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1  PRESENTACIÓ L’any 2020 quedarà en el record per sempre com l’any en que la pandèmia de 
la COVID-19 va provocar un trasbals mundial en tots el àmbits de la vida pública  
i privada. El Museu d’Història de Catalunya, seguint les directrius de la Generalitat, 
tancà les portes el 13 de març i no les reobrí fins al 13 de juny. La reobertura, 
es va fer entremig de moltes mesures de seguretat i restriccions d’aforament 
(30 %), i la prohibició de programar activitats culturals fins a finals d’any, va incidir 
de manera dràstica sobre l’afluència de públic del Museu. 

Tot i així, de la crisi de la covid-19 en va emergir una nova manera de treballar 
i l’ús de la via digital per connectar amb els públics i oferir-los serveis. Propostes 
per conèixer més a fons la col·lecció del Museu, propostes lúdiques orientades 
a un públic familiar, recursos educatius... L’acceleració de la digitalització 
d’activitats i eines ens van permetre mantenir el contacte amb el públic, en un 
moment marcat per unes relacions personals molt reduïdes. Dels projectes 
digitals en destaquem el projecte ‘La memòria d’un país. La història de Catalunya 
animada’, en la qual s’utilitzen infografies animades per a explicar la història 
de Catalunya i càpsules breus protagonitzades per joves influenciadors destinades 
a les xarxes socials, i el projecte ‘Histogamers’, en el qual s’aborden diferents 
períodes històrics a partir dels videojocs i s’analitza el seu rigor, sempre des 
d’una perspectiva didàctica i lúdica. 

Aquest any 2020, també haurà marcat el Museu d’Història de Catalunya, com  
l’any que haurà afermat el procés de planificació estratègica, iniciat amb l’objectiu  
de definir una visió de futur i unes prioritats compartides per als propers anys. 
Aquest procés parteix de la voluntat d’avançar de forma planificada, cap a un Museu 
més social, que es mira el passat des d’una mirada contemporània i contribueix als 
reptes que té la nostra societat. Un museu compromès amb els valors democràtics, 
amb una mirada inclusiva i igualitària. L’impacte de la COVID-19, ha alentit aquest 
procés però gràcies les eines digitals no es va haver d’aturar.

Entre els projectes destacats de l’any 2020, cal esmentar que ha estat l’any de  
la formalització de la reforma de segle XVIII de l’exposició permanent. És una reforma 
inclosa en un projecte ampli que transformarà les sales d’Història Contemporània 
de Catalunya que ocupen la tercera planta de l’espai expositiu del Museu. 

Destaquem també, el projecte ‘Memòries d’una pandèmia’, concebut per tots 
els museus membres de la Xarxa de Museus d’Etnologia i la Xarxa d’Història 
i Monuments de Catalunya, amb la finalitat de preservar els testimonis de 
la memòria oral, escrita, audiovisual i material de la crisi COVID-19 arreu del país.

Malgrat tot doncs, al llarg de l’any el Museu ha impulsat notablement la creació 
de diverses activitats participatives i divulgatives emprant el web com a canal 
comunicatiu, i ha mantingut el seu compromís amb el desenvolupament d’eines 
digitals que permeten acostar-se a la història al públic visitant: audioguies  
en diferents llengües, en perspectiva de gènere ‘L’altra cara de la història’ i una 
signoguia, en llengua de signes catalana.

En referència al nombre d’usuaris de les xarxes socials on el MHC hi és present, 
l’any 2020 ha estat una any de creixement. Els registres per plataforma indiquen 
que se n’hi han anat incorporant nous usuaris i seguidors de forma progressiva.

Aquest any ha estat difícil, retornar a la normalitat no serà fàcil, però tot i així podem 
assegurar que el museu d’alguna manera o altra s’ha mantingut  dinàmic i obert. 

Margarida Sala i Albareda
Directora del Museu d’Història de Catalunya
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2.1  INCREMENTS

INCREMENTS
Donacions gestionades: 4 donants, 19 peces
Béns adquirits per la Generalitat amb destinació 
al museu: 1
Comodats: 2
Total de peces: 33

La col·lecció del museu s’ha incrementat en 33 objectes 
a partir dels comodats, les donacions de particulars i les 
compres a antiquaris i col·leccionistes. 

En destaca l’adquisició d’un exemplar del mapa Nueva 
descripcion geographica del principado de Catalvña, de 
l’any 1720, del cartògraf català Josep Aparici. L’obra té 
un indiscutible interès històric. Es pot considerar el primer 
mapa «modern» de Catalunya i el fet que d’aquesta edició 
se’n coneguin tan pocs exemplars el fa una peça encara 
més excepcional, que contribueix a enriquir notablement 
la col·lecció del Museu d’Història de Catalunya.

El museu ha adquirit, també, un conjunt de deu dibuixos 
preparatoris per a l’estampació d’indianes, datats entre 
el darrer terç del segle XVIII i el primer quart del XIX, de 
procedència clarament catalana. Aquest fet els dona una 
singularitat especial, atès que les mostres que es coneixen 
d’aquesta època són bàsicament de procedència francesa. 

Entre les obres adquirides per la Generalitat i dipositades 
al Museu d’Història de Catalunya, en destaca la pintura 
a l’oli El Gran Teatre del Liceu després de l’incendi de 
1861, del conegut artista reusenc Josep Tapiró (1836-
1913), l’interès de la qual radica en ser un dels pocs olis 
contemporanis que representen l’episodi de l’incendi del 
Liceu el 1861, que va tenir un gran impacte en l’època.

Pel que fa a les donacions, en destaca la pancarta «Per 
la llibertat dels presos polítics i exiliats» que va estar 
desplegada al balcó del Palau de la Generalitat durant el 
període electoral del 2019 i que completa la col·lecció de 
materials dedicats al procés i la lluita pels drets polítics 
de Catalunya. Recordem que el president Torra va ser 
inhabilitat i multat amb 30.000 euros per no haver retirat 
la pancarta dins el termini marcat per la Junta Electoral 
Central, per la qual cosa es va convertir en el primer 
president de Catalunya inhabilitat en exercici del seu càrrec.

2.2  CONSERVACIÓ

CONSERVACIÓ PREVENTIVA I RESTAURACIÓ
El MHC té cura de la seva col·lecció i aplica els principis 
de conservació i preservació a tots els seus processos 

2  COL·LECCIÓ
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’hi han incorporat durant l’any 2020, i de l’altra,  
en la continuació del projecte de documentació  
de la col·lecció de fulls de mà de la donació Termes. 

Restauracions al CRBMC



7 MHC - Memòria - 2020

a fi de procurar una exposició i un emmagatzematge 
correctes. Així doncs, pren les mesures ambientals 
adequades a cada material, tenint en compte el clima, 
la llum, la pol·lució, etc., i impulsa la restauració de les 
seves obres a nivell curatiu, preventiu i reconstructiu, 
amb la qual cosa retorna al patrimoni el seu valor 
testimonial. 

L’any 2020 ha dut a terme diversos tractaments i ha fet 
el manteniment que requereix la 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. 

RESTAURACIONS
S’ha donat preferència als objectes que requerien una 
intervenció especial, com també a aquells que havien de 
ser exhibits a l’exposició permanent i que formen part de 
l’espai reformat enguany sobre la història del segle XVIII. 
Vint restauracions completes: bagul d’indianes, alambí 
de destil·lació, enclusa amb peu i tres tenalles de ferrer, 
xocolatera, auca i cartells de Josep Obiols. 

Dues restauracions en procés: mapa de Catalunya de 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana i 
aquarel·la de l’Estudi preparatori de la pintura Mort de 
Pere El Gran, de Claudi Lorenzale. 

Dos tractaments curatius de desinsectació en cambra 
d’anòxia: marc de diploma i post de modista.

Restauracions i neteges 

Restauracions
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MANTENIMENT I PRESERVACIÓ 
Tant la col·lecció exposada com la dipositada a les 
reserves requereixen un manteniment preventiu, que 
inclou inspecció, neteja superficial i revisió dels mètodes 
d’instal·lació o embalatge. L’any 2020 s’han dut a terme:
— Cent dues neteges superficials de manteniment 

preventiu: obres exposades de manera permanent, del 
segle I al XX (plantes 2-3 i altres espais).

— Dues neteges d’escenografies amb objectes originals, 
substitució i fixació de seguretat d’alguns elements: 
cuines dels anys trenta i seixanta. 

— Cinc neteges profundes d’objectes exposats: altar 
d’Escaladei, atuells de vidre del segle XVIII i turbina 
Pelton. 

Els objectes de nova adquisició o exhibició passen per 
un protocol de registre i conservació en què es marquen, 
netegen, fotografien i reubiquen a la destinació final, cosa 
que genera nous suports o embolcalls:

— Trenta-set preparacions, registre, fotografia i muntatge 
de manuscrits, dibuixos, estris, armes, pintures, etc., 
per a la seva exposició a l’espai reformat del segle 
XVIII.

— Quaranta neteges mecàniques, embalatge i 
etiquetatge nou o refet d’objectes en reserva: 
maquinària, botes, cartells, cadiram isabelí, aparells de 
ràdio, màquina d’escriure…

— Quatre-cents cinquanta embalatges, fotografia i 
marcatge de documents en àlbums de conservació: 
fulls de mà del cinema dels anys trenta als vuitanta del 
segle XX. 

— Cinc embalatges i transport de col·lecció pròpia: noves 
adquisicions i restauracions.

— Suport i informes tècnics per a dos préstecs.

Exposició permanent

Tasques de fotografia i d’embalatge
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INTERVENCIONS PREVENTIVES I DE CONTROL 
Les condicions ambientals dels espais constitueixen un 
factor determinant per a la preservació dels objectes 
de museu, sotmesos sempre a agents nocius diversos. 
De la seva adequació i control en depèn el futur de les 
col·leccions que tenim en custòdia. 

Per aquest motiu, el MHC adapta sempre els nous espais 
a les condicions òptimes de conservació i porta a terme 
de manera periòdica actuacions museogràfiques i de 
control ambiental, mostreig i monitoratge de diversos 
paràmetres: 

- Disseny i fabricació de cinc vitrines de conservació 
amb control passiu de la humitat relativa per a l’espai 
reformat de l’exposició permanent. 

