
 

MÍTIC Gestió Cultural 
 

Guia de serveis 
 

 
 
 

L'empresa MÍTIC Gestió Cultural, 
és una empresa catalana dedicada a serveis 
culturals, molt especialment orientats en el 
camp de la història de Catalunya, i que dedica 
els seus esforços, en fomentar la recerca, la 
recuperació i la difusió de la història del 
nostre país. 

L’aplicació de la historiografia al 
turisme cultural, és un camí de futur que 
moltes viles i ciutats han començat a 
emprendre, i MÍTIC Gestió Cultural, és un 
referent de qualitat, de gestió i d’oferta amb 
un missatge molt entenedor i clar pel públic 
com és el de la voluntat de recuperar un 
imaginari històric, de vegades força 
desconegut i que atrau l’atenció i l’interès de 
tots els públics i de totes les edats. 
 
Exposicions 

 
Una de les especialitats de MÍTIC 

Gestió Cultural és la gestió d’un bon número 
d’exposicions pròpies o alienes, de gran valor 
per que fa al seu contingut, i que son punteres 
en l’aspecte de la informació que transmeten, 
doncs són punta de llança de les recerques 
que es realitzen en l’àmbit historiogràfic. Son 
continguts de primer ordre, que mitjançant el 
format d’exposició, acosten d’una manera 

molt planera i sencilla, determinades parts 
transcedentals de la nostra història, a fi de que 
el públic pugui conèixer els fets, i també 
aprengui a “pensar” la història. 
 

 
 
Audiovisuals 
 

MÍTIC Gestió Cultural té 
experiència en tot tipus d’edició 
d’audiovisuals. Des de clips per a la promoció 
d’actes, jornades o demés, a reportatges 



documentals, audiovisuals per exposicions, o 
fins i tot, curtmetratges especials per a 
diverses finalitats. La qualitat està garantida a 
tots nivells, especialment en tot el referent a 
efectes especials. En aquest aspecte, som molt 
competitius. 

 

 
 

Conferències 
 

La finalitat principal de MÍTIC 
Gestió Cultural, és la recerca, recuperació i 
difusió de la història del nostre país. 
Concretament i pel que fa a la difusió, les 
conferències son una de les eines que més i 
millor utilitzem per fer arribar al públic, els 
resultats de la tasca desenvolupada, així com 
els projectes i reptes que tenim per endavant,i 
ho fem amb els millors professionals. 
 

 
 
Cicles i cursos 
 

Una manera d’arribar al públic és 
mitjançant una oferta de conferències 
agrupades en cicles o també en cursos, que 
permetin lligar unes amb les altres i constituir 
alhora, un àmbit temàtic d’interès per als 
assistents. MÍTIC Gestió Cultural, a tall 
d’exemple, ha organitzat cicles amb 

temàtiques molt concretes com poden ser els 
relatius a l’almirall Cristòfor Colom i la 
descoberta d’Amèrica, o d’altres amb la 
Marina Catalana com a protagonista o també 
temes tan diferents com poden sel els íbers o 
la Catalunya Comtal. 
 
Recreacions 

 
Una de les nostres especialitats, és el 

de les recreacions medievals o de qualsevol 
altra època. MÍTIC Gestió Cultural, disposa 
de totes les eines necesàries per aconseguir els 
nivells de qualitat òptim què el client 
requereix. Des dels actors necesaris per a dur 
a terme les recreacions, passant per 
dissenyadors de tot tipus de vestimenta i 
armament siguin del tipus que siguin, 
assessorament històric per part del Cercle 
Català d’Història, guionistes, efectes 
especials, transport, i un ampli ventall de 
personatges ja creats, que l’ajudaran en el 
disseny del seu espectacle. 
 

 
 
Mercats medievals 
 

El mercat medieval és una de les 
modalitats que actualment atreuen més públic 
a les diferents viles que els organitzen, dins de 
les festes o celebracions més importants. De 
totes maneres i degut a la seva proliferació, 
estàn patint una degradació que en alguns 
casos, arriba a convertir-los en autèntics 
esperpents. 
 MÍTIC Gestió Cultural, te experiència 
en fer que el mercat medieval, encaixi en la 
filosofia de l’entorn que l’ocuparà, i alhora, 
en atreure l’atenció del públic, incitar-lo a la 
compra, i molt important, evitar la 



competència directe amb els botiguers 
habituals dels carrers on s’estableix aquest. 
 
Merxandatge 
 

 
 

MÍTIC Gestió Cultural, dissenya 
també, línies de productes destinats al 
merxandatge. Són productes ideals per ser 
comercialitzats a exposicions, mercats 
medievals, o en botigues amb clares 
referències a la història. Disposem d’un bon 
grapat d’experts dissenyadors de tot tipus de 
productes que poden cubrir les seves 
necesitats. Des de vestimenta medieval, 
armes, gravats, audiovisuals, etc. 
 
