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La pandèmia produïda pel SARS-CoV-2 s’ha expandit arreu del món des del mes de finals del 2019. Al 
nostre país s’han produït diverses onades del fenomen que han comportat, a més dels efectes sanitaris  
i econòmics negatius a la població, clares limitacions de l’activitat cultural tot i que amb mesures 
d’obertura que han estat seguides arreu d’Europa per excepcionals. La majoria d’equipaments culturals 
es mantenen oberts al públic, però amb severes limitacions. Els resultats positius de les  vacunes que 
s’estan administrant a la població i la utilització massiva de procediments de control de la infecció, com 
els tests d’antígens, han fet que, actualment, el món hagi entrat en una certa normalitat, amb una 
reducció de l’amenaça a la salut de les persones i una possible recuperació de l’economia i de l’activitat 
social.  
 
El museus han sabut mantenir la seva activitat bàsica, la visita individual o en “grups bombolla” i, gràcies 
a la reobertura d’altres equipaments culturals com teatres i auditoris, ha estat possible recuperar les 
activitats grupals i culturals, com les activitats educatives, les visites guiades i tots els altres projectes i 
serveis que s’havien quedat aturats per les restriccions de mesos passats. Aquest és el cas de la 
celebració del Dia Internacional dels Museus. Un esdeveniment mundial que, a casa nostra, gràcies a 
l’evolució positiva del control de la pandèmia, es torna a celebrar de manera presencial en la majoria de 
museus catalans combinant amb accions virtuals. 
 
El Dia Internacional dels Museus torna doncs a Catalunya amb una celebració que tindrà lloc des 
dissabte 15 de maig, dia en què es fa la popular Nit dels Museus, fins a dimarts 18 de maig, el Dia 
Internacional dels Museus.  
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Dia Internacional dels Museus 2021 
El futur dels museus: recuperar i reimaginar 
Davant el moment que estan vivint les societats actuals arran de la pandèmia de la COVID-19, el Consell 
Internacional dels Museus (ICOM) aposta pel paper que han de jugar els museus en les societats i en el 
lideratge que aquests han d’assumir en els canvis que se’ns presenten: cal repensar la relació dels 
museus amb les comunitats a les quals serveixen, experimentar amb nous models híbrids de consum 
cultural i reafirmar amb força el valor dels museus en la construcció d’un futur just i sostenible.  
 
Així, l’ICOM proposa celebrar enguany el Dia Internacional dels Museus amb el lema El futur dels 
museus: recuperar i reimaginar. Els museus, els seus professionals i les comunitats són convidats a 
crear, imaginar i compartir noves pràctiques de (co)creació de valor, nous models de gestió per a les 
institucions culturals i solucions innovadores per als reptes socials, econòmics i mediambientals del 
present. 
 
Des del Departament de Cultura, amb la complicitat de la resta d’institucions públiques, s’ha proposat 
al conjunt de museus catalans sumar-se a la celebració del Dia Internacional dels Museus seguint el 
lema de l’ICOM, tot organitzant activitats i jornades de portes obertes entre dissabte 15 i dimarts 18 
de maig. La situació sanitària actual ha permès organitzar un DIM2021 presencial, reforçat amb accions 
virtuals, en especial la popular Nit dels Museus que tindrà lloc dissabte 15 de maig.  
 
Donarà el tret de sortida a aquesta celebració la inauguració per part de la consellera, divendres 14 de 
maig a la tarda, de la remodelació de les sales del gòtic del Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal. Unes 
obres que han estat finançades pel Departament de Cultura i el Museu de Lleida i que comprenen l’àrea 
que va de la segona meitat del segle XIV fins a la de finals del segle XV, un període històric i artístic molt 
important dins del discurs del museu. La reforma presenta un renovat discurs museogràfic històric i 
artístic, més accessible a la diversitat de públic del museu i, sobretot, una nova exposició de les peces 
d’art que incorpora obres de primer nivell procedents, sobretot, del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
i del Museu del Disseny de Barcelona, però també dels dipòsits de la Generalitat de Catalunya, de l’Arxiu 
Arqueològic de la Paeria i de Tatxo Benet, així com alguna obra dels propis fons del Museu de Lleida. 
 
L’endemà, l’Arts Santa Mònica inaugura la instal·lació “Dimonis” de Cabosanroque, al claustre Max 
Cahner. Una manifestació artística integrada per 10 dispositius plàstics i sonors que ens aproximen al 
fenomen de la possessió i les seves implicacions socials, estètiques, biològiques i fins i tot teatrals. Una 
reflexió que parteix d’unes llibretes escrites per Jacint Verdaguer entre el 1890 i el 1893 mentre assistia 
a sessions d’exorcisme en un pis de Barcelona.  
 