- Conservació preventiva de l’exposició permanent en 
el nou espai del segle XVIII, com també a l’espai del 
Museu Presenta i en una exposició temporal, amb 
col·lecció prestada d’altres institucions: fabricació de 
suports, control del clima, il·luminació…

- Registre i control ambiental integral de dues plantes 
d’exposició i quatre reserves de l’edifici del MHC al 
Palau de Mar: clima, il·luminació, nivells de pol·lució, 
plagues…

- Inspecció de control i registre climàtic del fons exposat 
a la Casa Museu Rafael Casanova de 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 

Des de l’any 2010 es porten a terme campanyes de 
documentació sobre objectes de la col·lecció del Museu 
d’Història de Catalunya que poden ser documentats 
de manera seriada. Aquest és el cas de col·leccions de 
cromos, postals, cartells i altres dels quals el museu té un 
bon nombre. Des de l’any 2018 la campanya documental 
s’ha centrat en la documentació d’una important 
col·lecció de fulls de mà publicitaris de cinema entre els 
anys 1940 i 1980 provinent de la donació Josep Termes. 
Enguany se n’han documentat un total de 450 exemplars. 

Els treballs han consistit en el registre, el siglat, 
la fotografia, la documentació amb el programari 
MuseumPlus i l’embalatge i la preservació d’aquests 
objectes en fundes i àlbums neutres de conservació. 

Casa Museu Rafael Casanova de Moià

Exposició permanent

Tasques de fotografia / © de la fotografia: Veraicon
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Més detalladament, les accions portades a terme han 
estat les següents: 

Retirada dels fulls de mà de la funda/carpeta actual.
Siglat de la funda i el full de mà amb el número de 
registre del MHC.
Presa de mides del full de mà.
Selecció de la funda de conservació més adient a la mida 
de l’objecte. 
Impressió de les etiquetes amb els números de registre 
dels objectes i el logotip del museu per incloure a les 
fotografies de cada objecte.
Realització de les fotografies de l’anvers i el revers de 
cada objecte.
Col·locació del full de mà al sobre de Melinex i dins d’una 
caixa de conservació.
Identificació de les caixes de conservació amb la sèrie de 
números de registre que conté un cop és plena.
Documentació del full de mà al mòdul de col·lecció del 
programari MuseumPlus.
Ampliació del Tesaurus tema.
Control de la qualitat de les dades informatitzades.
Control i seguiment dels treballs diaris.
Control en el manteniment de l’estat de conservació de la 
col·lecció en les manipulacions.
Confidencialitat en el tractament de les dades.

Tasques de fotografia         

També s’han registrat i documentat els objectes que 
s’han incorporat aquest any a la col·lecció procedents 
de donacions, dipòsits i compres i que hem detallat a 
l’epígraf pertinent. 

Taula de detall de la col·lecció del MHC i evolució del registre 

 Any   2017 2018 2019 2020

 Nombre estimat
 d’objectes / fons 15.369 15.415 15.415 15.415
 

 Nombre de fitxes
 d’inventari 7.874 8.426 10.116 10.506

 Nombre de fitxes
 informatitzades 7.874 8.426 10.116 10.506
 a través de
 MuseumPlus

Tasques de fotografia, 
siglat i emmagatzematge 
de la col·lecció
© de les fotografies: Veraicon
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2.4 PRÉSTECS

PRÉSTECS
Préstecs gestionats: 
3 expedients de préstec (5 peces en total)

El museu difon la seva col·lecció i col·labora amb 
altres museus i entitats amb el préstec d’objectes per 
a exposicions temporals. El 2020 s’han gestionat tres 
préstecs, amb un total de cinc objectes, alguns dels 
quals han ampliat la seva estada prevista inicialment 
gràcies a l’èxit de la mostra. 

PRÉSTECS
— FUNDACIÓ VILA CASAS. ESPAIS VOLART, Barcelona. 

Exposició Guerrero Medina. El meu compromís 
(1967-2019), del 23 de gener al 24 de maig de 2020, 
ampliada fins al 23 d’agost. Obres en préstec: Camí de 
l’exili i Vençuts de Josep M. Guerrero Medina. 

— BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, Madrid. 
Exposició Concepción Arenal. La pasión humanista. 
1820-1893, del 16 de desembre de 2020 al 4 d’abril 
de 2021. Obra en préstec: La Nena Obrera de Josep 
Planella. 

— HISPANOSIDA. AJUNTAMENT DE BARCELONA I 
GENERALITAT DE CATALUNYA. Exposició al balcó 
exterior, 1 de desembre de 2020. Obres en préstec: 
dues seccions del Tapís Memorial de la Sida a 
Catalunya. 

PRÉSTECS PROPIS
La col·lecció permanent també s’ha pogut veure en 
algunes de les exposicions temporals produïdes o 
realitzades al mateix museu:

— Exposició Dones a les ones, del 22 d’octubre de 2020 
al 21 de febrer de 2021. Sis objectes prestats: jou 
i fletxes, màquina d’escriure, butaques de cinema, 
micròfon i aparell de ràdio.

El museu també ha adquirit nous objectes per a la seva 
col·lecció gràcies a aquesta exposició, relacionats amb 
la història de la ràdio; en destaquen aparells de ràdio i un 
fons de revistes especialitzades. 

PRÉSTECS FOTOGRÀFICS
— S’ha fet el préstec de 221 fotos del Fons d’Amical 

de Mauthausen a 21 persones, representants legals 
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.

Exposició Dones a les ones
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3  EXPOSICIONS 
3.1  EXPOSICIÓ PERMANENT

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: 28.701.

3.2  REFORMA DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT

El 2020 ha estat l’any de formalització de la reforma 
del segle XVIII de l’exposició permanent del Museu 
d’Història de Catalunya. Es tracta d’una reforma inclosa 
en un projecte ampli que transformarà les sales d’història 
contemporània de Catalunya que ocupen la tercera 
planta de l’espai expositiu del museu. Es tracta d’un total 
de mil metres quadrats. Aquest projecte ampli té una 
durada de quatre anys corresponents al període 2020-
2023. 

Des del punt de vista conceptual, l’objectiu de la 
reforma és un canvi de narrativa sobre la història de 
Catalunya centrada en una concepció de museu social, 
inclusiu pel que fa als protagonistes de la història 
(dones, nens, classes populars i persones). Es planteja 
una museografia contemporània en la qual hi hagi un 
equilibri entre la quantitat i la qualitat dels objectes 
patrimonials, alhora que potenciï els elements interactius 
que permeten una experiència i vivència als visitants 
i molt especialment una museografia amb criteris 
d’accessibilitat per a tots els públics. 

Per tal de formalitzar els objectius que hem exposat 
anteriorment, s’ha creat durant l’any 2020 un equip 
de treball de projecte format per un historiador 
especialitzat en temes d’història econòmica i social, una 
documentalista especialitzada en història de la dona, 
un assessor en temes d’accessibilitat i un especialista 
en didàctica de les ciències socials, juntament amb dos 
conservadors del Museu d’Història de Catalunya. 

La formalització i reforma d’aquesta sala han constituït 
una experiència de treball de projecte interdisciplinari del 

Desmuntatge de peces l’exposició permanent
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qual estem satisfets i esperem que també sigui una bona 
experiència per a les visites. Els resultats de satisfacció 
del públic es valoraran durant el 2021. 

Alguns objectes patrimonials del segle XVIII incorporats a 
l’exposició i que podem destacar han estat: 
— serra mèdica
— alambí
— dibuixos preparatoris per a la realització de les teles   
 d’indianes
— conjunt de mancerines i xocolatera
— conjunt d’objectes de vidre: càntir, almorratxa i setrill

Interactius destacats: 
— Taula de fabricació d’indianes amb audiodescripció
— Taula d’alimentació amb transcripció 
— Ús de codis QR per a textos amb lectura fàcil i   
 audiodescripció
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3.3  EXPOSICIONS TEMPORALS

— Dones a les ones
Dates: del 22 d’octubre de 2020 al 21 de febrer de 2021
Comissariat: Elvira Altés 
Disseny: Mostra Comunicació 
Espai: primera planta, 450 m2

Total de visitants: 1.012

Des dels inicis de la ràdio a Catalunya, ara fa 95 anys, 
les dones hi han estat presents i el seu paper hi ha estat 
decisiu, tot i que poc reconegut.

En les diferents etapes històriques que s’han viscut 
en aquests anys de ràdio, les dones han maldat per 
ser-hi i formar-ne part, han lluitat per obtenir el respecte 
professional, i amb la seva presència han empès les 
condicions laborals i socials cap a la normalització 
i l’equiparació de la seva feina amb la dels seus 
companys.

És per aquests motius que cal posar en relleu la 
presència de les dones en la història de la ràdio a casa 
nostra, perquè només així les podrem treure de l’oblit 
en què se les ha tingut fins ara, farem honor a la veritat 
històrica i correspondrem al seu esforç amb una veritable 
justícia democràtica.

— La vaga de La Canadenca
Dates: del 22 de novembre de 2019 al 19 d’abril de 2020
Comissariat: Dolors Domingo
Entitat organitzadora: Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies
Espai: primera planta, 400 m2

Total de visitants: 4.193

La vaga de La Canadenca és un d’aquells esdeveniments 
que queden en la memòria col·lectiva com la 
representació d’un gran triomf. La conquesta de la 
jornada de vuit hores és un símbol dels drets laborals 
aconseguits per la classe obrera. Al cap de cent anys 
dels fets, aquesta exposició ressalta el paper de 
Catalunya en la consecució d’aquesta fita.

S’hi proposa una passejada per endinsar-se en l’època 
a través de les fotografies i les imatges de fotoperiodistes 
i d’humoristes gràfics que s’hi exposen. Tot plegat 
permet entendre millor i conèixer de prop cada etapa de 
la mobilització.
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— Mapes, país, futur
Dates: del 30 de gener al 13 de setembre de 2020
Comissariat: Carme Montaner
Entitat organitzadora: Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya
Espai: primera planta, 400 m2

Total de visitants: 6.738

Al gener del 1919, el Centre Excursionista de Catalunya 
(CEC) presentà una de les primeres exposicions de 
mapes antics i moderns feta a Catalunya. L’exposició 
s’organitzà arran de la campanya per l’Estatut 
d’Autonomia promogut per la Lliga Regionalista. Una 
de les propostes de l’Estatut era establir una divisió 
comarcal, motiu pel qual el mapa esdevingué fonamental: 
calia una bona base cartogràfica per delimitar-hi una 
nova divisió administrativa. El CEC va contribuir a la 
campanya amb aquesta exposició en la qual es van 
aplegar 217 mapes de Catalunya i els territoris veïns.

