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PRESENTACIÓ

El Museu d’Història de Catalunya és el centre de referència per al coneixement
de la història global del país. Amb aquesta memòria d’activitats volem deixar
constància dels projectes que ha dut a terme l’equip del museu en favor de la
conservació, documentació, difusió i transmissió del saber durant l’any 2019,
per tal d’acomplir l’exigència de transparència que estableixen la normativa
vigent i la mateixa voluntat del museu.
Entre els projectes més destacats, hi ha la inauguració de les exposicions
«Moda i modistes» i «Més enllà de les trinxeres (1936-1939). Fotografies d’Alec
Wainman», ambdues amb un gran reconeixement de públic.
Un any més, s’ha continuat impulsant una de les funcions bàsiques de qualsevol
museu, la documentació de col·leccions, que ens serveix per a saber el volum
real dels fons i millorar-ne el coneixement.
Es manté el compromís i l’esforç per augmentar i millorar l’oferta per a públic
escolar, basada en criteris de coeducació, i que permet aproximar-nos al dia
a dia dels centres educatius, mitjançant l’inici de projectes en col·laboració
amb escoles i la renovació d’activitats per tal que s’adeqüin a les dinàmiques,
les necessitats i els interessos de l’alumnat.
Pel que fa a la programació cultural, s’ha ampliat l’oferta per a públic adult
amb la inclusió d’activitats més dinàmiques i participatives, com els tallers o les
tertúlies cafè. D’altra banda, s’ha consolidat el Club de Lectura, que, a través
de cicles temàtics, vincula història, societat i literatura, i que ja ha arribat
a la sisena edició. Les Nits d’Estiu ofereixen al públic una vetllada ludicocultural
per a les nits d’estiu. Aquest any, després d’un llarg període dedicat a l’estil
musical de jazz, hem iniciat la col·laboració amb la Fira Mediterrània de
Manresa i encetem un cicle estival dedicat a la música d’arrel tradicional
de la Mediterrània.
Durant aquest any, els canals en línia s’han consolidat dins de l’estratègia
comunicativa del museu. S’han dut a terme diferents accions de comunicació
orientades a captar nous públics visitants i participants en les activitats que
organitza el museu, i també a difondre la història de Catalunya per diferents
canals i en diferents suports, per tal d’arribar al màxim nombre de persones
possible. La quantitat de persones que han accedit als continguts del museu
des del web o les xarxes socials ha crescut de manera sostinguda, i això
ha promogut i incidit en la visita física al museu.
Una fita aconseguida durant aquest any ha estat la posada en marxa de la
venda en línia d’entrades al museu i de les activitats a través del web, fet que
millora substancialment la qualitat del servei que s’ofereix a les persones
usuàries i visitants.
La dimensió nacional del museu ve donada pel desenvolupament de projectes
transversals que es duen a terme amb les dues xarxes vinculades al museu,
la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya i la Xarxa de Museus d’Història
i Monuments de Catalunya.
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2 COL·LECCIÓ

2.1 INCREMENTS

Les tasques principals referents a la col·lecció s’han
centrat, d’una banda, en la gestió dels expedients
de donació, compres i dipòsits dels objectes que s’han
incorporat durant l’any 2019, i de l’altra, en la continuació
del projecte de documentació de la col·lecció de fulls
de mà de la donació Termes.

INCREMENTS
Donacions gestionades:
3 donants, 15 peces donades
Béns adquirits per la Generalitat amb destinació
al museu: 190
Total de peces: 206
El museu ha rebut la donació d’un conjunt de peces,
que inclouen indumentària militar del període de la Guerra
Civil (camisa, pantaló i gorra), una brusa de traginer i
indumentària de nadó i aixovar femení de període comprès
entre finals del segle XIX i mitjan segle XX, procedent
de Cal Peret de Castellolí (Anoia): enagos, tapacotilles,
gorres de dormir, gorres infantils, coixinera infantil i vestits
de nadó.
També ha rebut la donació d’una impremta vietnamita
utilitzada pel moviment dels maquis.
Així mateix, ha rebut la donació de l’obra titulada Mantra
del Record, de l’artista Quim Moya, dedicada als presos
polítics.
Pel que fa al béns adquirits per la Generalitat amb
destinació al Museu d’Història de Catalunya, s’ha
dipositat al museu l’aquarel·la de Claudi Lorenzale Mort
de Pere el Gran, adquirida en subhasta, i 189 objectes
etnològics de la col·lecció Lluís Pons. Són objectes
atribuïbles a diversos àmbits, com ara el domèstic, el
laboral, el social i el tecnològic. Tenen un elevat valor
històric i social com a testimonis de la vida quotidiana
rural del Pirineu dels segles XIX i XX.

Restauració de la maqueta de fragata del segle XVIII per Mònica
Guitart i Yolanda Bergua, equip habitual del Museu Marítim de
Barcelona

També s’ha rebut el diposit de 1.418 objectes de col·lecció
d’història i etnologia propietat de Ramona Vila i Vall
(Can Xelí) i Josep Castellà. Tanmateix són objectes atribuïts
a diferents àmbits: domèstic, laboral, social i el tecnològic.
Tenen un elevat valor històric i social com a testimonis de
la vida quotidiana a la comarca d’Osona durant els segles
XIX i XX. D’aquesta col·lecció en destaca, la col·lecció de
jocs i joguines de diferents èpoques.

2.2 CONSERVACIÓ

Restauració de dues pintures de gran format de J.M. Guerrero
Medina per Elena Iglesias
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CONSERVACIÓ PREVENTIVA I RESTAURACIÓ
El museu té cura de la seva col·lecció i aplica els principis
de la conservació preventiva a tots els seus processos,
per a la qual cosa procura una exposició i un embalatge
adequats a cada material, pren les mesures ambientals
necessàries i impulsa la restauració de les obres tant a
escala curativa com preventiva.
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L’any 2019 ha realitzat diversos tractaments i ha portat
a terme el manteniment requerit per la seva col·lecció
exposada i en reserva, de la mà de professionals
especialitzats segons el tipus d’intervenció, i en
col·laboració estreta amb el CRBMC, la UAB i, enguany,
també l’IDAE-CSIC.

RESTAURACIONS
S’ha donat preferència als objectes més malmesos que
requerien una intervenció urgent, com a aquells que han
sortit en préstec.
S’han dut a terme el treballs següents:
— 11 restauracions completes: maqueta de fragata,
pintures sobre tela, pintures de gran format,
documents manuscrits en paper i pergamí, dels segles
XVIII al XX.
— 24 tractaments curatius de desinsectació en cambra
d’anòxia: eines d’oficis i objectes domèstics de
principis del segle XX, de nova adquisició.
— 2 tractaments curatius de neteja i desinfecció:
escultura de marbre i màquina registradora, ambdós
del segle XX.

— 3 embalatges i transports de col·lecció pròpia: noves
adquisicions i restauracions.
— Suport i informes tècnics per a dos préstecs.

INTERVENCIONS PREVENTIVES I DE CONTROL
Les condicions ambientals són cabdals per a la
preservació dels objectes de museu, sotmesos a
diversos agents de deteriorament. De la seva adequació
i control, en dependrà el futur de les col·leccions que
tenim en custòdia.
És per això que el museu adapta els nous espais a les
condicions òptimes de conservació, i porta a terme de
manera periòdica actuacions de control, mostrejos i
monitoratge de diversos paràmetres ambientals:
— Disseny i fabricació d’una vitrina de conservació per a
exposició d’una maqueta.
— Conservació preventiva de tres exposicions temporals,
amb col·lecció prestada d’altres institucions: fabricació
de suports, control climàtic i de la il·luminació…
— Conservació preventiva del museu amb presentació
de col·lecció pròpia: estris de l’ofici de bugadera, i
dibuixos i fotos de la Casa-Escuela Pueblo de Cuba.