Des del Departament de Cultura s’ha volgut tornar a donar un suport especial a la celebració del 
DIM2021, proposant la utilització d’una imatge conjunta, com també l’organització d’unes iniciatives 
comunes per tots els museus catalans que s’hi vulguin sumar, en coordinació i amb la col·laboració 

https://drive.google.com/drive/folders/1nfPf5rEGtZ7_JnKQ67Fe0gH3BZj-K3WP
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d’ICOM i de totes les administracions amb responsabilitats patrimonials: les diputacions de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona, i l’ICUB de l’Ajuntament de Barcelona. També s’ha comptat amb el treball de 
suport de les xarxes de museus temàtiques (Arqueoxarxa, STmNACTEC, XMA, XMCN, XME, i xMHCat) i 
territorials (Xarxa de Museus Locals de Barcelona, xarxes de museus de les comarques gironines, de les 
comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre i de les Terres de Lleida i l’Aran).  
 
En aquest context, el Servei de Museus de la Direcció General de Patrimoni Cultural ha impulsat les 
següents actuacions per al conjunt del sistema museístic català.  Tot i que el DIM s’adreça al conjunt de 
persones, en aquesta edició s’ha posat l’accent en dos col·lectius socials específics que s’han vist molt 
afectats per la pandèmia: les persones grans i les persones joves: 
 
 Campanya de comunicació 
 Benvinguda a la gent gran 
 Edcamp: “Joves i Museus” 
 Youtubers als museus! 
 Podcast en directe 

 
Campanya de comunicació 
 
Un any més, s’ha dissenyat una campanya encaminada a mostrar tota la feina feta pels museus durant 
aquest any, especialment la que té a veure amb el seu vessant més pròxim i social: el suport que s’ha 
donat a col·lectius especialment vulnerables (gent gran i col·lectius amb risc d’exclusió), els recursos 
oferts per als joves i per a les famílies, el professorat i la ciutadania en general.  
 
La imatge, inspirada en el cartell de l’ICOM, posa a les persones al centre de la campanya, en especial 
les comunitats més joves que imaginen el futur dels museus a través de les ulleres de realitat 
augmentada, que simbolitzen el futur. A partir d’aquesta imatge, s’ha dissenyat un paquet d’aplicacions 
que s’han distribuït a tots els museus catalans. 
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Per saber tot sobre l’esdeveniment a Catalunya, en especial l’agenda d’activitats del DIM2021, s’ha 
habilitat un site especial al portal web del Patrimoni Cultural que recull més de 200 activitats que han 
organitzat més de 150 equipaments museístics arreu de Catalunya:  
http://patrimoni.gencat.cat/ca/dim2021.  

 

Benvinguda a la gent gran 
 
La gent gran ha estat un dels col·lectius que més ha patit durant la pandèmia de la COVID-19, en especial 
durant els períodes de confinament domicliari. És per aquest motiu que des del Departament de Cultura 
s’ha volgut celebrar el DIM d’enguany amb les persones grans, fent una crida als museus catalans 
perquè convidessin a les comunitats de gent gran pròximes o amb les que habitualment tractaven 
perquè retornessin als museus, rebent-los d’una forma especial.  
 
S’han sumat a la iniciativa 60 equipaments museístics de Catalunya, els quals han organitzat activitats 
especials per a grups estables de gent gran. Per poder desenvolupar correctament l’activitat, es va 
organitzar una sessió de formació en línia en la qual es van donar consells i recomanacions per triar 
l’activitat, preparar la benvinguda i rebre aquest col·lectiu de la millor forma possible. La sessió va anar 
a càrrec de la Tere Pérez, impulsora del Programa Alzheimer del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona amb molta experiència en l’àmbit de la cultura i les persones grans, i la Janina Berzosa, 
col·laboradora del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles en diferents projectes de salut i 
benestar. 
 
Destaca la varietat d’activitats que els museus organitzen per al col·lectiu de gent gran, com: “El museu 
és de tots!” del Museu d’Alcover que proposa una visita guiada i una conversa entre persones usuàries 
del Centre de Dia d'Alcover i alumnat de llengua catalana de l'Institut Fonts del Glorieta d'Alcover, per 
tal de compartir vivències, records i confrontar mirades intergeneracionals; l’espectacle del Museu 
d’Arenys de Mar que oferirà un taller de contes amb un narrador local a la residència geriàtrica 
municipal, que girarà al voltant dels objectes de la col·lecció local per treballar aspectes de la memòria 
i oferir-los la possibilitat de rememorar festes, oficis, personatges de la vida local; l’activitat virtual 
“Memòries compartides” de la Fundació Joan Miró que despertarà la memòria i les històries de la gent 
gran a partir de la visualització d’imatges, o el recorregut pel casc antic de Viella “Es carrèrs des nòsti 
pairs-sénhers” que organitza el Musèu dera Val d’Aran.  
 

http://patrimoni.gencat.cat/ca/dim2021
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Activitat dels Museus d’Olot 
 
Esment especial la iniciativa dels Museus d’Olot que, per la seva banda, han entrat a diversos 
equipaments de gent gran de la ciutat. 13 persones han visitat aquest darrer mes d’abril els magatzems 
dels museus on triaven una peça. Posteriorment, els tècnics del museu els la van portar a la residència 
on van conviure amb ella més de 24 hores. En aquest període de temps, el fotògraf Pep Sau va visitar-
los i els va retratar amb l’obra. El resultat és el que es podrà veure en unes lones de grans dimensions 
instal·lades a les diferents façanes de l’Hospici La Caritat i la residència Montsacopa. 
 