Els mapes van ser exposats del 24 de gener al 15 
de febrer de 1919 a la seu social del carrer del Paradís 
de Barcelona. Quan l’exposició encara era oberta, la 
campanya autonomista que l’havia promoguda s’acabà 
sobtadament per motius polítics. No obstant això, aquella 
mostra fou una de les primeres exposicions de mapes 
antics fetes al país i va marcar una fita en la història 
de la cartografia de Catalunya. Per commemorar-ne el 
centenari, es presenta l’exposició Mapes, país, futur: 
centenari de l’exposició cartogràfica catalana (1919), una 
selecció de seixanta-quatre mapes, més de la meitat dels 
quals són els mateixos exemplars que es van exposar fa 
cent anys, ampliada amb un epíleg que mostra com és la 
cartografia al segle XXI.

3.4  INTERVENCIONS PUNTUALS

— Epidèmies i pandèmies en la història d’Europa
Dates: del 2 de febrer al 4 de juliol de 2020
Comissariat: Lluís Martí 
Espai: segona i tercera planta; intervenció a l’exposició 
permanent 

La sobtada aparició de la malaltia per coronavirus 
(COVID-19) ha posat la nostra societat en una situació 
crítica. Com a comunitat mai no hem estat tan conscients 
com ara de la indefensió davant d’una malaltia provocada 
per un virus patogen desconegut, per a la qual no 
coneixem cap remei efectiu que ens ofereixi protecció.

Aquesta sensació d’incertesa i desconcert totals 
deu ser la mateixa que van tenir moltes de les societats 
que ens han precedit, les quals van haver d’assumir la 
convivència amb les malalties que sovint les afectaven. 

La presència d’una malaltia infecciosa de llarga durada, 
àmplia extensió geogràfica i alta taxa de mortalitat podria 
haver estat una de les causes del col·lapse i declivi 
d’algunes societats en el passat.

L’evidència més antiga que coneixem d’una possible 
epidèmia se situa en els moments finals del neolític 
europeu —fa entre sis mil i cinc mil anys—, atès que 
s’hi ha identificat la presència del bacil Yersinia pestis, 
causant de la pesta bubònica. En les cultures antigues 
—Grècia, Roma— els coneixements mèdics ja permetien 
intuir com es transmetia la malaltia i quines mesures de 
prevenció calia adoptar: aïllar els malalts, evitar-hi tot 
contacte i minimitzar els desplaçaments per impedir-
ne la propagació. Malgrat això, fins ben entrat el segle 
XVIII encara hi havia la creença que les epidèmies eren 
un càstig dels déus, de la conjunció dels astres o de 
determinats fenòmens atmosfèrics. En l’actualitat hem 
deixat enrere les supersticions i coneixem —o creiem 
conèixer— l’origen, les característiques i el remei per 
guarir-nos de les malalties que es puguin presentar.

Això és el que ens pensàvem… però ha arribat la 
COVID-19 i ens ha deixat trasbalsats i amb les defenses 
baixes.

— Línies de fuga
Dates: del 12 de novembre de 2019 al 12 de gener de 
2020
Comissariat: 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 tretze videocreadors que 
posen l’accent en la dimensió historicopolítica del 
concepte de paisatge en la nostra societat. 

3.5  EXPOSICIONS ITINERANTS

— Dones: ficcions i realitats
Dates: del 2 de gener al 19 d’abril de 2020
Espai: Museu de Cerdanyola
Lloc: Cerdanyola
Total de visitants: 155

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 
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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 
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.

— Més enllà de les trinxeres (1936-1939). Fotografies 
d’Alec Wainman
Dates: del 29 de novembre de 2109 al 8 de març de 2020 
Espai: Museu de Mataró
Lloc: Mataró
Total de visitants: 780

Al juliol del 1936, Alec Wainman (1913-1989) era un 
jove de 23 anys ple d’ideals, pacifista, quàquer i apolític 
que, davant de 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 que 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.

— Mauthausen, crònica gràfica
Dates: del 17 d’abril al 31 de maig de 2020 
Espai: Museu de Belles Arts de Castelló
Lloc: Castelló
Total de visitants: 1.000

L’any 1996, l’Associació Amical de Mauthausen i d’altres 
camps d’Espanya va dipositar part dels seus fons 
històrics al Museu d’Història de Catalunya. Entre aquests 
fons hi havia una col·lecció de negatius provinents dels 
camps de concentració nazis de Mauthausen i Gusen 
(Àustria). Part d’aquestes fotografies havien estat fetes 
entre el 1940 i el 1945 pels responsables nazis de 
l’Erkennungsdienst (Servei d’Identificació) del camp de 
Mauthausen, controlat per la Gestapo, que s’ocupava, 
entre altres tasques, de documentar les fitxes d’ingrés 
i sortida dels deportats i del funcionament i la vida del 
camp. La resta de negatius corresponien a un reportatge 
sobre l’alliberament del camp de Mauthausen (1945), fet 
pel fotògraf català Francesc Boix, fins aleshores presoner 
en aquell camp i treballador forçós del seu Servei 
d’Identificació.

L’exposició Mauthausen. Crònica gràfica presenta una 
selecció de vuitanta fotografies d’aquest fons, algunes 
de les quals van ser utilitzades com a testimoni contra 
els nazis en els judicis de Nuremberg, l’any 1946. A 
través d’aquests documents es revela un dels episodis 
de barbàrie i horror més punyents i impressionants de la 
història contemporània mundial, del qual van ser víctimes 
milions de persones d’arreu d’Europa, entre elles més de 
deu mil republicans catalans i espanyols.

La selecció d’imatges reproduïdes no pretén ser un 
testimoni global de l’univers dels camps de concentració, 
sinó tan sols una mostra de com l’organització 
nazi utilitzava la fotografia a la seva conveniència. 
L’administració dels camps va convertir la fotografia en 
una de les eines privilegiades del seu funcionament, no 
sols com a instrument burocràtic, sinó també com a eina 
científica o de propaganda. L’acte fotogràfic era un dret 
exclusiu de l’administració. Les fotografies triades s’han 
inclòs en funció de la seva utilitat com a documents 
històrics que poden transmetre informació i permeten 
il·lustrar i comprendre certs aspectes de la història de la 
deportació. Són la captació d’un món tancat, el testimoni 
de la vida quotidiana, visites d’alts jerarques del Reich, 
membres de les SS, intents de fuga; en resum, són una 
plasmació asèptica d’una vida i una mort uniformitzades.
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4  PROGRAMES PÚBLICS 
A causa de la situació sanitària i el tancament dels 
equipaments que va dictar la Resolució SLT/720/2020, 
el Museu d’Història de Catalunya ha hagut de 
suspendre tot tipus d’activitat presencial durant bona 
part de l’any. L’obertura al públic ha estat progressiva: 
tot i que el museu va reobrir les portes el mes de 
juny, les activitats han restat suspeses fins al mes 
de setembre. A partir d’aleshores s’han reprès amb 
capacitat limitada i amb les mesures de distanciament 
i higiene establertes per les autoritats sanitàries (ús de 
gel hidroalcohòlic, mascareta, distància social).

4.1  SERVEIS EDUCATIUS 

El 2020 ha estat un any d’aturada i represa per als 
serveis educatius del museu arran del confinament 
i l’impacte de la COVID-19 en escoles i centres 
educatius, que ha significat a escala interna el 
plantejament de noves estratègies digitals per fer 
arribar els continguts del museu a través de la xarxa, i 
també l’adaptació de les activitats existents a la nova 
realitat.

PROGRAMA D’ACTIVITATS ESCOLARS
A causa de la situació excepcional que hem viscut el 
curs 2020-21, el Museu d’Història de Catalunya ha 
volgut acompanyar els centres educatius en el procés 
d’adaptació de l’ensenyament a les noves necessitats 
derivades del confinament i una represa plena 
d’incertesa.

Per això, d’una banda, hem preparat noves 
propostes per enriquir la secció El museu a l’aula, 
que es poden desenvolupar als centres amb el suport 
continu del Servei educatiu. Aquestes ajudaran, també, 
a complementar i enriquir les visites presencials al 
museu. D’aquesta manera, la reconceptualització 
del programa El museu a l’aula ha permès crear un 
espai des del qual oferir als centres material educatiu 
vinculat a la història i noves activitats especialment 
pensades per ser fetes a distància.

D’altra banda, hem adaptat el programa d’activitats 
presencials als protocols d’higiene i seguretat que 
han marcat en cada moment de la pandèmia les 
autoritats sanitàries, tot intentant mantenir el caràcter 
experiencial de les nostres propostes.

PROJECTES DESTACATS

— Noves activitats al programa El museu a l’aula:
 LES HIPÒTESIS DEL CABÒRIES Educació infantil 
i primer cicle de primària. Una activitat per aprendre a 
formular hipòtesis al voltant d’objectes del passat dels 
quals en desconeixem l’ús.
 LA LÍNIA DEL TEMPS Cicle mitjà i superior de 
primària. Projecte per començar a treballar les diferents 
etapes de la història a través de la creació d’una línia del 
temps.
 ENLLOC COM A CASA! HABITATGE I FORMES  
DE VIDA AL LLARG DEL TEMPS Cicle mitjà i superior 
de primària. Proposta per començar a treballar el passat 
a partir de l’entorn domèstic de diferents èpoques.

— FOCUS GROUP (19/11/20). Grup d’estudi en el qual 
han participat diverses persones vinculades al món de 
l’educació per analitzar com perceben, valoren i què 
esperem del Museu d’Història de Catalunya i la seva 
proposta educativa, en el seu estat actual i en relació 
amb els canvis previstos tenint en compte la redacció del 
seu pla estratègic.

— Creació del nou grup del CONSELL DE LES 
PERSONES SÀVIES. A causa de l’edat avançada de 
la majoria dels integrants de l’antic Consell dels savis 
(activitat d’història viscuda i intercanvi generacional que 
va arrencar el curs 1999-2000), aquest any s’ha buscat el 
relleu amb nous participants. Un total de disset persones 
amb perfils variats integren la nova activitat, a través de 
la qual es fa un retrat personal i participatiu de com s’ha 
viscut a Catalunya des dels anys quaranta i cinquanta 
fins a finals del segle XX.