MANTENIMENT I PRESERVACIÓ
Tant la col·lecció exposada com la que es troba
emmagatzemada a les reserves requereixen un
manteniment preventiu que inclou la inspecció, la neteja
superficial i la revisió dels mètodes d’instal·lació o
embalatge.

— Registre i control climàtic de dues plantes d’exposició,
les reserves del Palau de Mar i altres edificis de la
Generalitat.

L’any 2019 s’han realitzat:
— 100 neteges superficials de manteniment preventiu:
obres exposades de manera permanent, dels segles I
al XX (plantes 2-3 i altres espais).

— Actuació preventiva de control ambiental puntual:
anàlisi de contaminats orgànics a la pols, participació
en l’estudi de l’IDEA-CSIC en diversos centres de
Barcelona.

— 2 neteges d’escenografies amb objectes originals:
cuines de les dècades dels anys trenta i seixanta del
segle XX.

— Intervenció curativa/preventiva puntual d’espai, per
microorganismes: planta 3, sala 6

Els objectes de nova adquisició passen per un protocol
de registre i conservació on es marquen, netegen,
fotografien i reubiquen a la seva destinació final, amb la
qual cosa es generen nous suports o embolcalls:
— 40 neteges mecàniques, embalatges i etiquetatges de
la col·lecció d’objectes en reserva, del segles XIX i XX.
— 450 embalatges i marcatges de documents en àlbums
de conservació: fulls de mà del cinema de les dècades
dels trenta als vuitanta del segle XX.
7

— Actuació preventiva de control ambiental: analítiques
microbiològiques en espais amb col·lecció.

— Inspecció de control i registre climàtic del fons
dipositat a la Casa-museu Rafael de Casanova a Moià.

2.3. DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ
Fotografies de peces realitzades: 717
Peces documentades amb MuseumPlus: 717
Peces consultables en línia el 31 de desembre: 5.551
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Fundes de conservació transpirables de fàcil accés per a objectes
que atrauen pols i contaminants

Vitrina de conservació per a maqueta de fragata, amb peanya mòbil
i materials de fabricació inerts

Calibratge i programació dels aparells de registre climàtic, que
mesuren la temperatura i la humitat relativa

Embalatges de conservació per als fulls de mà de cinema, en àlbums
consultables

Tractament de les mostres de pols al laboratori per a l’estudi de
contaminats, realitzat per l’IDAE-CSIC

Embalatges de conservació per als fulls de mà de cinema, en àlbums
consultables

Inspecció i control de la col·lecció del museu exposada a la Casamuseu Rafael de Casanova de Moià
8
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La tasca de documentació s’ha centrat en la continuació
de la campanya de la col·lecció Termes de fulls de mà de
cinema, com també en les tasques que li corresponen
de fotografia i canvi d’elements d’emmagatzematge de
conservació.
La tria dels objectes documentats també s’ha fet en
funció de les activitats que ha dut a terme el museu i
que exigien la documentació d’algunes de les peces. En
aquest sentit, s’han documentat els objectes relacionats
amb l’ofici de bugadera de la col·lecció Castellà i de
modista per a l’exposició temporal Moda i modistes.

d’entitats culturals o mitjans de comunicació públics i
privats, amb la finalitat d’utilitzar-les per a exposicions
temporals, reportatges de televisió, revistes i llibres.
— S’ha fet el préstec de 18 fotos de la col·lecció del Fons
del Museu d’Història de Catalunya a cinc persones
que treballen en diferents editorials per il·lustrar cinc
publicacions diferents.

2.4 PRÉSTECS
PRÉSTECS
Préstecs gestionats:
5 expedients de préstec (10 peces en total)
El museu col·labora amb altres museus i entitats
organitzadores d’exposicions amb el préstec d’objectes
de la col·lecció. En total, s’han gestionat 5 expedients de
préstec i s’ha efectuat el retorn de 9 de les 10 peces.
PRÉSTECS
— CAIXAFORUM. Art, poder i política (Madrid, del 25
abril al 19 d’agost de 2019, i Barcelona, del 17 de
setembre de 2019 al 26 de gener de 2020). Obra en
préstec: Joan Planella, La nena obrera.
— MUSEU DE MATARÓ. Catalunya, terra cooperativa (del
15 de març al 23 de juny de 2019). Obres en préstec:
mapa cooperatives 1937, Micròfon Ràdio Associació
de Catalunya 1930 i falç.
— MUSEU D’ART DE GIRONA. Fons diari Avui (del 24 de
juliol al 3 de novembre de 2019) (Joan Miró, Avui).
— HISPANOSIDA. Ajuntament de Barcelona i Generalitat
de Catalunya, 1 de desembre de 2019. Obres en
préstec: dues seccions del Tapís Memorial de la Sida a
Catalunya.
— ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA, La Paeria, del
14 al 15 de maig de 2019. Obra en préstec: quatre
seccions del Tapís Memorial de la Sida a Catalunya .
— Peces de les col·leccions exposades en exposicions
temporals al mateix museu
PRÉSTECS FOTOGRÀFICS
— S’ha fet el préstec de 221 fotos del Fons d’Amical
de Mauthausen a 21 persones, representants legals
9
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3 EXPOSICIONS

3.2 EXPOSICIONS TEMPORALS

3.1 EXPOSICIÓ PERMANENT

— Desconstruint La Model
Dates: del 14 de desembre de 2018 al 17 de febrer
de 2019
Comissari: Duaita Prats
Disseny: Duaita Prats
Espai: primera planta, 250 m2
Total de visitants: 1.866

L’exposició permanent del Museu d’Història de
Catalunya convida els visitants a participar en
un viatge per la història de Catalunya, des de la
prehistòria més llunyana fins als temps més presents.
El discurs està centrat en el coneixement i la
comprensió de les característiques i l’evolució de les
societats que han estat presents al llarg de la història
del territori que avui ocupa Catalunya, tant en l’àmbit
polític com en el social, l’econòmic i el cultural.
L’itinerari que es proposa per a l’exposició
permanent és un viatge per la història catalana a
través d’objectes i documents originals, ambientacions
històriques i elements interactius amb la finalitat de
crear un discurs coherent i entenedor de la societat a
través del temps.
Nombre de visitants a l’exposició permanent
i nombre d’usuaris: 96.787
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Quan es compleix un any del lliurament de claus per
part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de la
ciutat, Desconstruint La Model explica els darrers dies
del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, a partir
de les imatges que la fotògrafa Duaita Prats va realitzar
durant les tres visites que hi va fer el 2017. Hi vol deixar
constància d’un espai que conté una intensa barreja de
drama i d’esperança, d’història i de misteri, d’art i de
sentiments.
El treball, a través de més d’un centenar d’escenes
del final dels seus 113 anys com a presó, apropa a
l’espectador un món que segurament li és desconegut i