 

 
Museus participants: Museu de Premià de Dalt, Museu d’Art de Cerdanyola, Museu de la 
Mediterrània, Museu de la Noguera, Museus d’Olot, Museu de la Pagesia de Castellbisbal, Museu de 
Granollers, Terracotta. Museu de la Ceràmica de la Bisbal, Museu d’Arqueologia de Catalunya-
Barcelona, Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Museu d’Arenys de Mar, Institut Botànic 
de Barcelona. Gabinet Salvador, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Museu d’Art de Girona, 
Museu d’Història de Catalunya, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, Museu del Cinema, Museu Arqueològic Comarcal 
de Banyoles, Museu d’Història dels Jueus, Museu del Mar, Museu de l’Anxova i de la Sal, Museu 
d’Història de Girona, MuseuTorre Balldovina, Museu Víctor Balaguer, Museu Romàntic Can Papiol, 
Museu del Suro de Palafrugell, Museus de Reus, Museu d’Alcover, Museu Comarcal de la Conca de 
Barberà, Museu Etnogràfic de Ripoll, Museu de les Terres de l’Ebre, Museu de Tortosa, Museu Joan 
Abelló, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Ullastret, Museu de Cervera, Museu de Ciències Naturals 
de Granollers, Casa Museu Verdaguer, Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, Espai Far, Museu 
Marítim de Barcelona, Museu Episcopal de Vic, Fundació Joan Miró, Museu d’Història de Sabadell, 
Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes. Masia d'en Cabanyes, Museu Etnològic 
del Montseny, Fundació Antoni Tàpies, Palau Güell, Museus d’Esplugues, Museu del Ferrocarril de 
Catalunya, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Musèu dera Val d’Aran, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, Recinte Modernista de Sant Pau i Museu del Ter.  
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Edcamp “Joves i museus” 
 
Amb la voluntat de reimaginar el futur dels museus d’acord al tema proposat per l’ICOM per al DIM2021, 
el Departament de Cultura ha volgut donar veu a les persones joves i saber què en pensen dels 
museus i com se’ls imaginen. Per fer-ho, es va impulsar la creació de l’Edcamp “Joves i museus” que es 
va celebrar el passat 17 d’abril en línia. Una trobada que habitualment té lloc amb persones de la 
comunitat educativa amb ganes d'aprendre, compartir entre iguals i fer xarxa. Els Edcamps són 
impulsats per persones que, volen transformar l'educació. En l’especial “Joves i museus”, la conversa 
va tenir lloc entre joves i va comptar amb el suport del Museu de l’Empordà, dels Museus d’Esplugues, 
del Museu del Ferrocarril de Catalunya i del Museu del Suro de Palafrugell, amb la coordinació d’Adhoc 
Cultura i la participació d’estudiants de màsters de museologia com a facilitadors de les converses per 
impulsar, novament, una mirada jove.  
 
Es va fer una crida a joves d’entre 18 i 25 anys a través de les xarxes socials convidant-los a participar-
hi i fer propostes sobre com han de ser els museus des del seu punt de vista, amb l’objectiu de crear 
sinèrgies entre els mateixos joves i els museus per impulsar accions vinculades amb alguns dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU.  
 
A partir d’un procés participatiu previ de consulta a les persones inscrites, es van establir les següents 
sales de treball:  
 
 Treball digne. Com repensem els museus com agents transformadors socials? 
 Perspectiva de gènere. Com transformem els museus en espais feministes? 
 Posicionament, política i ideologia. A quines influències responen els museus? 
 Noves tecnologies. De quina manera? 
 Reflexionem sobre els museus. Per què no hi anem? 
 Fer match entre joves i museus. Què i com fer-ho? 

 
La convocatòria va aplegar un centenar de persones joves inscrites, de les quals una cinquantena van 
participar directament a les sessions del dia 17 d’abril. Aquestes converses i inquietuts s’han recollit en 
cinc píndoles que es publicaran el Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, al canal de Youtube de 
@patrimonigencat. En aquests vídeos, exposen les seves propostes per tal que els museus puguin 
contribuir a fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals amb què ens trobem. 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoSdotam3UniooWtNGLqQpQbizxC51R1m
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoSdotam3UniooWtNGLqQpQbizxC51R1m
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Youtubers als museus! 
 
La joventut té ganes de moure’s, de sortir de casa i de gaudir al màxim dins de les limitacions que suposa 
la COVID-19. Per això, els museus són una bona opció per a ells i elles, perquè són espais on compartir 
experiències i coneixements, fer-se fotografies, descobrir curiositats i passar una bona estona junts en 
un entorn segur. 

Perquè els equipaments museístics poden interessar a una gran varietat de nois i noies, tinguin els 
interessos que tinguin, el Departament de Cultura ha convidat a vuit youtubers de Canal Malaia a 
participar en la celebració del Dia Internacional dels Museus perquè s’endinsin en les xarxes 
temàtiques dels museus catalans i engresquin a la seva generació. El resultat són vuit vídeos amb 
contingut inspirat en les temàtiques i/o les col·leccions dels museus catalans, amb un format atractiu 
que arribarà a adolescents i joves interessats en continguts que poden estar associats als museus, com 
l’art, la música, les ciències naturals, l’arquitectura, la tècnica, etc: 

 Xarxa de Museus d'Art de Catalunya: La Noelia Karanezi (@noeliakaranezi) fa una descoberta 
dels museus d’art de Catalunya a través de la història de les dones silenciades en l’art. 

 Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya: El Bru Esteve (@brusteve) ha buscat 
unes quantes peces que l’han cridat l’atenció i fa un monòleg amb molt sentit de l’humor. 

 Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya: La Laura Grau (@inflowenser) fa una comparació 
per saber quins museus serien els preferits dels seus amics i amigues de la universitat. 

 Xarxa de Museus i Jaciments arqueològics de Catalunya: L’Albert Pagà (@berti_iau) ha 
investigat l’Arqueoxarxa i fa un repàs per troballes curioses que s’han descobert en quatre ciutats 
catalanes. 

https://xarxa.museunacional.cat/
https://www.youtube.com/channel/UC7jORxG7d_15Vh4xONEMu1A
https://www.mhcat.cat/descobreix_catalunya/xarxa_monuments/la_xarxa_de_museus_d_historia_i_monuments_de_catalunya
https://www.youtube.com/channel/UCrJNxdVQ_fatdnQh_6jXX9A
https://www.mhcat.cat/descobreix_catalunya/etnologia/xarxa_de_museus_d_etnologia_de_catalunya
https://www.youtube.com/channel/UCXTt632xKRgQwdiMSu-DRUg
https://www.instagram.com/inflowenser/
http://www.arqueoxarxa.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCPn1nFLeba3BIU5Q11tEpdQ
https://www.instagram.com/berti_iau/
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 Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya: La Natàlia Möller (@nataliamoller) és una 
apassionada de les flors i el seu amor per la natura l’ha portat a visitar el Jardí Botànic.  

 Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya: La Laia Argelaguet 
(@laia.argelaguet) ens parla del patrimoni indutrial català i fa un vlog d’una excursió al Museu 
Molí Paperer de Capellades. 

 Xarxa de Museus Marítims de la Costa catalana: Les Dumbhoes (@dumbhoesdoingdumbthings) 
són un grup de cinc amigues a qui els encanta xerrar, i aquest cop ho han fet amb els museus 
marítims per veure quina és la relació entre les dones i el món del mar. 

 Xarxa de Museus Tèxtils de Catalunya: La Raquel Roca (@reich.roca) s’ha enamorat d’aquests 
museus doncs tracten sobre els seus temes preferits: la moda, cosir i reparar teixits, i també ser 
sostenibles. 

Els vídeos es publicaran el 15 de maig a les 9 hores al canal de Youtube de @patrimonigencat i dels 
perfils dels i de les youtubers.  

 

 
Visita de @reich.roca a la Xarxa de museus tèxtils de Catalunya 

 
Podcast sobre museus 
 
Finalment, el mateix dia 18 de maig, es comptarà amb el grup Gent de Merda en un podcast especial 
DIM 2021. Les quatre components del grup (la Clàudia Rius, la Rita Roig, l’Ofèlia Carbonell i la Paula 
Carreras) entrevistaran a quatre persones representants de diversos col·lectius: Magda Gassó, cap de 
Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, dues estudiants del màster 
de museologia de la Universitat de Barcelona i que van participar en l’Edcamp “Joves i museus” i una 

https://www.youtube.com/channel/UCpIbUrNLyrCOT7LFUVRalAA
https://www.instagram.com/nataliamoller/
https://sistema.mnactec.cat/es/
https://www.youtube.com/channel/UCq7Bvltvr-nWBFns9-IWR1A
https://www.instagram.com/laia.argelaguet/
http://museusmaritims.mmb.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCvUIpt8ywpOizxpPRGEH0HQ
https://www.instagram.com/dumbhoesdoingdumbthings/
https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/museus-de-catalunya/xarxes/xarxes-tematiques/xarxa-de-museus-textils-de-catalunya/
https://www.youtube.com/channel/UCZ0KGFElbqqt5Q0YdGuZTfA
https://www.instagram.com/reich.roca/
https://youtube.com/playlist?list=PLoSdotam3Uniu232ciT-zfDbFVbpnKRVh
https://www.youtube.com/channel/UCQvIQnJGSDFX_IAiV9JuBew
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persona gran visitant de museus, amb l’objectiu de generar un diàleg transversal i intergeneracionals 
sobre els museus. Seguint el format entrevista, es produirà una conversa distesa i fluïda entre les quatre 
presentadores i les persones convidades. Tindrà una durada aproximada d’una hora. 

 

 

Totes les produccions audiovisuals seran accessibles. S’han traduït a Llengua de Signes en Català. 
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Museus 2030 
Els projectes destacats del Pla de Museus de Catalunya 

 
“Museus 2030. Pla de museus de Catalunya”, el pla estratègic que recull el conjunt de les polítiques 
de la Generalitat per als equipaments museístics catalans, defineix les actuacions i quantifica els 
recursos econòmics, tècnics i humans per poder executar-les. 
 