Paral·lelament s’ha treballat en la creació de la nova 
activitat El Consell de les persones sàvies, adreçada al 
cicle superior d’educació primària, educació secundària 
obligatòria i batxillerat, amb la qual es pretén fomentar la 
participació de l’alumnat i l’intercanvi generacional.

Nombre d’activitats educatives ofertes: 49
Nombre de sessions realitzades: 543
Nombre de grups d’estudiants i d’usuaris: 13.396



18 MHC - Memòria - 2020

PROJECTES DE COL·LABORACIÓ MUSEU-ESCOLA 
I/O AMB ALTRES SERVEIS O ENTITATS EDUCATIVES

A Fem història. Es va treballar amb els alumnes de sisè 
de primària de l’escola Rosselló Pòrcel de Santa 
Coloma de Gramenet, amb el suport del Centre de 
Recursos Pedagògics de Santa Coloma de Gramenet, 
un projecte de recerca al voltant de la Guerra Civil i el 
seu impacte a la localitat. El projecte va quedar aturat 
pel confinament.

B El museu va participar en el projecte de centre al 
voltant de la dona de l’escola L’Olivera de Cabrils 
oferint visites sobre la vida i el lloc que han ocupat 
en la societat les dones al llarg de la història a tots 
els seus grups classe (de P3 a sisè de primària) 
(17/2/2020).

C El museu ha organitzat una visita per a estudiants del 
mòdul d’auxiliar de museus de la Fundació Síndrome 
de Down, en què el personal del museu ha explicat 
les feines d’atenció al públic que s’hi desenvolupen 
(5/3/2020).

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 per als seus 
projectes finals. 
— Universitat Rovira i Virgili
— Màster de gestió de patrimoni cultural i museologia  
 de la UB (assignatura d’Educació i museus)
— Pràctiques professionals d’una alumna de la UOC
— Pràctiques professionals d’una alumna de la   
 Universitat de Leipzig
— Suport en la recerca d’estudiants de TFM (sobre   
 accessibilitat)
— El museu col·labora amb el Programa d’acció 

lectora 2019-2020 de l’Ajuntament de Barcelona. 
El programa proposa unes lectures en centres de 
formació d’adults i després organitza una visita al 
museu per contextualitzar l’època en la qual es 
desenvolupa la història. Només es va poder fer la 
primera visita a causa del confinament

— L’àrea d’acció educativa va participar en les primeres 
trobades de la taula de treball entre el Servei de museus 
i el Departament d’Educació.

4.2  ACTIVITATS

ACTIVITATS CULTURALS

Com s’ha esdevingut amb la resta d’oferta del museu, 
durant el 2020 moltes activitats culturals han estat 
suspeses, reprogramades o reconvertides al format 
digital a causa de les mesures implantades per 
contrarestar la COVID-19.

Enguany no s’han pogut celebrar activitats habituals 
com el Dia internacional dels museus, la Nit dels 
museus o el cicle de concerts de les Nits d’estiu. El 
museu tampoc no es va poder afegir com altres anys a la 
iniciativa Diumenge Blau per l’autisme.
Altres activitats s’han hagut de reconvertir per poder 
ser dutes a terme, com és el cas del Club de lectura, 
que vincula història i literatura i que ja ha arribat a la 
setena edició. Malgrat començar l’any amb trobades 
presencials, a la tardor, per culpa de la pandèmia i el 
confinament, s’ha programat el club de lectura en línia.

Pel que fa a les visites al museu, amb la represa 
de les activitats s’han pogut tornar a programar (amb 
capacitat reduïda i les mesures de seguretat i higiene 
corresponents).

A / TALLERS I COL·LOQUIS

Taller de cosmètica residu zero, en el marc de la 
Marató de l’estalvi energètic. S’ha fet un recorregut en 
tres sessions (12, 19 i 26 de febrer) per la història de la 
cosmètica en diferents cultures i s’han elaborat una pasta 
de dents, un desodorant i un exfoliant amb ingredients 
cent per cent vegetals i d’ús habitual.

Ecofeminisme en el #8M (5/3/2020). Taller col·loqui 
amb motiu del Dia Internacional de la Dona, en què 
s’han abordat i posat a debat temes que comparteixen el 
moviment feminista i l’ecologista.

B / TERTÚLIES I TAULES RODONES

En el marc de l’exposició Mapes de Catalunya de l’ICC, 
el museu ha acollit un cicle de conferències i taules 
rodones al voltant de la cartografia (presencials i en línia):

«Riscos naturals i cartografia» (5/2/2020), a càrrec 
de Lluís Gómez, vicepresident segon del Centre 
Excursionista de Catalunya (CEC), que va incloure les 
ponències:
— Riscos d’allaus, Glòria Martí (ICGC)
— Riscos geològics, Marta González (ICGC)
— La gestió dels riscos a la muntanya, Marcel Blanes (CEC)

«Patrimoni geològic» (19/2/2020), a càrrec de Xavier 
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Berastegui, subdirector general adjunt de Geologia 
i Suport a la Legalitat, ICGC, i que va incloure les 
ponències: 
— El CEC i la descoberta del patrimoni geològic, Albert 

Vidal (vocal de ciència del CEC)
— Les singularitats dels espais geològics, Nadia Herrero 

(DTES)
— Eines i accions per a la protecció i la difusió del 

patrimoni geològic a l’ICGC, Carme Puig (ICGC)

«Delimitació territorial i cartografia» (4/3/2020), que va 
incloure les ponències:
— Evolució del mapa municipal de Catalunya, Isabel Ticó 

(ICGC)
— Projecte de mapa municipal de Catalunya, Francesc 

Masdeu (ICGC)
— Fragmentació municipal versus gestió territorial, Carles 

Carreras (UB)

«Noves maneres d’observar la Terra» (8/7/2020) [en línia], 
que va incloure les ponències:
— Observació de la Terra: nous sensors per a nous 

reptes, Roger Jové (BALAMIS)
— De les ciutats intel·ligents a les ciutats sostenibles, 

Anna Tardà (ICGC)
— Satèl·lits a mida, una revolució tecnològica al servei 

dels reptes territorials, Jordi Castellví (OPENCOSMOS)

«Recursos d’informació cartogràfica digital per a 
excursionistes» (15/7/2020) [en línia], que va incloure les 
ponències:
— Recursos, serveis i eines en l’àmbit digital per a 

excursionistes, Sergi Anguita (ICGC)
— Instamaps, Marc Torres (ICGC). Instamaps és una 

plataforma per a la generació de mapes digitals (visors).
— Rutes per Catalunya, Lucia Struth (ICGC). Presentació 

de la nova plataforma Rutes per Catalunya per a la 
visualització de tracks en 3D

«Descoberta del territori. Excursionisme i orientació: 
eines» (?/9/2020), [en línia], a càrrec d’Eduard Cayón, 
president del CEC. Va incloure les ponències:

— El GR Natura com a eina de descoberta del territori en 
l’àmbit escolar, Francesc Granada (director de l’Escola 
Nou Patufet, SCCL)

— La contribució de l’excursionisme a la corologia de les 
espècies vegetals, Josep Nuet (comissionat Botànica 
CEC)

— Ornitologia, Xavier Riera i Marc Anton (Institut Català 
d’Ornitologia)

Taula rodona «Les dones a la ràdio» (2/12/2020). 
Organitzada amb la col·laboració del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya amb motiu de l’exposició 

Dones a les ones. Amb la participació d’Elvira Altés, 
Marta Romagosa, Agnès Marquès i Carla Turró i 
moderada per Mònica Planas.

C / CLUB DE LECTURA

Setena edició del cicle Mirades al nostre entorn. Cicle 
dedicat a la mirada actual al país a través d’autors 
contemporanis, posant l’èmfasi en la manera com es 
relacionen amb l’entorn a l’hora de tractar-lo literàriament: el 
territori com a teló de fons o com a tema; en forma narrativa 
o en assaig; de manera més explícita o més poètica.

28 de gener. Primavera, estiu, etc., de Marta Rojals. 25 
de febrer. La pell de la frontera, de Francesc Serés.

Sessions en línia: 29 de setembre. La carpeta és blava, 
d’Adrià Pujol. 10 de novembre. Canto jo i la muntanya 
balla, d’Irene Solà. 24 de novembre. Mística conilla, de 
Jordi Lara.

D — VISITES EXPERIÈNCIA

Va de vi. Recorregut per la història i la cultura del vi 
a Catalunya. La visita es fa al vespre, quan el museu 
ha tancat les portes, i culmina amb una copa de vi a 
la terrassa del museu (15, 22 i 29 de juliol; i 5, 12 i 19 
d’agost; prorrogada 16, 23 i 30 de setembre).

Pandèmies. Visita a l’exposició per conèixer altres 
moments en què les epidèmies ens han impactat. La visita 
es feia després de tancar el museu a la resta de visitants  
i acabava amb un tast de ratafia i carquinyolis. Es va haver 
de suspendre a causa de la suspensió d’activitats a partir 
de l’octubre.

ACTIVITATS FAMILIARS

A causa del tancament del museu i la prohibició posterior 
de fer-hi activitats amb públic, les activitats familiars de 
cap de setmana van restar suspeses a partir del mes 
de març (represa d’activitats familiars el cap de setmana 
del 9 de març de 2021).

L’habitual cicle Titelles al museu, produït en 
col·laboració amb la companyia La Puntual, es va oferir 
en streaming per les restriccions d’acollir activitats amb 
públic. 

Pessics d’història. Activitats familiars de cap de 
setmana. 
— Sobreviure a la prehistòria (18/01/2020)
— Si hagués nascut a Tàrraco (25/01/2020)
— Un dia a l’època medieval (8/02/2020)



20 MHC - Memòria - 2020

— Entramats industrials (15/02/2020)

Per Carnestoltes, vestim la història (22 de febrer): 
activitat en la qual els visitants han pogut caracteritzar-
se com a persones de diferents èpoques històriques al 
llarg de l’exposició permanent. 

Contacontes. Històries de bruixotes, setciències 
i porugues, de dones sàvies, modestes i valentes 
(07/03/2020), amb motiu del Dia de la dona. 