MHC - Memòria - 2019

uns habitants que es mostren a través de les empremtes
que hi han deixat.
L’exposició és una reflexió sobre aquest lloc tan
particular que durant tant de temps ha bategat al cor de
la ciutat.
— Catalunya, terra cooperativa
Dates: del 6 de novembre de 2018 al 17 de febrer
de 2019
Comissari: Marc Dalmau
Disseny: TAT
Institució col·laboradora: Fundació Roca i Galès
Espai: sala d’exposicions de la planta baixa
Total de visitants: 4.959
Al llarg de la seva història, Catalunya sempre ha estat
un territori fèrtil per a les pràctiques d’autogestió i de
cooperació social, una terra cooperativa. Durant els dos
últims segles, milers de famílies treballadores, al camp
i a la mar, als pobles i a les ciutats, saberen afrontar
la carestia quotidiana mitjançant l’autoorganització
popular, la solidaritat i el suport mutu. Terra de
cooperatives, sindicats, mútues, escoles i ateneus, el
territori i la seva gent crearen una institucionalitat obrera
extraordinàriament rica i plural, que catalitzà la resolució
material col·lectiva de necessitats, en tots els ordres de la
vida. De l’ahir a l’avui, aquestes formes d’autoorganització
s’actualitzen sota el paraigua de l’Economia Social i
Solidària, que beu directament d’aquella tradició per tal
de construir nous horitzons comunitaris i populars. Unes
pràctiques socials centenàries que, lluny d’esgotar-se,
encaren el demà indagant fórmules organitzatives per
transformar i transitar cap a una societat més equitativa i
amb més justícia social i ecològica.
L’exposició vol posar en valor la història de les pràctiques
cooperativistes al nostre país, que, des del procés
d’industrialització i de mans de les classes treballadores,
han tingut un notable impacte socioeconòmic i cultural, i
una presència constant i rellevant fins als nostres dies.

— L’art de la ciència. Jordi Sabater Pi
Dates: del 22 de març al 19 de maig de 2019
Comissari: Josep Oriol Sabater i Santi Molera
Entitat col·laboradora: Universitat de Barcelona
Espai: sala d’exposicions de la planta baixa
Total de visitants: 4.934
Jordi Sabater Pi (Barcelona, 2 d’agost de 1922 – 5
d’agost de 2009) serà recordat per la troballa del Floquet
de Neu, el goril·la albí que va viure gairebé 40 anys al
zoo de Barcelona. Però Sabater Pi és molt més que el
descobridor d’un animal «mediàtic».
11

Sabater Pi va ser un científic reconegut
internacionalment pels seus descobriments sobre les
eines dels ximpanzés, sobre la cultura de tribus, com la
dels fang, per haver treballat amb Diane Fossey…, però
el que ens interessa més de la seva faceta científica n’és
la capacitat d’observació, que ell considerava la base del
coneixement.
En aquesta exposició volem descobrir el Sabater
artista, dibuixant, fotògraf, observador del detall; Jordi
Sabater apuntava a les seves llibretes, de manera
incansable, apunts anatòmics, mesures, colors, retrats,
tatuatges, expressions.
Farem un repàs del que ha significat el dibuix
científic, una eina imprescindible d’observació i d’anàlisi,
que mai podrà ser superada en l’obtenció de coneixement,
i que cal, més que mai, tornar a recuperar com a disciplina
de formació dels nostres futurs científics.
— Més enllà de les trinxeres (1936-1939).
Fotografies d’Alec Wainman
Dates: del 21 de juny al 3 de novembre de 2019
Comissari: John Wainman
Espai: sala d’exposicions de la planta baixa
Total de visitants: 22.899
Al juliol del 1936, Alec Wainman (1913-1989) era un
jove de 23 anys ple d’ideals, pacifista, quàquer i apolític
que, davant l’angoixa que li produïa la situació que vivia
Espanya, on els nacionals s’havien aixecat contra la
República espanyola, s’apuntà com a voluntari de la
Unitat Mèdica Britànica (BMU), cosa suposà l’inici d’un
viatge de dos anys que li marcaria la vida. El 31 d’agost
va arribar a la República espanyola per donar suport al
poble que simbolitzava, per la seva resistència al cop
militar i feixista, l’esperança per al món. Va venir amb la
seva fidel companya, una càmera Leica, que va donar
testimoni d’aquelles persones i de les seves experiències.
Lingüista amb talent, ràpidament va aprendre a parlar
amb fluïdesa el castellà, el català i el basc, la qual cosa, a
més de ser-li molt útil, el va apropar a la gent.
Com en el cas de La maleta mexicana de Robert
Capa, Gerda Taro i David Seymour i la «maleta francesa»
d’Agustí Centelles, la «maleta anglesa» d’Alec Wainman
és també la història d’una maleta perduda.
Vuitanta anys després del final de la Guerra
Civil, aquesta mostra vol recuperar el testimoni de les
persones voluntàries que van venir d’arreu del món per
contribuir a la lluita contra el feixisme, un testimoni que
basteix la nostra memòria col·lectiva. Les fotografies,
que són el resultat d’una recerca de quaranta anys per
recuperar 1.650 negatius perduts d’aquest període, guien
el descobriment de les seves històries.
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— Moda i modistes
Dates: del 2 de maig al 13 d’octubre de 2019
Comissari: Josep Casamartina
Disseny: Carles Guri, Carolina Casajuana i Pere Canals
Entitat col·laboradora: Fundació Tèxtil Antoni de Montpalau
Espai: primera planta, 800 m2
Total de visitants: 17.707
Moda i modistes ha estat la principal exposició de l’any.
Concebuda per posar en valor el treball de les modistes al
segle XX: un ofici, desplegat sobretot per dones, que va ser
una plataforma d’emancipació femenina en el camp laboral,
empresarial i també en el creatiu. Moda i modistes presenta
una mirada àmplia a l’obra i la trajectòria de tantes i tantes
dones que sovint han restat en l’anonimat més enllà de la
memòria oral familiar respectiva o del record, cada vegada
més apagat, de la seva antiga clientela.

— La vaga de La Canadenca
Dates: del 22 de novembre de 2019 al 19 d’abril de 2020
Comissari: Dolors Domingo
Entitat organitzadora: Departament de Treball, Afers
socials i Famílies
Espai: primera planta, 300 m2
Total de visitants: 4.193
Organitzada amb motiu de la celebració del centenari de
la vaga més important del segle XX, i que va representar
una de les fites més rellevants de la història del moviment
obrer català.

3.3 INTERVENCIONS PUNTUALS
— Línies de fuga
Dates: del 12 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020
Comissari: Aurélien le Genissel
Organitzador: LOOP Barcelona
Planta baixa del museu
Organitzada dins el marc del Festival Loop de Barcelona,
l’exposició recull l’obra de 13 videocreadors que posen
l’accent en la dimensió historicopolítica del concepte de
paisatge en la nostra societat.

3.4 EXPOSICIONS ITINERANTS
— Per bruixa i metzinera
Dates: de l’1 de març al 28 d’abril de 2019
Espai: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella
13

Lloc: Arbúcies
Total de visitants: 830
L’exposició pretén donar les claus per respondre els
interrogants que suscita el fenomen de la bruixeria i
també la repressió a la qual va estar sotmesa. La mostra
ens du de la història —la gènesi del fenomen, la cacera
de bruixes i la seva fi— al folklore i l’etnografia —el
record popular—. I es mou essencialment entre dos
àmbits territorials: Catalunya i el conjunt de l’Europa
cristiana.
El fenomen de la bruixeria ha generat un gran
nombre de tòpics, que sovint han estat utilitzats en les
arts plàstiques, la literatura i el cinema. La bruixa que
vola dalt d’una escombra, que es troba amb les seves
companyes en sàbats nocturns i que disposa de poders
malèfics atorgats pel diable posseeix un gran atractiu
en l’àmbit de la creació. La bruixeria i la seva repressió
susciten un gran nombre d’interrogants. El recorregut de
la mostra pretén donar les claus per respondre algunes
de les qüestions i potser obrir-ne de noves. L’exposició
està estructurada en deu plafons, cadascun dels quals
ens presenta una temàtica diferent: La bruixeria i la
màgia en l’època medieval; La construcció intel·lectual
de la bruixa diabòlica; El món de les bruixes segons
els seus perseguidors; El sàbat: mite o realitat?; La
cacera de bruixes; La Inquisició espanyola i el procés
de Zugarramurdi; La cacera de bruixes a Catalunya; La
bruixa a la tradició popular, i Les narracions de tradició
oral i els llocs d’aplec de les bruixes. S’hi pretén explicar
el fenomen de la cacera de bruixes que es visqué tant a
Catalunya com a la resta d’Europa entre els segles XV i
XVII, tot fent un èmfasi especial en els esdeveniments del
nostre país durant les dues primeres dècades d’aquest
últim segle.