Plantejat com una estratègia a mig termini, el Pla de Museus de Catalunya formula una visió clarament 
renovadora del què han de ser els museus catalans en l’horitzó de 2030, i dissenya un nou sistema de 
museus, que ha d’articular el suport de la Generalitat i de la resta d’institucions del país a aquests 
equipaments científics i culturals. Des del seu inici i fins al 2030, el Pla es desenvolupa en períodes 
quadriennals, on es concreten els objectius específics, les actuacions, els costos, les fonts de 
finançament i el calendari d’execució.  
 
Des de la seva presentació el 2017 per part del conseller Lluís Puig i malgrat les situacions 
extraordinàries, el Departament de Cultura ha treballat aquests anys per implementar el màxim nombre 
d’accions contingudes al Pla. Actualment s’han iniciat el 75% de les actuacions previstes, entre les quals 
cal destacar: la definició del Mapa de Museus de Catalunya; la consolidació de les xarxes territorials i 
temàtiques de museus; la celebració del primer Fòrum dels Museus de Catalunya; la creació dels 
museus de suport territorial; les bases per a les ampliacions del MACBA i del MNAC; la creació d’un 
programa d’inversions per a la renovació museogràfica dels museus catalans a través de subvencions i 
en convenis pluriennals; l’increment del Fons d’Adquisició de Béns Culturals; l’elaboració de programes 
de conservació preventiva i de digitalització, la definició del Baròmetre Social dels Museus i la recent  
aprovació del Pla d’Accessibilitat de museus i centres i espais d’arts visuals de Catalunya. 
 
El Pla de Museus de Catalunya és el resultat d’un procés de treball fonamentat en el diàleg i la 
participació del sector museístic del país i de professionals d’àmbits afins. Més de dos-cents 
professionals hi han aportat la seva expertesa i el seu parer en diferents fases de la seva elaboració. La 
síntesi de la diagnosi, la visió, els objectius i les actuacions que s’inclouen en el Pla són conseqüència de 
la reflexió realitzada i compartida amb el sector museístic. 
 
Tot seguit presentem cinc grans accions dutes a terme aquests darrers anys, que s’emmarquen en una 
inversió que, només el 2020 va sobrepassar els 45 milions d’euros que el Departament de Cultura va 
dedicar al conjunt dels museus de Catalunya. 
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1. Aprovació del Pla de Museus com a Pla del Govern de la Generalitat i 
modificació de la normativa catalana de museus 

 
El 21 de setembre de 2017 el Conseller Lluís Puig va presentar aquest pla a la comunitat museística però 
els esdeveniments polítics posteriors i la propagació de la pandèmia del SARs COvid-2 van demorar la 
seva aprovació per part del Govern. Finalment, i un cop actualitzat el període de vigència,  el Pla va ser 
aprovat pel Govern de Catalunya el 6 d’octubre de 2020.  

Una vegada aprovat el pla pel Govern, s’han iniciat els treballs de modificació de la normativa catalana 
vigent en matèria museística per tal que esdevingui una eina per al desplegament del Pla de Museus. 
Els primers treballs consisteixen, d’una banda, en una anàlisi comparativa de les polítiques públiques i 
de les legislacions sobre museus de països europeus i,  de l’altra, en la revisió de la Llei 17/1990, de 2 
de novembre, de museus i els decrets, ordres i resolucions vinculades, especialment el Decret 35/1992, 
de 10 de febrer, de desplegament parcial de la llei, i el Decret 232/2001, de 28 d’agost, sobre el personal 
tècnic i directiu dels museus. 

D’aquestes anàlisis es desprèn una modificació àmplia de la legislació catalana. Com a propòsit general, 
la llei s’orientarà a garantir  el museu com un servei públic que dona satisfacció a drets culturals de 
les persones. I com a propòsits més concrets:  

 Afavorir una presència territorial dels museus equilibrada 
 Garantir l’exercici de totes les funcions dels museus, tant les de preservació dels béns com les 

d’atenció als públics i a la comunitat 
 Aportar els criteris bàsics per la sostenibilitat del conjunt dels museus 

Alguns dels instruments de la nova legislació per aconseguir aquests propòsits són els següents: 

• Crear el Sistema de Museus de Catalunya, que acollirà una nova classificació dels museus i la 
reconeixerà les estructures de suport del Sistema com les xarxes de museus, les unitats 
renovades de la Direcció General del Patrimoni,  o l’actualització de la Junta de Museus de 
Catalunya. 

• Substituir el Registre de museus i per un  sistema d’acreditació dels equipaments museístics 
que, a més d’identificar oficialment els museus, certifiqui en termes qualitatius la seva activitat.   
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2. Programa de museus de suport territorial 

L’anàlisi del sistema de museus de Catalunya ha detectat la necessitat de crear museus de suport 
territorial amb l’objectiu de donar serveis especialitzats a equipaments patrimonials bàsics (museus 
petits, cases museu, centres d’interpretació, ...) i a altres recursos patrimonials d’un territori concret.  

En aquesta línia, des del 2017 fins al 2019 es du a terme un projecte pilot  amb diversos museus que 
tenen una clara vocació territorial i una contrastada trajectòria de suport al territori. Un cop contrastat 
el projecte, el 2019 el Departament de Cultura crea una nova línia de subvencions de concurrència per 
programes estratègics que inclou tots els museus que volen optar a ser museus de suport territorial.  