Rutes guiades 
 

 
 

Un element ideal que permet una 
iteracció directa amb el públic interesat en 
apropar-se a la història, sense cap mena de 

dubtes, és el d’oferir la possibilitat de 
participar en rutes guiades a peu per aquell 
entorn que envolta tot un passat. 
 El fet de poder trepitjar els llocs en 
persona i alhora poder conèixer els 
esdeveniments que succeïren en una 
determinada època, genera una complicitat 
molt important entre el visitant i la història 
que s’explica, que fa que aquesta, sigui molt 
més comprensible i més fàcil de ser 
assimilada al quedar els conceptes bàsics molt 
més aclarits. 
 
Menús gastronòmics 
 

 
 

MÍTIC Gestió Cultural compta amb 
l’assessorament dels millors especialistes en 
aquest àmbit, per dissenyar i crear campanyes 
gastronòmiques-històriques amb menús fets a 
mida pensats per conèixer i assaborir a través 
del gust, l’olor i els colors, la cuina d’un 
moment històric i d’un entorn concret. 

Certàmens com el “Menú: l’Amèrica 
de Colom” o el “Menú de les Bruixes” ens 
han permès involucrar a restauradors de 
diferents viles en aquests projectes. Amb plats 
elaborats per experts com en Jaume Fàbrega, 
gastrònom i professor de la UB de renom 
internacional, amb un disseny molt cuidat de 
les cartes dels restaurants, i amb una acurada i 
àmplia difusió de l’esdeveniment, hem 
aconseguit una promoció moderna i 



innovadora del lloc creant un potent focus 
d’atenció i d’interès pel públic. L’interès 
gastronòmic és troba en alça i MÍTIC Gestió 
Cultural potencia la Gastronomia enriquint-
la amb aquell ingredient màgic com és la 
propia historia que té una vila o ciutat o de 
qualsevol fet puntual local que es vulgui 
ressaltar amb l’objectiu de convertir-lo en 
únic i diferenciat. 
 
Música en directe 
 

MÍTIC Gestió Cultural, us apropa la 
història en forma de rock modern. Grups com 
TRENCAVENT, han convertit personatges, 
pasatges o episodis de la nostra historiografia, 
en el centre de les lletres de les seves cançons 
i de tot el seu so. TRENCAVENT ens dona la 
possibilitat d’escoltar des del rock més potent 
a les més boniques balades alhora que ens 
apropema mites com els dels Catars (1er disc 
editat), o a guerrers de llegenda com són els 
almogavers (darrer disc publicat i presentat al 
Museu d’Història de Catalunya). 

 

 
 
Patrimoni arqueològic 
 

El patrimoni arqueològic és un be 
comú que ens permet conèixer el nostre passat 
i alhora és també un reclam turístic d’un gran 
valor afegit que apropa al públic al 
coneixement de la història i a l’èpica 
d’èpoques passades en aquell entorn. 

MÍTIC Gestió Cultural, treballa 
també en la recuperació i l’estudi de restes 
arqueològiques i en l’elaboració de grans 
projectes per tal de posar aquest patrimoni a 
l’abast de la nostra societat. Amb els millors 
especialistes en el camp de l’art, l’arqueologia 

i de l’assessorament tècnic i jurídic, 
desenvolupem aquesta tasca tan important per 
contribuir a la recuperació patrimonial de 
Catalunya. 
 

 
 
Investigació 
 

MÍTIC Gestió Cultural, te com a 
principal prioritat, la inversió en recerca 
històrica i en la difusió de la mateixa. No 
podem entendre la gestió d’un projecte de 
recuperació historiogràfica i aplicar-la al 
comsum popular, si aquesta no va 
acompanyada del únic motor que l’ha de 
realimentar: la recerca. Si té projectes de 
recerca, posi’l en bones mans. MÍTIC Gestió 
Cultural està a la seva disposició. 
 
Assessorament 
 

MÍTIC Gestió Cultural, posa a 
disposició dels seus clients, un ampli ventall 
de professionals experts en tots els àmbits de 
les arts culturals i també en l’administratiu i 
jurídic, a fi de que l’elaboració de projectes 
adquireixi el màxim grau de qualitat. Un bon 
assessorament en l’inici de qualsevol projecte, 
és la base de l’èxit final. Per això, a MÍTIC 
Gestió Cultural trobarà els millors assessors 
que l’ajudaran i el guiaran en aquest camí. 
 



Assessorament 
 

 
 

Des de MÍTIC Gestió Cultural, 
dissenyem el teu web; ens encarreguem de la 
gestió i manteniment dels dominis, servidors, 
etc; gestionem el teu espai a les xarxes 
socials; creem material multimèdia com 
vídeos, presentacions power-point, etc; 
facilitem que els teus clients puguin accedir 
als teus productes o serveis des de telèfons 
mòbils. Ens encarreguem de tot perquè no 
hagis de preocupar-te. Demana pressupost 
sense compromís, i fes que el teu web sigui 
conegut i rentable. 
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MÍTIC Gestió Cultural 
www.mitic.cat 

www.facebook.com/mitic.cat 
info@mitic.cat 

Tlf: +(34) 619-579-870 
 
 