— Dones: ficcions i realitats
Dates: del 2 de juliol al 31 de desembre de 2019
Espai: Museu de Calella
Lloc: Calella
Total de visitants: 2.096
Dones: ficcions i realitats és una exposició que vol fer
visible una interferència històrica i encara present en
la vida de les dones: la relació conflictiva, incòmoda
i complexa entre els models de feminitat normatius,
difosos per la cultura audiovisual amb més incidència
popular, i les seves mateixes realitats, construïdes
sota la pressió del sexisme i la cultura tradicional
heteropatriarcal, però no per això exemptes d’autoritat,
disconformitat i dissentiment.
La mostra proposa un itinerari per alguns dels
moments més emblemàtics, des de la postguerra fins
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a l’actualitat, en què es fa més palès el malestar de
les dones davant dels relats oficials, utilitzats com
a elements propagandístics per difondre un model
reduccionista de la feminitat i coartar, així, la llibertat de
les dones.
S’articula al voltant de tres relats que s’entrecreuen
al llarg del recorregut: el treball de les dones, la seva
invisibilitat i els estereotips creats a l’entorn de les seves
activitats laborals; la posada en escena de la participació
social i política de les dones, les seves mobilitzacions i
l’emergència del feminisme a Catalunya, i finalment, les
narratives audiovisuals relacionades amb una pretesa
regularització dels models i comportaments femenins pel
que fa al cos, la sexualitat i l’amor.

— Dones: ficcions i realitats
Dates: del 24 de febrer al 6 d’abril de 2019
Espai: Museu de Cornellà
Lloc: Cornellà
Total de visitants: 560
— Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf
Dates: del 7 de gener de 2018 al 31 de gener de 2019
Espai: IES Doctor Lluís Simarro Lacabra
Lloc: Xàtiva
Total de visitants: 1.500
L’exposició mostra l’apassionant testimoni del fotògraf
català que va sobreviure a l’internament al camp nazi de
Mauthausen i en va retratar l’alliberament.
Al banc dels acusats, els jerarques nazis. Enfront, el
fotògraf català Francesc Boix, conegut com el «fotògraf
de Mauthausen» per haver immortalitzat l’horror del
camp d’extermini en instantànies que es converteixen
en proves de conspiració criminal. Teniu al davant un
testimoni per partida doble de la barbàrie: a través de
l’objectiu de la càmera en ser alliberat i dels negatius
que sostreu del camp —que ell mateix revela— i que us
en mostren les indignitats. Víctima i botxins impregnats
d’una calma tensa en una sala de Nuremberg. La
mirada ferma de Boix i el dit acusador que assenyala els
culpables.

— Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf
Dates: del 20 de març al 17 d’abril de 2019
Espai: Museu d’Història de Sabadell
Lloc: Sabadell
Total de visitants: 850
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— Més enllà de Mauthausen. Francesc Boix, fotògraf
Dates: del 4 d’octubre al 21 d’octubre de 2019
Espai: Association Résistances, Mémoire et Fraternité
Lloc: Tolosa de Llenguadoc
Total de visitants: 1.000

—Fu la Spagna
Dates: de l’11 d’abril al 20 de juliol de 2019
Espai: Museu Municipal Castell de Rubí
Lloc: Rubí
Total de visitants: 258
L’exposició, que és el fruit d’una llarga recerca per arxius
i biblioteques, ens ha portat a identificar unes vint mil
imatges, tres-centes de les quals es poden veure a la
mostra, classificades en tres tipologies, assenyalada
cadascuna amb un color diferent. D’una banda, les
fotografies aparegudes a la premsa il·lustrada italiana (en
verd); seguidament, les fotografies fetes per legionaris
individuals (en blanc), i en darrer lloc, les fotografies
realitzades i conservades en diverses institucions
politicomilitars (en vermell). El resultat en són els tres
colors de la bandera italiana, però, sobretot, és una
construcció dialèctica de les diverses mirades, capaces
de retornar-nos una imatge articulada de les maneres
en què es va veure la guerra, i com la van representar la
maquinària propagandística, els soldats i les institucions
italianes. Tres mirades que no sempre coincideixen, i
que, en confrontar-les, ens permeten fer-ne ressorgir
absències i presències reveladores. A l’hora de
seleccionar les imatges, en primer lloc, ens hem basat en
la seva representativitat, però sense deixar-ne de banda,
també, la qualitat estètica.
La narració fotogràfica segueix dos recorreguts
paral·lels i complementaris, un de bèl·lic i un altre de
temàtic. El primer es concentra en les diverses fases
de la guerra, parant una atenció especial en el paper
que hi va tenir la intervenció militar italiana, mentre que
el segon proposa alguns dels temes més recurrents de
la representació feixista de la guerra. Un tercer espai
expositiu trenca el recorregut temàtic i ofereix una visió
aprofundida de la feina feta pels mitjans de comunicació
italians en actiu en el territori espanyol, generadors en
gran part de la representació, no tan sols iconogràfica,
que la Itàlia feixista va oferir del conflicte.

— Fu la Spagna
Dates: l’1 de febrer a l’1 de març de 2019
Espai: Sala a la Maison de la Catalanité. Département
des Pyrénées-Orientales
Lloc: Perpinyà
Total de visitants: 852

MHC - Memòria - 2019

16

MHC - Memòria - 2019

4 PROGRAMES PÚBLICS
4.1 SERVEIS EDUCATIUS
— SERVEIS EDUCATIUS
Al llarg de l’any 2019, els serveis educatius del
museu han treballat per aproximar-se al dia a dia dels
centres educatius, d’una banda, iniciant projectes
en col·laboració amb l’escola i, de l’altra, renovant
activitats per tal que s’adeqüin a les necessitats i
els interessos de l’alumnat. Així, el museu vol oferir
recursos a aquells centres que vulguin treballar
projectes vinculats a la història, tot facilitant-ne el
coneixement a través de l’experiència directa.
El programa educatiu del curs 2019-2020 ha renovat
activitats per tal de fer-les més dinàmiques i properes
a l’experiència de l’alumnat. En aquesta línia, el nou
itinerari «Del sílex al xip» (cicle mitjà i superior de
primària) és ara més experimental: a través de la
manipulació de diversos materials, eines i artefactes
tecnològics, l’alumnat fa un recorregut per les
necessitats que, al llarg de la història, han conduït
les persones a buscar eines per millorar les seves
condicions de vida.
Alhora, el museu ha incorporat nou material en cessió
als centres educatius (programa «El museu a l’aula»).
Per a centres de secundària hem ampliat el préstec
amb «Poder feudal», un joc de cartes sobre l’època
medieval i la societat estamental. Per als centres
d’educació primària i infantil, es proposa «La manta
màgica del temps», un rellotge contenidor on posar
en ordre objectes del passat i del present en funció
del moment del dia en què se’n fa ús.