Activitats familiars a les exposicions temporals: Circuit 
d’orientació a l’exposició permanent, en col·laboració 
amb el Centre Excursionista de Catalunya amb motiu 
de l’exposició Mapes de Catalunya (1 i 29 de febrer; 
la resta de sessions es van suspendre per culpa del 
confinament).

Activitats en línia. Durant el confinament es van 
produir alguns continguts en línia. S’ha posat a 
disposició del públic material descarregable per tal de 
poder jugar i descobrir la història a casa en família.
— Receptes amb història. Quatre receptes 
descarregables inspirades en diferents èpoques i 
adaptades per poder-les cuinar en família.
— Parelles de la història. Joc de memòria amb dos 
nivells de dificultat consistent en aparellar de memòria 
personatges de diferents èpoques històriques i els 
seus objectes.

Cicle d’espectacles Titelles al museu, amb direcció 
artística de La Puntual. A causa de la situació sanitària, 
els espectacles es van oferir en streaming. La 
programació va ser la següent:
— 29 de desembre: El peix d’or, companyia Binixiflat
— 30 de desembre: CircOland, companyia La Sola 
— 31 de desembre: L’aneguet lleig, La Puntual

Manualitat en paper vinculada al cicle Titelles al 
museu, consistent en un teatrí i uns titelles retallables.

Nombre d’activitats familiars: 7
Nombre de sessions: 12
Nombre d’usos: 232

VISITES GUIADES

Després de la represa de les visites, aquestes s’han 
obert al públic amb reserva prèvia i capacitat limitada. 
S’ha mantingut, així, la programació estable de visites de 
cap de setmana al museu, amb les mesures higièniques 
i de seguretat establertes en cada moment. Les visites 
guiades a les exposicions temporals en curs s’han 

reprogramat quan la situació sanitària ho ha permès, amb 
capacitat limitada.

— Visites a l’exposició permanent. Es van suspendre el 
mes de març i es van reprendre el mes de setembre.
— Visites a les exposicions temporals

— Visites guiades a Mapes de Catalunya (de 
30/01/2020 a 19/04/2020; reprogramades a partir 
del 13/09/2020)

— Visites a La vaga de La Canadenca (22/11/2019 - 
19/04/2020 reprogramades a partir del 13/09/2020)

— Visites a Dones a les ones (des del 15 d’octubre de 
2020)

— Visites a l’exposició temporal Pandèmies 

Nombre d’activitats: 19
Nombre de sessions: 77
Nombre d’usos: 1089

ACTIVITATS DE LLEURE

S’ha ofert el casal d’estiu Explorem el temps, de caire 
lúdic i temàtica històrica, aplicant-hi els protocols de 
salut pública establerts. 
— Edició estiu’20 (juliol). 

Destinat a infants de 6 a 12 anys. El casal té una 
durada setmanal i cada matí els infants hi exploren una 
època diferent de la història.

CURSOS, SEMINARIS I JORNADES

— Curs de dansa antiga 
Se’n va fer el primer bloc (La dansa d’Escola Ibèrica, 
de gener a març). El segon bloc (La belle danse. 
Dansa del barroc francès, d’abril a juny) no es va 
poder oferir a causa de la situació sanitària.

ACTIVITATS EN COL·LABORACIÓ 

Arran de la situació sanitària moltes activitats habituals 
van haver de ser suspeses, reprogramades o adaptades 
al format digital.

A / Jornades europees del patrimoni (10/10/2020).  
S’ha participat en l’activitat didàctica Desperta el 
patrimoni, impulsada per l’Agència Catalana del 
Patrimoni Cultural, que vol fomentar una mirada diferent 
cap al patrimoni a partir de la fotogrametria, una tècnica 
de captació d’imatge que consisteix en l’elaboració de 
models 3D a partir de fotografies.
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B / Museum Quiz a casa (11/04/2020). Iniciativa 
conjunta de diversos museus en la qual es proposava un 
joc de preguntes i respostes en línia relacionades amb la 
temàtica de cada centre.

C / Museum Quiz a casa: especial Sant Jordi 
(25/04/2020). Iniciativa conjunta de diversos museus en 
la qual es proposava un joc de preguntes i respostes en 
línia al voltant de la festa de Sant Jordi i la literatura.

D / Barcelona dibuixa. Activitat en col·laboració 
amb el Museu Picasso adreçada a tots els públics. 
La il·lustradora Txell Darné es va inspirar en les 
festes majors d’arreu de Catalunya i les seves figures 
més emblemàtiques per crear unes banderoles 
personalitzables per part dels participants al taller, que 
incloïa totes les edats. 

E / Petites històries, grans dones. Iniciativa de diversos 
museus de Barcelona i Esplugues de Llobregat que 
aquest any, a causa de la situació sanitària, s’ha fet 
en línia a través de la xarxa YouTube. Per mitjà d’un 
audiovisual, l’actriu Meritxell Yanes explica, a través d’un 
conte, la història de Roser Rosés, que va viure l’exili i la 
guerra de nena.

4.3  ACCESSIBILITAT

L’accessibilitat ha estat un dels objectius a treballar 
aquest 2020. És per això que el Museu d’Història de 
Catalunya s’ha afegit al programa Apropa Cultura per 
facilitar l’accés a la cultura a entitats socials a col·lectius 
diversos. L’equip educatiu ha fet una formació per tal de 
conèixer les característiques d’aquests grups i adequar 
un seguit d’activitats a les necessitats i els interessos que 
tenen.

A / Visites ofertes en el marc del programa Apropa 
Cultura: Elles també hi eren, Un passeig medieval, Drets i 
reivindicacions. L’any 2020 s’han dut a terme dues visites 
gratuïtes dins d’aquest programa. 

B / Visites en el marc de programes d’acollida Una 
història per a tu. El museu treballa 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. 
L’any 2020 el museu ha ofert dues visites gratuïtes a la 
Fundació Surt d’atenció a les persones nouvingudes.

C / Visites per a entitats que treballen amb col·lectius 
en risc d’exclusió social. El museu treballa amb entitats 
que donen suport a persones en risc d’exclusió social 
oferint visites al museu segons els 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 socialització i debat. L’any 2020 el museu ha ofert 
tres visites a col·lectius en risc d’exclusió social (Centre 
penitenciari Quatre Camins, Projecte Home Catalunya i 
Centre d’Adults Josepa Massanés i Dalmau).

D / Dins de l’acord marc que hi ha entre el Departament 
d’Educació i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural es 
van fer 23 visites becades adreçades a centres educatius 
de màxima complexitat.

Del contracte entre l’ACdPC i el Museu d’Història de 
Catalunya amb l’empresa concessionària de les visites 
guiades al museu, Àgora SLU, es van fer nou 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 fer vuit visites 
becades adreçades a centres educatius de màxima 
complexitat.

En total, doncs, l’any 2020 el Museu d’Història de 
Catalunya ha ofert quaranta visites becades a centres 
educatius de màxima complexitat.
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5  ACCIONS ESPECÍFIQUES 
5.1 PLA ESTRATÈGIC. ESTUDI QUALITATIU 
DE PÚBLICS I GRUPS D’INTERÈS DEL MHC

El museu ha iniciat un procés de planificació 
estratègica amb l’objectiu de definir una visió de 
futur i unes prioritats compartides per als propers 
anys. Aquest procés parteix de la voluntat d’avançar 
de manera planificada cap a un Museu d’Història de 
Catalunya més social, que observa el passat des d’una 
mirada contemporània i contribueix als reptes que té 
la nostra societat. Un museu que contribueixi a crear 
una societat més democràtica, més igualitària i més 
inclusiva. 

Aquest procés de replantejament s’inicia amb el 
projecte de reforma de l’exposició permanent, amb 
la qual es vol presentar una narrativa de la història 
de Catalunya centrada en la societat més que en les 
èpoques, els esdeveniments i els personatges, i més 
inclusiva dels grups que no hi estan representats. 
Una narrativa que articula una visió no exclusiva 
de la identitat nacional i contextualitza la història 
de Catalunya en el marc de la història d’Espanya, 
d’Europa i del món. 

I és en aquest marc de replantejament que s’ha 
iniciat un procés de consulta per sentir les veus del 
públic. L’objectiu n’és recollir les visions i perspectives 
d’un nombre reduït de grups que considerem 
prioritaris, incloent-hi grups que ja utilitzen el museu 
i se’l senten seu, com altres que no s’hi senten 
representats. La metodologia utilitzada és la del focus 
group, mètode d’entrevistes en grup amb el qual 
s’obté informació a partir del diàleg i la discussió entre 
els participants. 

Els grups escollits que interessa explorar són els 
que conformen el sector educatiu, el poble gitano, 
les comunitats catalanes de procedència àrab i 
marroquina i les comunitats provinents dels moviments 
migratoris recents. També interessa explorar la visió 
del museu des de la perspectiva de gènere, per la 
qual cosa s’ha creat un grup que hem anomenat 
«Feminismes» i un altre de format per diferents 
membres integrants de la comunitat LGBTI.

El primer grup de discussió que s’ha reunit l’any 
2020 és el format pel sector educatiu, grup que esdevé 
estratègic i clau per als interessos del museu. A causa 
de la situació creada per la pandèmia, la trobada 
s’ha fet en format virtual a través de la plataforma 
Zoom i ha reunit un grup de deu professionals 
de l’ensenyament, tots usuaris i coneixedors del 
treball educatiu del museu i seleccionats d’acord 
amb els perfils següents: un expert en innovació 
pedagògica del Departament d’Educació; educadors 

en representació de les diferents tipologies de 
centres d’ensenyament (públics, concertats, màxima 
complexitat); dels diferents nivells (primària, secundària, 
batxillerat); representants de l’equip educatiu del museu, i 
representants de l’equip del pla estratègic del museu.

La discussió, moderada per una consultora externa, 
va permetre indagar, recollir i compartir les diferents 
perspectives sobre la percepció del museu, els recursos 
i les dinàmiques educatives, el relat del museu sobre 
la història de Catalunya, la connexió de la història amb 
l’actualitat, el drets humans, la identitat, el conflicte 
polític i les noves necessitats en temps de COVID-19. 

El resultat i les conclusions de la reunió s’incorporaran 
al pla estratègic.

5.2  REFORMA D’ESPAIS

Tal com ja s’ha esmentat a l’apartat de l’exposició 
permanent, s’ha dut a terme la reforma de les sales 
dedicades al segle XVIII de l’exposició permanent.