Així, el 2020 es consolida el programa de suport territorial amb la incorporació de sis museus: el 
Museu de les Terres de l’Ebre a Amposta, el Museu Etnològic del Montseny La Gabella a Arbúcies, 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu a Esterri d’Àneu, el Museu Comarcal de la Noguera a Balaguer, el Museu 
de la Mediterrània a Torroella de Montgrí i el Museu del Ter a Manlleu. Aquest any 2021, tots ells 
desenvolupen els seus projectes a ple rendiment i en marcs territorials diversos segons les pròpies 
realitats de l’entorn. 

 

Museu Etnològic del Montseny La Gabella a Arbúcies  
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3. Renovació de museografies i equipaments museístics 
 
Una de les qüestions que estableix el Pla de Museus és que la Generalitat de Catalunya ha d’acompanyar 
els museus a reflexionar sobre el seu futur i ajudar-los a redefinir quina ha de ser la missió i funcions de 
l’equipament. Feta la reflexió, el Departament de Cultura participa activament i dona el suport tècnic i 
econòmic necessaris perquè els processos de renovació de les seves infraestructures i exposicions 
permanents siguin una realitat. 
 
Per aconseguir-ho, els museus treballen en tres línies fonamentals: 
 

1. Auditories que avaluen quina és la museografia dels museus catalans per poder decidir les 
actuacions més prioritàries a desenvolupar. Unes auditories que es van realitzar juntament amb 
les diputacions gràcies a les xarxes territorials.  
 

2. Inversions a museus per tal d’aconseguir una renovació i millores de les seves infraestructures 
i exposicions permanents. En aquest sentit, el Departament de Cultura ha iniciat un programa 
d’inversions de caràcter pluriennal destinat als centres que proposin projectes que tinguin com 
a objectiu principal resoldre les problemàtiques museogràfiques i d’infraestructures.  
 

3. Aprovació dels ajuts per a renovació d’equipaments museístics. Després que el mes d'abril del 
2020 la Comissió Europea decidís destinar els fons europeus a pal·liar els efectes derivats de la 
pandèmia sanitària, el Departament de Cultura va aprovar aquesta aportació extraordinària 
d'11 milions d'euros que, sumats a la que faran els mateixos beneficiaris representarà una 
inversió total de 22,5 milions d'euros en els equipaments museístics catalans. 
 
Aquests ajuts es destinen a projectes d'infraestructures culturals i han d'estar finalitzats el 31 de 
desembre de 2022. El tipus d’actuacions al que es dona suport és per reforçar les aplicacions de 
les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), així com promoure els serveis públics 
digitals, l'alfabetització digital, l'e-aprenentatge, l'e-inclusió i l'e-salut. També són importants 
les iniciatives de suport a l'eficiència energètica, la gestió intel·ligent de l'energia i l'ús 
d'energies renovables en els edificis, així com el foment de la conservació, la protecció, la 
revalorització i la millora del coneixement del patrimoni cultural moble i immoble. 
 
Cal destacar que tots els museus que es van presentar a la convocatòria han obtingut 
finançament. Se n'han concedit dos en l'àmbit de la digitalització i les noves tecnologies, tres 
per eficiència energètica i tretze per a la rehabilitació d'equipaments. 
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Projecte museogràfic del futur Museu del Barroc de 
Catalunya, actual Museu Comarcal de Manresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte museogràfic del Museu Arqueològic 
Comarcal de Banyoles. 

 
 

Beneficiaris Projectes 
Import  

concedit 
Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona 

Pla de transformació digital         900.771,62 € 

Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona 

Pla de millora de l'eficiència energètica 303.831,69 € 

Bisbat de Vic 
Museu Episcopal de Vic: l'art medieval més 
digital  

227.320,96 € 

Fundació Joan Miró - Centre 
d'Estudis d'Art Contemporani, 
Fundació Privada 

Millora de l’eficiència energètica 129.905,74 € 

Consorci del Museu de Lleida 
Diocesà i Comarcal 

Climatització, remodelació de l'espai del 
Gòtic i foment de la e-cultura 

                 
232.425,89 € 

Fundació Museu Diocesà 
d'Urgell 

Reforma per a la museïtzació de l'església de 
la Pietat del Museu Diocesà d'Urgell 

                 
282.247,97 € 

Bisbat de Girona 
TAPIS 3.0. Projecte de Treball per 
l'Accessibilitat, Presentació, Informació i 

             
1.029.441,65 € 
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Seguretat del museu Tresor de la Catedral de 
Girona 

Bisbat de Solsona 
Remodelació parcial del projecte museogràfic 
del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 

293.119,71 € 

Consorci del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 

Rehabilitació integral del Museu Martorell 
per acollir el centre de documentació i 
obertura al públic de equipament 