Nombre d’activitats educatives ofertes: 49
Nombre de sessions realitzades: 1.786
Nombre de grups d’estudiants i d’usuaris: 44.641

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ MUSEU-ESCOLA
I/O AMB ALTRES SERVEIS O ENTITATS EDUCATIVES
A «Fem història!» Aquest any el museu ha iniciat «Fem
història!», el nou programa de col·laboració amb
centres educatius. Dins del seu marc, es treballarà
amb aquells centres de primària i secundària
que estiguin interessats en dur a terme projectes
vinculats a la recerca i la difusió de la història d’una
manera pràctica i activa. En un treball conjunt amb
el professorat, el museu guia i motiva l’alumnat en la
seva recerca i li ofereix recursos i coneixement per tal
de poder concebre una exposició que es podrà visitar
al Museu d’Història de Catalunya.
La primera experiència del programa «Fem
història!» es va desenvolupar amb l’alumnat de sisè de
primària de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, de
Barcelona, que va dur a terme una exposició titulada
Benvinguts al segle XVI, en la qual van desenvolupar
textos, van fer recerca d’objectes i peces a exposar i
van crear material de difusió de la mostra.

D’altra banda, s’ha creat una nova oferta de visites
per a escoles que estan fent el viatge d’estudis
en anglès i francès.

B Taller de robòtica. El museu va participar en un
projecte interdisciplinari desenvolupat pel Club
Learnick i els alumnes de quart, cinquè i sisè de
primària de l’Escola Jacint Verdaguer de Pallejà,
en què es va estudiar com era la vida a l’època
medieval, alhora que es va dissenyar i imprimir en
tres dimensions la simulació d’una ciutat de l’època,
emprant la robòtica i les eines digitals. La ciutat
interactiva resultant va estar exposada al museu
durant el mes de juny.

Avaluació de les activitats des del punt de vista
competencial. Durant el darrer trimestre del curs
2018-2019, es va fer una anàlisi de les activitats
educatives des del punt de vista competencial.
El treball s’ha fet a partir de la Guia per avaluar
el disseny de les activitats educatives patrimonials

C El museu ha acollit visites d’orientació professional
per a alumnat de secundària que es troben en la
fase d’escollir la línia d’estudis, així com del mòdul
d’auxiliar de museus de la Fundació Síndrome de
Down. D’aquesta darrera visita, se’n van derivar unes
pràctiques formatives

Pel que fa a les activitats vinculades a exposicions
temporals, el museu ha ofert visites guiades a
l’exposició Moda i modistes per a centres educatius.
Aquesta proposta ens ha permès contactar amb
centres de formació professional que no acostumen
a visitar-nos.
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de la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, que ha
estat editada pel Servei de museus. L’objectiu n’era
comprovar si les activitats seguien el model competencial
i, per tant, el model educatiu que s’està implantant als
centres educatius. A partir dels resultats, s’han plantejat
millores en algunes activitats, però, sobretot, s’ha iniciat
un debat intern que ens ha de servir per plantejar les
noves línies de treball.

MHC - Memòria - 2019

18

MHC - Memòria - 2019

D Així mateix, el museu acull grups de màsters
universitaris interessats en la gestió del museu o
específicament en la seva línia educativa, a la vegada
que atén les consultes d’alumnes pel seus projectes
finals (Màster de Patrimoni Mundial i Projectes
Culturals per al Desenvolupament de la Universitat
de Barcelona; alumnat de l’assignatura d’Educació i
museus del màster de gestió del patrimoni cultural;
Universitat Rovira i Virgili i UOC).

4.2 ACTIVITATS

Dones, amb l’escriptora Najat El Hachmi i la periodista
Elisenda Roca.
2 Col·loqui «Il·lustració i ciència. La il·lustració
científica» (15/05/19), amb motiu de l’exposició
temporal L’art de la ciència: Jordi Sabater Pi. Diferents
experts i representants del món científic català van
reflexionar sobre l’ús de la il·lustració científica en
l’actualitat.
3 Tertúlia «Drets humans descosits. Què ens amaga
el sistema tèxtil del segle XXI?» (02/10/19), amb
motiu de l’exposició temporal Moda i modistes, a
l’entorn de la confecció de peces de roba a escala
mundial i les implicacions humanes i mediambientals
que s’hi vinculen.

— ACTIVITATS CULTURALS
L’any 2019 s’ha ampliat l’oferta d’activitats per a públic
adult amb la inclusió d’activitats més dinàmiques i
participatives, com els tallers o les tertúlies cafè. En
aquest sentit, s’ha iniciat una nova línia de treball
amb la programació de tallers per tal de treballar el
coneixement de determinats temes tractats al museu a
escala pràctica. El format de les tertúlies cafè facilita
la participació del públic a les xerrades i l’intercanvi de
coneixements i opinions entre ponents i participants
en un ambient distès. D’altra banda, s’ha consolidat el
club de lectura que vincula història i literatura, que ja ha
arribat a la sisena edició.
Les Nits d’estiu del museu han canviat la temàtica
per tal d’apropar-se més a la personalitat del museu
i la seva situació al Port de Barcelona, i enguany es
dediquen a la música mediterrània. El cicle de concerts
«Mediterrània. Músiques que es toquen» ha comptat amb
l’expertesa de la Fira Mediterrània de Manresa en la seva
programació, que ha intentat unir tradició i modernitat
de la mà de músiques procedents de tots els racons del
Mare Nostrum.
A «Taller d’il·lustració científica» (27/04/19) al Zoo de
Barcelona amb motiu de l’exposició temporal L’art
de la ciència: Jordi Sabater Pi, amb el mestratge
d’Oriol Sabater, professor de dibuix i Pedro Espinosa,
il·lustrador gràfic.
B Taller «Pensem una peça de modisteria» (30/05/19
i 13/06/19), a càrrec de Rosa Rubio, professora
de costura i patronatge, amb motiu de l’exposició
temporal Moda i modistes. Es van crear un parell de
peces de vestir a mida partint de patrons de la roba de
vestir femenina del segle XX.
C Tertúlies cafè
1 Tertúlia cafè sobre la situació actual de la dona
(05/03/19), amb motiu del Dia Internacional de les
19

D Club de lectura
1 Club de lectura (cinquena edició) «A la recerca
d’Àfrica» (de gener a maig). Aproximació al continent
africà a través d’un tast de la seva literatura. Lectures:
29 de gener, El cor de les tenebres, de Joseph Conrad;
26 de febrer, Un Guàrdia Civil a la selva, de Gustau
Nerin; 26 de març, A la casa de l’intèrpret, de Ngugi
Wa Thiong’o; 30 d’abril, Teoria general de l’oblit,
de José Eduardo Agualusa, i 28 de maig, Cuentos
Africanos, de Remei Sipi.
2 Club de lectura (sisena edició) (d’octubre a
novembre). Seguint el fil de l’Any Teresa Pàmies,
s’ha fet una selecció vinculada al tema dels refugiats.
Lectures: 1 d’octubre, Quan érem refugiats, de Teresa
Pàmies; 29 d’octubre, Verd aigua, de Marisa Madieri,
i 26 de novembre, Les formes del verb anar, de Jenny
Erpenbeck.
E Nits d’estiu
Les Nits d’estiu del museu han estat dedicades
a les músiques de la Mediterrània, amb aquesta
programació: dimecres, 3 de juliol (22 h), Maria
Mazzotta amb l’espectacle Maria Mazzotta live;
dimecres, 10 de juliol (22 h), Anna Ferrer i Mario Mas
amb l’espectacle Cançons de sirenes, llops i llunes;
dimecres, 17 de juliol (22 h), Les Anxovetes amb
l’espectacle Havaneres en femení; dimecres, 24 de
juliol (22 h), Amine & Hamza amb l’espectacle The
Band Beyond Borders; dimecres, 31 de juliol (22 h),
Trio López-Petrakis-ChemiraniD, i dimecres, 7 d’agost
(22 h), Miquel Gil amb l’espectacle Geometries.