També s’ha reformat l’Espai Àgora, creant un entorn 
diàfan, càlid i confortable destinat tant a l’acollida de 
grups escolars com a l’estada i el descans del públic 
general. L’espai facilita alhora la realització d’activitats de 
tota mena.

5.3  COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Durant l’any 2020, l’acceleració de la digitalització 
d’activitats i eines ens va permetre mantenir el contacte 
amb el públic, en un moment marcat per unes relacions 
personals molt reduïdes. L’any 2020 la producció dels 
continguts digitals es va multiplicar per tal de continuar 
mantenint el vincle amb els visitants. En aquest sentit, 
el web i les xarxes socials han fet de pont a través de la 
creació de continguts exclusius per donar a conèixer el 
museu. Entre els projectes digitals, en destaquem «La 
memòria d’un país. La història de Catalunya animada», 
en la qual s’utilitzen infografies animades per explicar la 
història de Catalunya i càpsules breus protagonitzades 
per joves influenciadors destinades a les xarxes socials, i 
el projecte «Histogamers», en el qual s’aborden diferents 
períodes històrics a partir dels videojocs i se n’analitza el 
rigor, sempre des d’una perspectiva didàctica i lúdica. 

Així doncs, durant el confinament, i amb el museu 
tancat, s’ha treballat intensament per crear i difondre 
recursos d’interès per a l’usuari i mantenir un vincle tot i 
la distància física imposada per frenar la incidència de la 
COVID-19. 

De la mateixa manera, cal destacar la tasca de 
comunicació per donar a conèixer la reobertura del 
museu i informar de les mesures adoptades per garantir 
una visita confortable i segura a partir de la reobertura del 
museu el 13 de juny, tres mesos després del tancament. 
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joves la història de Catalunya, des dels orígens fins a 
l’actualitat, a través de vuit infografies animades. Cada 
mes s’hi publica una nova infografia, corresponent a 
un capítol de la història del país, i s’acompanya d’una 
càpsula breu per a xarxes socials elaborada per dos 
joves influenciadors catalans que mostren als seus 
seguidors alguns dels espais més emblemàtics del 
patrimoni català.

ACCIONS ESPECÍFIQUES AL WEB
Arran del context del confinament domiciliari i la 
reobertura s’ha creat una nova pàgina, «Mesures 
COVID-19». Es tracta d’un espai digital on trobar 
totes les mesures higièniques i sanitàries establertes 
per les autoritats i que el museu ha adoptat. Permet, 
també, accedir a recursos de suport de la visita o el 
plànol descarregable des de casa, per compensar així 
l’absència de materials en paper. 

XARXES SOCIALS 
Seguidors de Facebook: 23.379
Seguidors de Twitter: 37.400
Seguidors d’Instagram: 10.400
Seguidors de YouTube: 433
Seguidors de Twitch: 113

En referència al nombre d’usuaris de les xarxes socials 
en què el MHC és present, l’any 2020 ha estat de 
71.612, un 57,7 % més que l’any 2017. Els registres per 
plataforma indiquen que s’hi han anat incorporant nous 
usuaris i seguidors de manera progressiva: 
— Twitter va esdevenir la xarxa que té més seguidors: 

37.400 l’any 2020 (44,4 % més respecte de l’any 
2017). 

— El canal Facebook del MHC disposava de 23.379 
seguidors el 2020, un 20,9 % més que el 2017. 

— A Instagram hi havia 10.400 seguidors (2020), el triple 
que l’any 2018, quan l’equipament es va incorporar a 
aquesta xarxa social. 

— Els subscriptors de YouTube eren 433 l’any 2020, un 
129,1 % més que el 2017. Així, el canal de YouTube 
del museu ha incrementat de manera molt positiva els 
seus indicadors. Ha crescut notòriament el nombre de 
vídeos que s’hi han vist, com també les hores totals. 
El nombre de subscriptors ha augmentat respecte al 
2019, per tal com han passat de 286 al 433. Aquest 
creixement és degut, en part, a les activitats que 
s’han ofert en streaming a causa de les restriccions 
derivades de la pandèmia. 

ACCIONS ESPECÍFIQUES A TWITCH 
La pandèmia ha accelerat la revolució digital en els 
museus, amb noves combinacions entre activitats 
presencials i virtuals. Tot i així, l’estratègia digital ha de 

S’han adaptat les instal·lacions a les mesures higièniques 
i sanitàries establertes per les autoritats. Aquestes 
mesures han implicat, entre altres aspectes, el disseny i 
la col·locació d’una nova senyalística adaptada. 

CANALS EN LÍNIA

Aquest any, els mitjans digitals han estat especialment 
importants per mantenir la connexió del museu amb 
els usuaris. Al web s’han ofert múltiples recursos i s’ha 
intensificat l’acció a les xarxes socials. Es prioritza l’ús 
que es dona al web, així com la newsletter mensual i el 
contingut de les xarxes socials.
Durant l’any 2020 hi ha un creixement lineal en totes les 
xarxes socials que va acompanyat d’un increment de les 
interaccions amb els continguts (enllaços, comentaris, 
comparticions, shares, saved posts, reaccions a stories 
d’Instagram i missatges directes). 

En destaquem la bona acceptació del programa 
«Histogamers» entre els joves, un dels formats amb més 
bona acceptació per part de les audiències.

Les xarxes socials durant el 2020 van ser fonamentals 
per continuar difonent les activitats, i totes han 
experimentat un creixement.

WEB
Sessions: 164.413
Usuaris: 129.204
Pàgines vistes: 410.832
Pàgines per sessió: 2,68 pàgines per sessió
Durada de la visita: 2 minuts i 50 segons per sessió

El web del museu presenta unes dades a la baixa el 
2020. N’inferim que l’aturada de l’activitat cultural 
causada per la pandèmia ha portat menys persones a 
consultar-lo, amb una baixada en el nombre d’usuaris i 
de visualitzacions de la pàgina. Dels usuaris del web, en 
sabem que la majoria són dones: 60 % de públic femení 
enfront del 40 % de públic masculí. I el percentatge 
d’usuari més elevat segons l’edat és de 45 a 54 anys 
amb un 19,80 %. Segueix el percentatge de 19,20 % 
amb edats compreses entre els 25 i els 34 anys. El 
percentatge menor és el format per usuaris amb edats 
compreses entre els 18 i els 24 anys, amb un 14,60 %. 
Un objectiu que cal assolir és incrementar els usuaris 
d’aquesta franja d’edat.

Un 63,9 % consulten el web des de l’ordinador de 
sobretaula (desktop), un 32,7 % ho fan des del telèfon 
intel·ligent i el 3,4 % des de la tauleta.

ACCIONS ESPECÍFIQUES AL YOUTUBE
Els episodis de La memòria d’un país. La història de 
Catalunya animada https://memoriadunpais.mhcat.cat/, 
es va llançar a finals del 2020. Explica a les generacions 
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coexistir amb la programació presencial i l’experiència 
de les persones usuàries en pot quedar molt enriquida. 
Amb l’estrena a Twitch, el Museu d’Història de Catalunya 
fa un pas més en la voluntat d’obrir-se a nous públics i 
audiències, tot plegat en un entorn digital en el qual la 
veu del públic és cada cop més protagonista i se cerca 
una relació més estreta de manera que l’usuari se senti 
més implicat i fidelitzat amb el museu. En un moment 
de confinament i de restriccions socials, el Museu 
d’Història de Catalunya ha apostat per continuar la 
tasca divulgativa també a través d’una eina com Twitch, 
la qual ha permès als usuaris relacionar-se, participar i 
involucrar-se amb els seus interessos, i més important 
encara en un moment com aquest, sentir-se part d’una 
comunitat. 

El Museu d’Història de Catalunya s’ha convertit en el 
primer museu de Catalunya que ha posat en marxa un 
canal de Twitch, la plataforma de streaming de moda i la 
participació hi ha estat molt rellevant.

Durant el 2020 s’ha iniciat la preparació del projecte 
«His togamers», en el qual s’abordaran diferents períodes 
històrics a partir dels videojocs i amb el qual es podran 
difondre continguts mitjançant canals coneguts pel públic 
jove. Restarà actiu com a recurs en línia l’any 2021.

PUBLICACIONS DEL MUSEU
— Publicació digital de l’exposició temporal Dones a les 

ones
— Publicació digital al voltant de la reforma de 

l’exposició permanent Per saber-ne més: segle XVIII
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6  XARXES TEMÀTIQUES 
  DE MUSEUS
6.1 XARXA DE MUSEUS D’HISTÒRIA 
  I MONUMENTS DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ
La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de 
Catalunya va ser constituïda el 21 d’octubre de 2010, 
sota el lideratge del Museu d’Història de Catalunya i el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
dins del marc del Pla de Museus 2008. 

En aquests moments la xarxa està constituïda 
per dotze museus membres del plenari i un museu 
col·laborador pendent del tràmit d’adhesió. També 
participa a la xarxa la responsable de l’Àrea de 
Monuments de l’Agència Catalana de Patrimoni 
Cultural.

Casa Museu Verdaguer de Folgueroles
Museu de Cervera
Museu d’Història de Cambrils
Museu d’Història de Catalunya
Museu d’Història de Girona
Museu d’Història dels Jueus de Girona
Museu de l’Hospitalet
Museu de Lleida
Museu de Mataró
Museu de Sant Cugat
Museu de Terrassa
Museu Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet
Museu de Tortosa

REUNIONS REALITZADES
El Consell de govern de la xarxa, en què participen les 
directores i els directors dels museus de la xarxa, es va 
reunir durant l’any 2020 en quatre ocasions, en què es 
van aprovar els programes d’actuació. 

Les dates de les reunions van ser les següents: 
— 3 de febrer de 2020 (presencial)
— 29 d’abril de 2020 (virtual)
— 8 d’octubre de 2020 (virtual)
— 14 de desembre de 2020 (virtual)
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PROGRAMES D’ACTUACIÓ
Els diferents programes d’actuació proposats i aprovats 
en el Consell de govern han estat desenvolupats 
segons la planificació prevista i els recursos disponibles. 
Cal destacar que, a part dels projectes ja endegats 
anteriorment, aquest any s’ha iniciat el programa de 
«Millora del sistema documental» i la redacció del Pla 
estratègic - Programa d’actuacions 2021-2024.

