inspiring Lab, el CDMT posa el seu patrimoni a disposició d’artistes i dissenyadors, com a 
punt de partida per a la creació de moda. Com a plataforma de recerca creativa, dóna suport al 
disseny i a l’elaboració de creacions tèxtils genuïnes i innovadores a partir de l’ús del patrimoni 
com a font d’inspiració i de la reinterpretació de tècniques tradicionals de producció. A banda de 
facilitar l’accés als fons, el CDMT oferirà una proposta pròpia de tendències, sessions formatives i 
altres activitats. 

Des d’Acosta’t al patrimoni el CDMT divulga el seu fons i coneixements sobre l`àmbit del tèxtil 
entre usuaris molt diversos: ofereix tallers i recursos per a públic escolar de totes les edats, 
activitats pensades per a infants i una extensa programació de tallers i propostes per a adults.

La nova web del CDMT està concebuda des d’una perspectiva dinàmica i compta amb una sèrie 
de continguts específics de renovació periòdica: notícies o destacats sobre aspectes rellevants del 
fons i sobre l’actualitat del treball diari al Centre, tant pel que fa a aspectes tècnics com a temes de 
caràcter divulgatiu.

L’objectiu del CDMT és mantenir un diàleg permanent amb els seus públics, per tal de captar-ne 
les necessitats, els interessos i les opinions. És per això que la nova web s’ha concebut en el marc 
d’una estructura de difusió àmplia i diversificada en la qual les xarxes socials com facebook, 
pinterest i twitter hi tenen un paper actiu.
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