— ACTIVITATS FAMILIARS
El museu ha treballat per impulsar una oferta anual
adreçada al públic familiar, en la qual enguany s’han
reformulat les activitats de cap de setmana per fer-les
més dinàmiques, i s’han incorporat també sessions de
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contacontes, coincidint amb celebracions tradicionals
o festes assenyalades. Alhora, s’han inclòs activitats
familiars en la programació de la nit dels museus o la
commemoració d’efemèrides, com el cinquantenari de
l’arribada a la Lluna.
A l’hivern s’ha iniciat la programació del cicle
Titellarium, produït en col·laboració amb la companyia
La Puntual, al qual es vol donar continuïtat cada any
coincidint amb les festes de Nadal. D’altra banda,
s’ha editat una guia infantil de descoberta del museu,
dissenyada en col·laboració amb la revista Namaka.
Pel que fa a les exposicions temporals, s’ha
consolidat la proposta d’espai lúdic familiar amb El taller
de la modista.
A Renovació del programa d’activitats familiars de cap
de setmana «Pessics d’història» amb una nova
proposta de visites dinamitzades per èpoques i tallers.

La guia destaca algun dels elements de l’exposició
i proposa petites activitats per ajudar a observar els
objectes, induir reflexions o simplement jugar. La guia
està disponible en dues versions: de 6 a 8 anys i de 9
a 12 anys.

— VISITES GUIADES
Es manté la programació estable de visites de cap de
setmana a les exposicions del museu.
A Visites a la permanent
B Visites a les temporals

— ACTIVITATS DE LLEURE

B Contacontes. Aquest any s’ha fet una aposta per
als més petits iniciant un cicle de contacontes que
recorrerà el cicle festiu. Aquest any s’ha iniciat amb els
contes: La Castanyada: contes de nit per explicar de
dia (26/10/2019) i Contes d’hivern (21/12/2019).

S’ha iniciat el casal d’estiu «Exploradors del temps», de
caire lúdic i temàtica històrica.
A Casal d’estiu: «Exploradors del temps». Calendari:
setmanes de l’1 al 5 de juliol; del 15 al 19 de juliol, i del
22 al 26 de juliol. Destinat a infants de 6 a 12 anys. El
casal té una durada setmanal i cada matí els infants
exploren una època diferent de la història.

C Activitats familiars a les exposicions temporals:
Posem fil a l’agulla! (Moda i modistes).

— RUTES PER LA HISTÒRIA

D Cicle d’espectacles de titelles Titellarium: El rei
i el mar, de la companyia Pea Green (4/1/2019), i
Pipa, el titella meravella, de la companyia La Puntual
(26/10/2019)
E Consolidació de l’espai lúdic a les temporals: per
a l’exposició temporal Moda i modistes, es va crear
l’espai lúdic «El taller de la modista», on petits i grans
podien dissenyar i vestir la seva pròpia col·lecció de
moda, a partir de retalls de peces imantades.
F Artistes per un dia. Mural de la Nit dels Museus
(18/05/2019). Petits i grans van pintar un mural gegant
sobre tela i bastidor que l’il·lustrador Toni Ortiz va
dibuixar inspirant-se en el museu.
G Planetari familiar: Missió especial Apollo 11
(20/07/2019), per conèixer la missió Apollo 11 i els
seus protagonistes, amb motiu del cinquantè aniversari
de l’arribada a la Lluna. Se’n van fer quatre sessions al
llarg del dia.
H Guia infantil: Puja al tren de la història. Per tal
de facilitar la descoberta del museu, hem posat a
disposició de les famílies, de manera gratuïta, una guia
infantil que els ajuda a visitar l’exposició al seu ritme.
21

Es manté l’oferta i s’amplien les rutes per la història,
amb la introducció de noves rutes amb motiu de les
exposicions temporals en curs.
A «A peu per la Barceloneta obrera i cooperativa»,
adreçat al públic adult. Amb motiu de l’exposició
temporal Catalunya, terra cooperativa. La ruta
descobreix les antigues cooperatives de consum de la
Barceloneta, com La Fraternitat o El Segle XX, creades
per garantir l’accés als aliments amb les millors
condicions de qualitat i preu, comprant a l’engròs i
evitant intermediaris.
B «Edificis viatgers». Adreçat al públic adult. Recorregut
per la zona de Ciutat Vella. Alguns dels llocs que
formarien part de l’itinerari són la casa ClarianaPadellàs, les columnes del temple d’August, l’església
de Sant Miquel, l’església de Montsió i l’església de
Santa Marta del carrer de la Riera de Sant Joan.
C «A peu per la Barcelona de les dones». Adreçat
al públic adult. Els carrers de Ciutat Vella han estat
escenari quotidià de la vida de moltes dones anònimes
amb els oficis més variats, però també del dia a dia de
reines, metgesses, intel·lectuals, dones influents, etc.,
el nom de les quals ha arribat fins als nostres dies
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D Itinerari de moda: «El passeig de Gràcia, l’aparador
del segle XX. De Furest a Santa Eulàlia» (18/05/19),
adreçat al públic adult, amb motiu de l’exposició
temporal Moda i modistes. És un recorregut pel
passeig de Gràcia, l’artèria burgesa per excel·lència,
per descobrir on es van establir les principals cases de
modistos i modistes que van vestir la ciutat des dels
primers decennis del segle XX.

partir de setembre, la proposta del curs s’ha reorientat
per oferir en paral·lel dos mòduls temàtics i amb una
durada més llarga.
— «Taller de danses antigues dels segles XVI i
XVII», adreçat al públic adult. El curs es divideix en
dos mòduls temàtics: renaixement i dansa del barroc
francès.

— ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ
— CURSOS, SEMINARIS I JORNADES
S’han programat diverses activitats per aprofundir al
voltant de les temàtiques de les exposicions temporals,
alhora que s’ha continuat la línia de treball i formació
entorn de la perspectiva de gènere en l’àmbit dels
museus dins el marc de la Xarxa de Museus d’Història i
Monuments de Catalunya.
1 Projecció de Peiró42 (31/01/19), adreçat a públic
adult. Amb motiu de l’exposició temporal Catalunya,
terra cooperativa, es projecta aquest documental
sobre la vida de Joan Peiró i Mataró i els valors de
l’anarcosindicalisme, el cooperativisme i la República.
2 Cicle de taules rodones sobre el cooperativisme
(17/01/19; 24/01/19 i 14/02/19), adreçat a públic
adult. Amb motiu de l’exposició temporal Catalunya,
terra cooperativa, s’ha preparat un cicle de taules
rodones on experts i representants del món
cooperatiu reflexionen sobre el present i el futur del
cooperativisme.
3 Cicle de dues conferències sobre La Model i
el futur del sistema penitenciari de Catalunya
(16/01/19 i el 6/02/19), adreçat a públic adult. Amb
motiu de l’exposició temporal Desconstruint La Model,
s’han preparat dues conferències on professionals del
món penitenciari reflexionen sobre la història de La
Model i els nous models de reinserció penitenciaria.
A El gènere, una categoria útil per investigar les
col·leccions dels museus? (16/09/19), adreçat
a professionals d’institucions museístiques i
patrimonials. En el si de la Xarxa de Museus d’Història
i Monuments de Catalunya (XMHCat), el grup de treball
«Museus i Gènere» va organitzar aquest seminari.
B Curs de dansa antiga. Durant els dos primers
semestres, es van desenvolupar els cursos temàtics
següents:
— «La dansa d’escola ibèrica» (de gener a març),
adreçat a públic adult interessat en les danses del
segle XVI i al XVIII.
— «La belle danse. Dansa del barroc francès»
(d’abril a juny)
Després d’analitzar els gèneres que atreien més, a
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A «Taller de cuina neolítica» en col·laboració amb la
Fundació Alicia (20/07/19), adreçat a tots els públics.
S’hi explica de manera pràctica què menjaven les
persones del neolític. Podràs elaborar-hi plats i tastarlos.
B «La Nit dels Museus» (19/05/19), en col·laboració
amb l’ICUB. Es van fer cada hora visites guiades
a l’exposició temporal Moda i modistes. Es van fer
visites dinamitzades a Vestint la història, a l’exposició
permanent del museu, i a l’espai lúdic «El taller
de la modista» dins de l’exposició temporal Moda
i modistes. Totes les activitats eren per a tots els
públics. També es va fer el taller familiar «Artistes per
un dia», on petits i grans van pintar un mural gegant
sobre tela i bastidor.
C «Barcelona dibuixa», en col·laboració amb el Museu
Picasso (20/10/19), adreçada a tots els públics.
L’il·lustrador Ignasi Blanch va prendre com a inspiració
els colors de la Barceloneta per crear col·lectivament
un mural ple de blaus i els seus matisos.