Detallem tot seguit els programes i el pressupost assignat 
a cada programa:

 MHP0024 Xarxa Història. Projecte digital Realització d’un mapa interactiu 6.900,00 €
  (abans itinerància d’exposicions) per al web
    
  
 MHP0025 Xarxa Història. Desenvolupament Serveis per a la normalització 54.000,00 €
  i millora del sistema documental i validació de Tesaurus
    

 MHP0026 Xarxa Història.  Fase d’implementació de la prova pilot 7.000,00 €
  «Escenaris de la història» del projecte «Escenaris de la història»

 MHP0027 Xarxa Història.  Organització d’accions de formació 7.000,00 €
  «Museus i gènere»  i avaluació

 MHP0028 Xarxa Història.  Redacció del marc general i dels plans 7.000,00 €
  Pla d’adquisicions  d’adquisició dels museus membres

 MHP0029 Xarxa Història.  Organització i realització 12.000,00 €
  Jornada formativa d’una jornada sobre diversitat

 MHP0030 Xarxa Història.  Realització d’un pla estratègic 6.100,00 €
  Pla estratègic

 TOTAL   100.000,00 €

 
 Concepte   Import

 Desenvolupament i millora del sistema documental. Normalització de Tesaurus 50.820,00 €

 Projecte «Escenaris de la història»  7.157,15 €

 Pla d’adquisicions  6.655,00 €

 Maquetació relatoria seminaris «Museus i gènere»  738,10 €

 Jornada de formació. «Museus i gènere»  8.852,11 €

 Programa d’actuacions  6.098,40 €

 Realització i muntatge de 9 càpsules de vídeo. Projecte «Memòries d’una pandèmia» 13 993,65 €

 Inventari d’objectes recollits en el marc del projecte «Memòries d’una pandèmia» 4.000,00 €

 TOTAL   98.314,41 €

Quadre de despeses executades
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6.1.1 NORMALITZACIÓ DEL TESAURUS 

Aquest programa es va iniciar l’any 2019, coordinat per la 
conservadora del MHC, Teresa Rodon. Durant aquest any 
2020 s’ha convocat la licitació pública per a la normalització 
i validació dels temes dels Tesaurus de la documentació  
de les col·leccions dels museus membres de la xarxa.  
El concurs el va guanyar l’empresa Nubilum. L’objecte del 
contracte consisteix a realitzar processos de normalització 
i validació documental als museus de la Xarxa de Museus 
d’Història i Monuments de Catalunya d’acord amb els 
criteris documentals marcats per la normativa aplicable  
i els estàndards de referència, en especial la traducció 
catalana del Tesaurus d’Art i Arquitectura. 

Els treballs realitzats han estat els següents:
— Normalització i proposta terminològica aplicats als 

camps de nom d’objecte, material, tècnica i ús i funció.
— Revisió i validació del mapatge dels termes dels 

Tesaurus.

6.1.2 PROJECTE «ESCENARIS DE LA HISTÒRIA»

La comissió de treball d’aquest projecte està formada per 
Marina Miquel, cap de l’Àrea de Monuments de l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural; Jordina Boix, directora de 
la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, i Lluís Campins, 
director del Museu de Sant Cugat, amb la participació de 
representants dels museus de Cambrils, Cervera, Lleida, 
Terrassa i Tortosa. 

Els treballs realitzats durant aquest any han estat els 
següents:
— Creació de la marca del projecte. Arran de la unanimitat 

d’acceptació de la proposta presentada, el plenari va 
aprovar canviar el logotip de la xarxa i desenvolupar-ne 
les diferents aplicacions.

— Aprovació de la plantilla de continguts i lliurament de la 
primera fase de l’interactiu amb les dades dels museus 
que han participat en la prova pilot del projecte. 

6.1.3 PLA D’ADQUISICIONS

S’ha presentat el document Marc general de política 
d’adquisicions de les Xarxes de Museus d’Etnologia i 
d’Història i Monuments de Catalunya, realitzat per Jordi 
Medina.

El marc general estableix la tipologia d’objectes 
susceptibles de ser adquirits, els objectes que 
requereixen un interès especial amb l’objectiu de 
mostrar la pluralitat respecte dels requeriments de la 
societat actual, les diferents modalitat d’adquisició i els 
criteris generals i el protocol que cal establir per a les 
adquisicions.

Una vegada establert aquest marc general, es 
procedirà a la redacció dels documents de política 
d’adquisicions de cadascun dels museus, que han de 
tendir a seguir una mateixa estructura, a bastir-se des 
del marc comú d’adquisicions i a executar-se de manera 
coordinada.

6.1.4 MUSEUS I GÈNERE

Aquest any 2020 s’ha dut a terme la jornada «Construir 
nous relats de museu mitjançant l’ús del llenguatge 
inclusiu», celebrada virtualment el 23 de novembre de 
2020. La jornada va tenir una bona acollida i va resultar 
satisfactòria per a les persones que s’hi van connectar. 

També s’ha fet l’encàrrec de la maquetació del document 
en pdf que recull la relatoria de tots els seminaris de 
formació participatius, realitzats al llarg dels anys 2018 
i 2019. La publicació haurà de quedar enllestida aquest 
any 2021.

6.1.5 PROJECTE «MEMÒRIES D’UNA PANDÈMIA»

Arran de l’aparició de la pandèmia de la COVID-19, els 
museus membres de la Xarxa de Museus d’Història 
i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus 
d’Etnologia de Catalunya han posat en marxa aquest 
projecte comú amb la finalitat de preservar els testimonis 
de memòria oral, escrita, audiovisual i material del pas de 
la COVID-19 pel nostre país.

Com a resultat de la campanya s’han recollit, vídeos, 
imatges, textos, cartells i materials com ara mascaretes, 
EPI (equips de protecció individual), bates, dibuixos, etc., 
que ens permeten interpretar l’impacte de la pandèmia a 
Catalunya des del punt de vista sanitari, social, econòmic 
i cultural, i que esdevindran el patrimoni que les properes 
generacions podran vincular amb el període històric que 
estem vivint.

Dins d’aquest projecte s’han formalitzat els contractes 
d’una antropòloga per fer l’inventari i l’anàlisi de 
tots els materials recollits i de l’empresa productora 
d’audiovisuals, que realitzarà nou càpsules de vídeo amb 
entrevistes.
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6.1.6 REDACCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC - PROGRAMA 
D’ACTUACIONS 2021-2024

Seguint el model d’altres xarxes territorials o temàtiques 
de Catalunya, s’ha realitzat durant aquest any el 
document del Pla d’actuacions 2021-2024 de la Xarxa de 
Museus d’Història i Monuments de Catalunya, coordinat 
per l’empresa Alisis.

Ha estat un treball intens de participació de tots els 
museus de la xarxa per tal d’establir un pla estratègic i un 
pla d’actuacions en el marc del Pla de Museus 2030.

En el marc del programa d’actuacions, s’ha iniciat 
l’elaboració del nou conveni marc que ha de regular 
la gestió, la governança i els sistemes d’adhesió de 
la xarxa, com també l’organigrama i el seu marc de 
responsabilitat.

6.2 XARXA DE MUSEUS D’ETNOLOGIA 
  DE CATALUNYA

INTRODUCCIÓ
La Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya va ser 
creada el 19 de març de 2008, amb la signatura d’un 
conveni «per articular polítiques comunes de protecció 
del patrimoni i difusió, formació i dinamització territorial 
dels elements constitucionals del patrimoni etnològic 
contingut en els museus que en formin part». La creació 
de la XME va ser impulsada per la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de 
Museus 2008. 

Actualment la XME està integrada per tretze museus 
que han signat, aquest any 2020, un nou conveni de 
col·laboració dins del marc del Pla de Museus 2030:

— Can Quintana. Museu de la Mediterrània
— Museu de la Pesca. Palamós 
— Ecomuseu de les Valls d’Àneu
— Museu Comarcal de la Conca de Barberà
— Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
— Museu de les Terres de l’Ebre
— Musèu dera Val d’Aran
— Museu d’Història de Catalunya
— Museu d’Història de la Immigració de Catalunya
— Museu Etnogràfic de Ripoll
— Museu Etnològic de Barcelona
— Museu Etnològic del Montseny-La Gabella
— Vinseum. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

També hi participen com a convidats representants de la 
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i 
Acció Cultural.

REUNIONS CELEBRADES
El Consell de govern de la xarxa, en què participen les 
directores i els directors dels museus de la XME, es va 
reunir durant l’any 2020 en quatre ocasions, en què es 
van aprovar els programes d’actuació i se’n va fer el 
seguiment. 

Les dates de les reunions van ser les següents: 
— 7 de febrer de 2020 (presencial)
— 28 d’abril de 2020 (virtual)
— 9 d’octubre de 2020 (virtual)
— 11 de desembre de 2020 (virtual)



29 MHC - Memòria - 2020

PROGRAMES D’ACTUACIÓ

Els diferents programes d’actuació proposats i aprovats 
en el Consell de govern han estat desenvolupats segons 
la planificació prevista i els recursos disponibles.