             
1.944.523,57 € 

Consorci Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona 

Projecte d'ampliació i reforma del MACBA 
             

2.500.000,00 € 

Fundació Pau Casals 
Modernització i adequació integral del 
Museu Pau Casals 

737.992,39 € 

Fundació Joan Miró - Centre 
d'Estudis d'Art Contemporani, 
Fundació Privada 

Fundació Miró, retorn als orígens 386.799,10 € 

Fundació Joan Miró - Centre 
d'Estudis d'Art Contemporani, 
Fundació Privada 

Miró des de dins 
                 

360.500,43 € 

Fundació Privada Apel·les 
Fenosa 

Adequació i millora de la Casa del Portal del 
Pardo del Vendrell com a ampliació visitable 
del Museu Apel·les Fenosa 

100.160,70 € 

Fundació Carulla 
Adaptació del Museu de la Vida Rural al Pla 
Estratègic 2018-2026: de museu a espai 
Cultura i Sostenibilitat 

396.037,53 € 

Consorci de l'Auditori i 
l'Orquestra 

Posada en valor del Museu de la Musica de 
Barcelona 

261.800,00 € 

Circus Arts Foundation 
Rehabilitació de l'antic Monestir de Sant Pere 
de Besalú per a CIRCUSLAND, Palau 
Internacional de les Arts del Circ 

748.933,05 € 

Fundació Mas Miró 
Adequació del Mas Miró per a la seva 
obertura al públic. 

                 
261.489,44 € 

Total 
           

11.097.301,44 €  
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4. Acció social dels museus 
 
Un dels objectius del Pla de Museus de Catalunya és enfortir la vinculació entre la societat i els museus, 
ampliant la participació, així com les funcions socials i educatives d’aquestes institucions. El 
Departament de Cultura treballa per tal que els museus assumeixin nous rols com agents d’inclusió i 
transformació social. D’aquesta manera, es vol augmentar l’accés físic, intel·lectual, cultural, emocional 
i social als recursos patrimonials en benefici de tothom. Facilitar l’accés és un primer pas per fer que 
una diversitat més gran d’usuaris puguin utilitzar els museus i treure un bon profit de l’experiència. 
 
Algunes de les accions dutes a terme fins ara: 
 
 Elaboració del Pla d'Accessibilitat de Museus i Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya 

2020-2024. La Direcció General del Patrimoni Cultural, conjuntament amb la Direcció General 
de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, han elaborat el Pla d’accessibilitat de museus i centres 
i espais d’arts visuals de Catalunya presentat el passat 30 de setembre de 2020. Aquest Pla té 
com a finalitat aconseguir l'accessibilitat universal d'aquests equipaments a mig termini, 
d'acord amb el que marca la normativa vigent i el nou codi d'accessibilitat de Catalunya. La 
posada en marxa d'aquest Pla, s'emmarca dins el Pla de Govern de la XII legislatura. L’objectiu 
és fer dels equipaments culturals de Catalunya espais que afavoreixin la inclusió de tota la 
ciutadania, independentment de les seves circumstàncies. 

 

   
             Fotografia: Cristina Serradell / Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
 

 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/08.recursos/publicacions/pla_accessibilitat/Pla_Accessibilitat_20200929.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/08.recursos/publicacions/pla_accessibilitat/Pla_Accessibilitat_20200929.pdf
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 Aplicació del programa MUSA d’autoavaluació als museus de Catalunya per fer una correcte 
diagnosi de l’accessibilitat que permeti detectar i millorar l’accés físic, intel·lectual, cultural, 
emocional i social en benefici de tothom. El programa, a més de detectar les febleses, també 
estableix quines són les mesures necessàries per millorar l’accessibilitat de l’equipament. 

 
 Suport al programa Apropa Cultura d’accessibilitat d’usuaris i professionals de les entitats 

socials a la programació dels equipaments culturals. El programa desenvolupa activitats de 
caràcter inclusiu, dirigides per professionals que coneixen les entitats i els equipaments que 
treballen amb aquests col·lectius (residències, associacions, escoles especials...), així com els 
tècnics dels serveis educatius dels museus. L’aportació anual del Departament de Cultura al 
programa és de 20.000 €, un programa molt centrat a la demarcació de Barcelona, encara que 
s’està treballant per estendre’l a la resta del territori mitjançant les xarxes territorials de museus. 
  

 Programa Museus i Salut, un cercador que incorpora tots els museus registrats per la 
Generalitat de Catalunya al cercador d’actius i salut impulsat per l'Agència Catalana de Salut 
Pública (ASPCAT). El cercador, adreçat als metges d’atenció primària, identifica els recursos 
beneficiosos per a la salut que es troben a cada municipi amb l’objectiu que els professionals 
sanitaris els puguin conèixer i recomanar als seus pacients. En aquests moments s’està elaborant 
un mapa amb totes les iniciatives vinculades a salut i benestar que es porten a terme en museus 
i espais patrimonials del nostre país.  

 
Amb l’ajuda de l'Institut Català de la Salut (ICS) i de la Sub-direcció general de Promoció de la 
Salut (ASPCAT), s’han posat en marxa tres projectes pilot en tres museus catalans, dos dels quals 
formen part de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya: el Museu d’Art de Cerdanyola (MAC), el 
Museu de l’Empordà de Figueres, i el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu (MATBC). 
Cadascun d’aquests museus ha començat a treballar amb el Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
la seva població per tal de dissenyar conjuntament una acció que contribueixi a millorar la 
sensació de salut i benestar d'un grup seleccionat de persones del municipi amb un problema de 
salut concret, considerant-se aquesta acció part del seu tractament sanitari. L’objectiu final és 
contribuir a generar al nostre territori una base sòlida i comparable d’evidències científiques 
sobre la potencialitat dels museus en matèria de salut i benestar. 
 