4.3 ACESSIBILITAT
A «Diumenge blau» (7/4/19). El museu s’adhereix,
un any més, a la festa «Viu un diumenge blau per
l’autisme!», una jornada de conscienciació sobre la
inclusió de persones amb trastorns d’espectre autista,
organitzada per l’associació Aprenem! El museu se
suma a aquesta iniciativa adaptant l’activitat «Un dia
a l’època medieval», a fi que els infants amb autisme i
les seves famílies en puguin gaudir.
B Visites en el marc de programes d’acollida Una història
per a tu. El museu col·labora amb diferents entitats i
organismes que treballen amb persones nouvingudes,
en el marc de la Llei d’acollida, oferint una visita al
museu que serveixi de primer contacte amb la història
del país. Visita de la Comissió d’Ajuda al Refugiat
(30/1/19); Formació Bàsica d’Acollida Sociolingüística
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(28/06/19); Associació Educativa Vall del Terri, alumnes
UEC (26/11/19), i Grups CNL.
C Visites per part d’entitats que treballen amb col·lectius
en risc d’exclusió social. El museu col·labora amb
entitats que donen suport a persones en risc d’exclusió
social, oferint visites al museu en funció dels seus
interessos. Aquestes visites poden ser becades o no, en
funció dels recursos de l’entitat. L’objectiu d’aquestes
visites és trencar les rutines d’aquestes persones i crear
espais de sociabilització i debat. Hi han fet visites les
institucions següents: Fundació Surt d’ajuda a dones
migrades (17/4/19), (24/5/19), (27/11/19), (28/11/19);
ACIDH, Associació Catalana d’Integració (19/1/19),
(26/02/19), (9/4/19); CECAS, Centre Català de Solidaritat
(2/2/19), (10/8/19), (22/12/19); Fundació Rubricatus
(22/11/19); Associació Prolaboral Xalest (27/03/19), i
Associació Asperger (27/04/19), (11/05/19), (25/05/19).
D Projecte «Memòria». Entre els col·lectius específics
que atén el museu, hi ha la gent gran i els malalts
d’Alzheimer, per als quals ha desenvolupat una
tipologia de visites específiques en què es treballa el
record personal vinculat a elements de les exposicions.
Aquest any, això s’ha treballat tant a la permanent com
a l’exposició temporal dedicada a les modistes. Ens
han visitat: Associació Catalana de Malalts d’Alzheimer
(2/9/19), (5/9/19) (9/9/19), i també el CPB Hospital de
Dia Còrsega. Serveis de Salut Mental (7/03/19).
E Dins de l’acord marc que hi ha entre el Departament
d’Educació i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,
es van donar 63 visites becades, adreçades a centres
educatius de màxima complexitat.
Del contracte entre l’ACdPC/Museu d’Història
de Catalunya i l’empresa concessionària de les visites
guiades al museu, ÀG ORA SLU, es van donar 36
visites becades, adreçades a centres educatius de
màxima complexitat.
De la bossa de beques del pressupost intern del
mateix Museu d’Història de Catalunya, es van donar
25 visites becades, adreçades a centres educatius de
màxima complexitat.
L’any 2019 el Museu d’Història de Catalunya
ha donat 124 visites becades a centres educatius de
màxima complexitat.

4.4 COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Durant l’any 2019 s’han dut a terme diferents accions de
comunicació orientades a captar visitants i participants
en les activitats que organitza el museu, com també a
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difondre la història de Catalunya per diferents canals i
en diferents suports, per arribar al màxim nombre de
persones possible.

CANALS EN LÍNIA
Durant l’any 2019 els canals en línia s’han consolidat
en l’estratègia comunicativa del museu. El nombre
de persones que ha accedit als continguts del museu
des del web o les xarxes socials ha crescut de manera
sostinguda, i això ha promogut o facilitat la visita física al
museu, la qual cosa es considera molt positiva.

WEB
Sessions: 223.099
Usuaris: 171.880 (dels quals només un 14 % són
usuaris freqüents)
Usuaris nous:
Pàgines vistes: 574.117 pàgines
Pàgines per sessió: 2,57 pàgines per sessió
Durada de la visita: 2 minuts i 4 segons per sessió
La majoria de persones que han visitat el web estaven
interessades a conèixer les tarifes i els horaris de visita,
com és habitual. Fora de la informació pràctica, enguany
ha sobresortit en les analítiques de les dades el gran
volum de persones que va consultar l’exposició temporal
Moda i modistes (17.852 pàgines visualitzades) i que han
consultat i han fet servir la guia de visita al museu des del
seu telèfon intel·ligent (8.279 pàgines visualitzades amb
menys d’un 9 % de sortides).
Dels usuaris del web, sabem que la majoria són homes
(63 %) i tenen entre 25 i 44 anys (45 %). Un 48 %
consulten el web des de l’ordinador de sobretaula
(desktop), un 47 % ho fan des del telèfon intel·ligent i el
5 % des de la tauleta. També sabem que prop del 55 %
consulta el web des de Barcelona i el 75 % ho fa des
d’Espanya. Els estrangers que més consulten el web
en origen son els francesos (8,72 % del total) i els nordamericans (4,09 % del total).
La majoria dels usuaris que arriben al web ho fan a
través dels buscadors web (55,4 %) i un 32,55 % entren
al nostre web de manera directa, introduint la URL al
navegador. Més de 8.000 sessions provenien de les
xarxes socials.