 Xarxa Etnologia.  D/226000100/4430/0000 Suport a la presentació d’exposicions - € 
 Itinerància exposicions  als museus membres

 Xarxa Etnologia.  D/213000100/4430/0000 Treballs de reparació i de manteniment  13.000,00 €
 Equipaments tècnics  d’equipaments de conservació 
   i desinsectació d’obres 

 Xarxa Etnologia.  D/227001300/4430/0000 Realització de projectes de col·laboració  20.000,00 €
 Projecte Parcs  entre Museus d’Etnologia i Parcs Naturals  
 Naturals - Museus

 Xarxa Etnologia.  D/227001300/4430/0000 Serveis per a la normalització i validació  57.000,00 €
 Desenvolupament i  de Tesaurus   
 millora del sistema
 documental

 Xarxa Etnologia.  D/226000100/4430/0000 Organització i realització d’una jornada  - €
 Jornada formativa  sobre diversitat  

 Xarxa Etnologia.  D/227001300/4430/0000 Realització d’un pla estratègic 6.100,00 € 
 Pla estratègic

 Xarxa Etnologia.  D/227001300/4430/0000 Redacció del marc general i dels plans  6.655,00 € 
 Pla d’adquisicions  d’adquisició dels museus membres  

 TOTAL   102.755,00 €

 
 Concepte Import

 Subscripció a la revista Caramella 1.143,45 €

 Reparació de la cambra d’anòxia del Museu de Ripoll 12.997,71 €

 Cooperació en l’àmbit del patrimoni etnològic als Parc Naturals de l’Alt Pirineu 4.999,72 €
 i el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici

 Programa del Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural dels Ports 5.000,00 €

 Millora de la maqueta del Parc Natural ubicada al Museu de la Mediterrània 765,00 €

 Segona part de l’inventari del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 4.235,00 €

 Jornada de formació entre directors de Parcs Naturals de Catalunya 5.000,00 €
 i Museus d’Etnologia de Catalunya durant l’any 2020

 Sistema documental. Normalització de Tesaurus 54.450,00 €

 Pla estratègic  6.098,40 €

 Pla d’adquisicions  6.655,00 €

 TOTAL 101.344,28 €

Quadre de despeses executades

Detallem tot seguit els programes i el pressupost 
assignat a cada programa, inicialment previst per un valor 
global de 100.000 euros.
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6.2.1 PROGRAMA D’EQUIPAMENTS TÈCNICS

Per acord del plenari de la xarxa, s’ha assumit la 
reparació de la cambra d’anòxia del Museu de Ripoll. 
En contrapartida s’aprova que, a partir de l’any vinent, 
seguint un calendari programat, els museus membres 
de la xarxa tindran dret a un procés de desinsectació 
d’objectes de la seva col·lecció. 

6.2.2 PROGRAMA DE PARCS NATURALS I MUSEUS

L’any 2016 es va forjar un acord entre la Xarxa de 
Museus d’Etnologia i els Parcs Naturals de la Generalitat 
de Catalunya que es va materialitzar en un programa 
conjunt d’accions entre els museus i el parcs naturals 
que es troben en un mateix territori. Aquest programa 
s’emmarca en el Pla d’actuacions per a la protecció, 
conservació i difusió del patrimoni cultural i natural de 
Catalunya aprovat l’11 de desembre de 2018 per acord 
de Govern de la Generalitat.

L’objectiu del programa és impulsar la recerca, la 
preservació i la gestió del patrimoni cultural en els espais 
naturals protegits. Per aconseguir-ho és fonamental la 
coordinació entre tots els agents implicats en la gestió 
del patrimoni cultural i natural.

El treball en col·laboració, les actuacions en l’àmbit 
de la difusió, l’educació ambiental, com també les 
infraestructures patrimonials d’atenció al públic són 
fonamentals per assolir aquests objectius.

Els museus que han participat en el programa per part 
de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya han 
estat els següents: 
— Can Quintana. Museu de la Mediterrània
— Ecomuseu de les Valls d’Àneu
— Museu de les Terres de l’Ebre
— Musèu dera Val d’Aran
— Museu Etnològic del Montseny-La Gabella

Els parcs que han participat en el programa per part  
de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat han 
estat els següents: 
— Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
— Parc Natural de l’Alt Pirineu
— Parc Natural del Delta de l’Ebre
— Parc Natural dels Ports
— Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
— Parc Natural del Montseny
Les accions es consensuen entre els museus i els parcs 
implicats i comporten una aportació anual de 40.000 
euros, dels quals la XME n’aporta la meitat.

Les accions i els parcs implicats en el programa han 
estat els següents: 
— Parc Natural dels Ports. Preparació del guió i disseny 

de l’exposició «Antecedents del Parc Natural del Delta 
de l’Ebre» 

 Import econòmic: 2.500 € Xarxa de Museus 
d’Etnologia

— Parc Natural del Delta de l’Ebre. Recerca sobre els 
antecedents de l’excursionisme i la caça als Ports

 Import econòmic: 2.500 € Xarxa de Museus 
d’Etnologia + 5.000 € Servei ENP.

— Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici. 
Recerca, adquisició, conservació i documentació de 
peces de referència d’artesania.

 Import econòmic: 2.500 € Xarxa de Museus 
d’Etnologia+ 2.500 € Servei ENP

— Parc Natural de l’Alt Pirineu. Inventari i recerca dels 
elements històrics de ferro de les esglésies i ermites de 
la Vall Ferrera.

 Import econòmic: 2.500 € XME + 2.678,94 € Parc 
Natural de l’Alt Pirineu

— Parc Natural del Montgrí i del Baix Ter. A1 Inventari del 
patrimoni cultural. Import econòmic: 4.235 € XME + 
568,70€ Servei ENP

— Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 
A2 Treballs de millora a la projecció de la maqueta del 
Parc Natural.

 Import econòmic: 765 € XME + 350€ Servei ENP.
— Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

A3 Dinamització del patrimoni cultural de l’església de 
Santa Maria del Palau.

 Import econòmic: 4.135 € Servei d’Espais Naturals 
Protegits

— Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter. A4. Jornada Parcs Naturals i Museus. Bones 
pràctiques en la gestió del patrimoni cultural dels 
Espais Naturals. 25 de novembre de 2020.

 Import econòmic: 5.000 € XME.
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6.2.3 PROGRAMA TESAURUS DOCUMENTACIÓ 
DE COL·LECCIONS

Aquest programa es va iniciar el 2019 i durant aquest 
any 2020 s’ha convocat la licitació pública per a la 
normalització i validació dels temes dels Tesaurus de la 
documentació de les col·leccions dels museus membres 
de la xarxa. El concurs el va guanyar l’empresa Veraicon. 
L’objecte del contracte consisteix a realitzar processos 
de normalització i validació documental als museus de 
la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya, d’acord 
amb els criteris documentals marcats per la normativa 
aplicable i els estàndards de referència, en especial la 
traducció catalana del Tesaurus d’Art i Arquitectura. 

Els treballs realitzats han estat els següents:
— Normalització i proposta terminològica aplicats als 

camps de nom d’objecte, material, tècnica i ús i funció.
— Revisió i validació del mapatge dels termes dels 

Tesaurus.

6.2.4 REDACCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC - PROGRAMA 
D’ACTUACIONS 2021-2024

Seguint el model d’altres xarxes territorials o temàtiques 
de Catalunya, s’ha realitzat durant aquest any el 
document Pla d’actuacions 2021-2024 de la Xarxa 
de Museus d’Etnologia de Catalunya, coordinat per 
l’empresa Alisis.

Ha estat un treball intens de participació de tots els 
museus de la xarxa per tal d’establir un pla estratègic i un 
pla d’actuacions en el marc del Pla de Museus 2030.

El pla recomana la necessitat de posar en marxa 
una prova pilot amb la contractació d’un/a professional 
extern/a amb dedicació de mitja jornada que desenvolupi 
les tasques de tècnic/a executiu/va com a responsable 
de redactar el pla anual d’activitats anual, dinamització 
de les comissions, comunicació interna de la xarxa 
i redacció de la memòria anual, la qual cosa es farà 
efectiva el proper any.

També s’hi destaca la proposta d’incloure la figura 
d’assessor/s expert/s. En la reunió del mes de desembre 
s’hi va incorporar el Sr. Roger Costa com a representant 
de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de 
la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme 
Cultural.

6.2.5 PLA D’ADQUISICIONS

S’ha presentat el document Marc general de política 
d’adquisicions de les Xarxes de Museus d’Etnologia i 
d’Història i Monuments de Catalunya, realitzat per Jordi 
Medina.

El marc general estableix la tipologia d’objectes 
susceptibles de ser adquirits, els objectes que 
requereixen un interès especial amb l’objectiu de 
mostrar la pluralitat d’acord amb els requeriments de la 
societat actual, les diferents modalitat d’adquisició i els 
criteris generals i el protocol que cal establir per a les 
adquisicions.

Una vegada establert aquest marc general, es 
procedirà a la redacció dels documents de política 
d’adquisicions de cadascun dels museus, que han de 
tendir a seguir una mateixa estructura, a bastir-se des 
del marc comú d’adquisicions i a executar-se de manera 
coordinada.

6.2.6 PUBLICACIONS

Per tal d’ajudar a la difusió de la Xarxa de Museus 
d’Etnologia i els seus museus, es manté la col·laboració 
amb la revista Caramella, consistent en una subscripció 
anual per a cada museu de la xarxa i també la publicació 
d’un article d’un museu de la xarxa en cada número de 
la revista, més una pàgina de publicitat. L’aportació a la 
revista ha estat de 1.143,45 euros.

Aquest any s’han editat dues revistes i s’han publicat 
dos articles: un de titulat «Vinseum» i l’altre sobre 
«L’adquisició de la col·lecció Pons Oliveras».
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TOTAL DE VISITANTS

44.628 / 38.165 – 50.165

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

28.701

TOTAL DE VISITES A LES 
EXPOSICIONS TEMPORALS

10.789 

TOTAL D’ASSISTENTS A LES ACTIVITATS: 

14.717

PERFIL DEL PÚBLIC DEL MUSEU

DISTRIBUCIÓ ENTRADES
GENERAL  REDUÏDA

7.122  4.480

GRATUÏTA  ACCÉS LLIURE

19.106  6.960

TOTAL D’ASSISTENTS 
A LES ACTIVITATS EDUCATIVES 

13.396

TOTAL D’ASSISTENTS 
A LES ACTIVITATS CULTURALS 

1.089

TOTAL D’ASSISTENTS 
A LES ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS 

232

7  INDICADORS
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PRESSUPOST 
MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA 
2020

INGRESSOS
Drets d’entrada       41.782,90

Aportacions dels titulars    2.712.019,74

Activitats        2.083,03

Vendes          638,02

Lloguer d’espais          551,20

Altres ingressos propis      120.977,91

TOTAL    2.878.052,80 €

DESPESES
Despesa Estructural
Personal      869.585,52

Despesa Estructural s/personal    1.190.875,67

Despesa programació i projectes      773.141,79

Despesa en inversions       44.449,82

TOTAL    2.878.052,80 €

Museografia      237.943,76 
Acció cultural i educativa      146.824,50 

Serveis educatius       18.745,55 

Comunicació      122.467,10 

Direcció       48.742,19 

Xarxes      196.658,69 

Manteniment        1.760,00 

TOTAL      773.141,79 €

8  PRESSUPOST

26%
Xarxes

6%
Direcció

2%  
Serveis educatius

16%
Comunicació

19%  
Acció cultural 
i educativa

31%
Museografia 

0%
Manteniment

DESPESA PROGRAMACIÓ I PROJECTES ANY 2020
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