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MISSIÓ
Món Casteller, el Museu Casteller de Catalunya, és la
seu i lloc de trobada de tota la comunitat castellera,
des d’on es treballa cada dia per protegir i promoure
els Castells, Patrimoni Cultural Immaterial de la
Humanitat, amb el propòsit de traslladar els valors del
fet casteller als seus visitants, cohesionar la comunitat
castellera i millorar la qualitat de vida de la ciutadania
de Valls i la seva àrea d’influència.
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VISIÓ
Món Casteller, el Museu Casteller de Catalunya, s’ha
convertit en un referent per als ciutadans i els sectors
turístic, educatiu i cultural, donat el seu model de
desenvolupament, fonamentat en l'excel·lència, la
innovació i la col·laboració i orientat cap a un triple objectiu:
protegir el patrimoni cultural immaterial, símbol de la
identitat del món casteller, difondre i promoure els seus
valors a nivell internacional i transformar el seu entorn.
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UN MUSEU AL
CENTRE DEL MÓN
El MCC és al centre del món casteller, on batega, amb
força, la seva essència.
Es troba situat on tot va començar fa 200 anys, just on
es va començar a construir la personalitat castellera:
força, equilibri, valor i seny. Al centre del món es troba
el Museu Casteller de Catalunya, un museu amb
identitat pròpia per protegir el que li és propi. Un
patrimoni original i únic que et trasllada als seus
orígens. Un espai que mou i commou. Un somni amb
seny, un repte emocionant. Fer teu el nostre món... i
que te l’emportis a casa.

L´ALTAVEU DEL
PATRIMONI
MUNDIAL
El MCC es projecta cap a fora, des
del centre del món cap al món. És
patrimoni de la Humanitat.
Vol compatir i fer de pont, dialogar
i debatre. Vol entendre i fer-se
entendre. És un espai obert, un vas
comunicant, un carrer cap al barri,
cap al poble, cap al món. És el
portaveu dels castellers i l´altaveu
de la humanitat.

LA SEU DE TOTHOM
El MCC ha nascut casteller, inclusiu i plural, tolerant.

És una seu solidària on tothom es troba com a
casa. És una colla que acull, als de dins i als de
fora. La seu dels xiquets i xiquetes, de joves i
vells, de Valls, dels pobles i ciutats castelleres i
dels que no han fet mai un castell, homes i
dones, que viuen i vénen. El Museu és per a
totes i tots. Acollidor com una colla, és la seu de
tothom.

UN MUSEU
AMB CAUSA
El MCC és un museu compromès,
que s´ha aixecat amb doble causa.

És museu i instrument, el mitjà per
assolir benestar i canvi. Vol servir i
fer- se servir, transformar els
visitants i el Barri Antic, on s’aixeca
com a nou equipament
dinamitzador. És una eina de
cohesió social, que educa, motiva i
participa. Un museu compromès
amb l´entorn i les persones. El
progrés, la seva causa.

UN TREBALL
D’EQUIP
El MCC és el resultat i el principi de
la col·laboració.
És un treball d´un gran equip; el
resultat de l’impuls de les
institucions i les colles castelleres.
Un impuls que ha de continuar amb
la col·laboració de totes les seves
veus. Amb la complicitat dels veïns i
veïnes de Valls i de tots els pobles i
ciutats del món casteller. Amb tot el
seu orgull i la seva passió. Amb
aliances i treball professional. Fins i
tot, amb la inestimable aportació
dels visitants, de totes les veus fent
colla, fent equip, fent Museu.

UN MUSEU
EXCEL·LENT
El MCC és innovador per dins i
per fora.
És un edifici emblemàtic, un relat
modern i uns equipaments
d´avantguarda. Una excel·lent
combinació. La imatge més
contemporània per descobrir la
tradició més arrelada. El MCC és
un espai per a la reflexió i
l´estudi, per l´avanç i la ciència.
Un espai innovador que innova.
Amb seny i rigor, cap a
l'excel·lència.

UN MUSEU VITAL
El MCC és una experiència festiva i
emocionant.
És una càrrega de sensacions, vital
i optimista, com la colla castellera.
Al MCC volem que et deixis portar,
que et traslladis al cor de la festa,
que la coneguis i entenguis, però,
sobre tot, que la sentis. Al MCC
veuràs, escoltaràs i viuràs el nostre
món. Volem contagiar-te del
nostre sentiment, que surtis
motivat i amb ganes de tornar a
començar. Volem fer teu el nostre
món, fer teva la nostra emoció.
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FEM TEU EL NOSTRE MÓN
FEM NOSTRA LA TEVA EMOCIÓ
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