ACCIONS ESPECÍFIQUES A LA WEB
Durant aquest any, s’ha posat en marxa la venda en línia
d’entrades i activitats a través del web, la qual cosa ha
millorat la qualitat del servei que s’ofereix a l’usuari i ens
permet començar a treballar la conversió del nostre portal
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web i dels continguts. Des del març, moment en què es
va habilitar la venda en línia, s’han realitzat més de 500
transaccions, equivalents a 1.113 entrades a exposicions
i activitats, amb un índex gairebé nul d’incidències
(excepte en la gestió de l’aforament en els darrers dies
de l’exposició temporal Moda i modistes).
Així mateix, aquest any s’ha publicat la versió del web
en dues noves llengües: espanyol i anglès, i en aquestes
llengües s’ha mostrat una selecció dels continguts
principals que es poden trobar en la versió catalana.
Paral·lelament, s’ha creat la pestanya de navegació
«Educació», amb l’objectiu de millorar la visibilitat de les
activitats educatives que ofereix el museu. Fins aquest
moment, les activitats educatives convivien amb la resta
d’activitats que s’ofereixen des del museu, a la pestanya
de navegació «Activitats».
Durant aquest any, també, s’ha començat una iniciativa
per dotar el web de continguts que girin al voltant de
temàtiques relacionades amb la col·lecció del museu
o commemoracions especials. Aquests continguts
s’han muntat com a «exposicions en línia», i aquest any
han estat els següents: Francesc Boix: dels camps de
concentració al fotoperiodisme, per mostrar la col·lecció
de fotografies d’aquest autor; L’arribada de l’home a la
Lluna, per commemorar aquesta efemèride, i Traspassant
el mur de Berlín, per commemorar el trentè aniversari de
la seva caiguda.

XARXES SOCIALS
Seguidors de Facebook: 23.047
Seguidors de Twitter: 34.059
Seguidors d’Instagram: 6.660

PUBLICACIONS DEL MUSEU
Catàleg exposició temporal Moda i modistes
Afegir: Mapa desplegable de l’exposició temporal
Més enllà de les trinxeres (1936-1939). Fotografies d’Alec
Wainman

26

MHC - Memòria - 2019

5 XARXES TEMÀTIQUES
DE MUSEUS

realitzat a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu el 15 de
novembre de 2019.

5.1 XARXA DE MUSEUS D’HISTÒRIA
I MONUMENTS DE CATALUNYA

S’ha formalitzat l’adquisició de la col·lecció Pons
d’objectes etnològics per part del Departament de
Cultura i se n’ha realitzat el dipòsit provisional en
diferents museus de la xarxa.

Durant l’any 2019 s’ha dut a terme la preparació
dels plecs tècnics que han de regir el concurs per
a la contractació dels serveis de normalització i
validació dels termes: nom d’objecte, material, tècnica
i ús i funció dels tesaurus de la documentació de
les col·leccions de la Xarxa de Museus d’Història
i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus
d’Etnologia de Catalunya que s’ha d’executar
l’any 2020.

L’exposició Paisatges a taula ha finalitzat seva itinerància
al Museu d’Història de la Immigració de Catalunya de
Sant Adrià.

El grup de treball «Museus i gènere» ha continuat
amb la feina iniciada el 2017 amb un seminari dedicat
a El gènere, una categoria útil per investigar
les col·leccions dels museus?, realitzat al Museu
d’Història de Catalunya, el 16 de setembre de 2019.
El programa «Monuments» ha continuat desenvolupant
el projecte «Escenaris de la Història de Catalunya»,
que té per objecte la creació d’una narrativa històrica
a través dels monuments, les cases-museu i els
jaciments arqueològics que són gestionats pels
museus membres de la xarxa i els gestionats des de
la mateixa Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Juntament amb la Xarxa d’Etnologia, l’any 2019 s’ha
realitzat la primera fase de diagnosi de les col·leccions
dels museus, amb l’objectiu de crear una política
comuna d’adquisicions, que haurà de formar part de
la política nacional del Departament de Cultura.
El programa de suport a la itinerància d’exposicions
ha continuat amb dues exposicions itinerants: El farcell
de la postguerra i Sota censura. Manuel de Pedrolo,
retrat d’un segle de lluita, que s’han mostrat al Museu
d’Història de Cambrils.

5.2 XARXA DE MUSEUS D’ETNOLOGIA
DE CATALUNYA
La XME està formada per 13 museus amb una
distribució estesa per tot el territori de Catalunya.
Durant l’any 2019 s’ha continuat amb el programa
Museus i Parcs Naturals, destinat a desenvolupar
projectes comuns de difusió i recerca. Dins d’aquest
programa es va donar suport al taller «Arquitectura i
patrimoni: proximitat, accions i dinamització»,
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6 INDICADORS
TOTAL DE VISITANTS

TOTAL D’ASSISTENTS
A LES ACTIVITATS

147.565

61.952

TOTAL DE VISITANTS A LES EXPOSICIONS
TOTAL DE VISITES A
L’EXPOSICIÓ PERMANENT

TOTAL D’ASSISTENTS
A LES ACTIVITATS EDUCATIVES

96.787

44.641

TOTAL DE VISITES A LES
EXPOSICIONS TEMPORALS

TOTAL D’ASSISTENTS
A LES ACTIVITATS CULTURALS

56.558

13.234

PERFIL DEL PÚBLIC DEL MUSEU

TOTAL D’ASSISTENTS
A LES ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS

DISTRIBUCIÓ ENTRADES
GENERAL		

REDUÏDA

1.384

34.048		

13.755
TOTAL D’ASSISTENTS
A LES ACTIVITATS PER A PÚBLIC ESPECIALITZAT:
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GRATUÏTA		

ACCÉS LLIURE

41.221 + 44.641

13.615

2.693
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7 PRESSUPOST
PRESSUPOST
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
2019

INGRESSOS
Drets d’entrada
Aportacions dels titulars
Activitats
Vendes
Lloguer d’espais
Altres ingressos propis

190.805,16
2.328.496,27
9.660,75
3.564,62
10.735,20
132.341,47

TOTAL

2.675.603,47 €

DESPESES
Despesa Estructural
Personal
Despesa Estructural s/personal
Despesa programació i projectes
Despesa en inversions
TOTAL

925.334,16
992.859,40
750.601,24
6.808,67
2.675.603,47 €

Museografia
Acció cultural i educativa
Serveis educatius
Comunicació
Direcció
Xarxes

400.364,90
108.999,25
10.071,16
110.594,37
8.986,67
111.584,89

TOTAL

750.601,24 €

DESPESA PROGRAMACIÓ I PROJECTES ANY 2019
15%
Xarxes
1%
Direcció

53%
Museografia

15%
Comunicació
1%
Serveis educatius
15%
Acció cultural
i educativa
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8 EQUIP DEL MUSEU
Direcció MHC
Margarida Sala i Albareda

EQUIPS EXTERNALITZATS

Secretaria de direcció
Magda Garcia i Galindo

Gestió de públic
ÀGORA SERVEIS CULTURALS

Gestió museogràfica
Raquel Castellà i Perarnau
Mariona Companys i Huguet
Carol Ribera Esplugas
Teresa Rodon i Borràs

Manteniment edifici i neteja
RUBATEC

Premsa i comunicació
Irene de Pedro Llorente
Joan Ramon Nova Creus

Serveis tècnics
TRAYSON

Vigilància
ENERPRO

Cooperació museística
Daniel Solé i Lladós
Acció cultural i educativa
Griselda Aixelà i París
Francesc Cardona i Ferrer
Vanessa Vicente Sánchez
Administració
Joana Garcia Catalán
Jennifer Gómez Jiménez
Montserrat Nacenta i Esquirol
Lluís Picó i Ros
Vicenç Prats i Salat
Martí Soler i Galí
Suport tècnic i manteniment
Pere Jobal i Martí
Ricard Lozano i Hodas
Carles Martín Tortajada
Josep Ripoll i Gasia
Joan Ruiz i Sanjoan
Vicenç Soler i Ródenas
Atenció al públic
Ramon Díaz Carballo
Lluís Fortuny i Barrio
Núria Garcia i Martínez
Eudald Navarro Roca
Ariadna Riera i Felip
Juan José Sandoica i Dalmau
Núria Torres i Sansano
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