 Programa RecuperART-19, una iniciativa de l’ICS amb el suport del Departament de Cultura que 
té com a objectiu millorar l'estat emocional dels professionals sanitaris i de la resta de 
treballadors de la salut, que ha quedat afectada a causa de la crisi sanitària generada per la 
COVID-19. Es tracta d'una iniciativa pionera que es basa en l'ús del museu com a entorn de 
reflexió i de millora del benestar emocional. La primera fase del projecte compta amb la 
participació de quinze museus catalans i un centre d'art, i està previst que el nombre de centres 
continuï augmentant. 
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 ArGO!nautes, programa d’ajuts a les sortides escolars al patrimoni cultural. Amb l’objectiu 
final de fer accessible el patrimoni cultural a tots els nens i nenes de Catalunya, l’Agència 
Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura va crear aquest programa d’ajuts 
adreçada als centres educatius situats en entorns socials i econòmics desafavorits perquè puguin 
accedir als museus, monuments i jaciments de la Generalitat de Catalunya i altres equipaments 
patrimonials adscrits al programa.  
 

5. Baròmetre social dels museus 
 
El Baròmetre social dels museus neix amb la intenció de mostrar a la societat, i especialment als qui 
poden donar-los suport (els titulars dels museus, els responsables de les polítiques públiques, els 
patrocinadors privats, els líders de sectors socials, els mitjans de comunicació), tot allò que els museus  
li aporten.  
 
El primer pas d’aquest projecte en curs va ser definir quins eren els àmbits d’impacte que generen els 
museus a la societat: 
 
 Ampliar la participació 
 Preservar el patrimoni 
 Reforçar el capital social 
 Augmentar el coneixement 
 Servir a l’educació 
 Avançar el canvi social 

 



 

 

21 
 

Per a mostrar els resultats de cada un d’aquests àmbits d’impacte social, s’han definit una sèrie 
d’indicadors quantitatius. Les dades resultants s’il·lustraran amb projectes concrets duts a terme per 
museus catalans.   
 
El marc teòric es va elaborar el 2018 i es va presentar al Fòrum dels Museus de Catalunya. Entre 2019 i 
2020 es va fer una selecció dels indicadors més significatius amb un grup pilot de museus, representatiu 
de la realitat catalana. Per a 2021 s’està organitzant la recollida de dades per tenir els indicadors d’una 
mostra de museus. 
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Indicadors 
Dades dels museus catalans 2020  
 
La situació excepcional que ha generat la COVID-19 en tots els àmbits de l’activitat cultural, econòmica 
i social del país, ha impulsat la necessitat de conèixer de primera mà quin impacte ha tingut en l’àmbit 
dels equipaments museístics.  
 
A l’inici del confinament domiciliari i amb motiu del tancament dels museus el mes de març, es va 
elaborar una enquesta en línia als museus registrats i altres centres de la Xarxa de Museus Locals, que 
va permetre tenir una primera aproximació sobre l’impacte de la pandèmia en els equipaments 
museístics i que es recull en l’informe Valoració de les afectacions de la COVID-19 als museus.  
 
Pel que fa referència a l’impacte sobre les audiències i donat que els museus van estar tancats durant 
tres mesos, es va encarregar a Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, l’elaboració 
dels següents estudis: 
 
 Impacte del COVID-19 en la freqüentació dels equipaments patrimonials a Catalunya durant el 

2020.  
 Impacte del COVID-19 en els ingressos dels Museus Registrats de Catalunya durant el 2020.  
 Avaluació de l'ús de l'oferta digital del patrimoni cultural durant la COVID-19  
 Impacte de la COVID–19 en la freqüentació dels públics escolars dels equipaments patrimonials 

de Catalunya 
 
Hi va haver una pèrdua del 76,6 % de visitants. Les dues zones que van patir una davallada més gran de 
visitants respecte el 2019 van ser les que reben majors volums de turistes: Costa Brava (-80,4%) i 
Barcelona (-77,5%). Tot i això, els períodes de confinaments municipal i comarcal van propiciar una 
major interacció entre els museus i la població del seu entorn més immediat.  
 
L’altra dada quantitativa rellevant són els ingressos en concepte d’entrades i serveis que van afectar el 
funcionament de molts equipaments. Malgrat que no es disposa d’una actualització de l’evolució dels 
ingressos, les xifres de visitants fan pensar que la pèrdua d’aquests va en paral·lel, una situació pitjor 
que l’anunciada en la versió anterior d’aquest informe, quan es va preveure una pèrdua del 67,7% dels 
ingressos propis, és dir, de 54 milions d’euros. Com ja es preveia, els museus més afectats són els que 
tenen un nombre més alt de visitants i uns ingressos propis més elevats. Alguns de privats es troben 
tancats temporalment (Fundació Dalí, FC Barcelona, Museu de Montserrat), mentre que la intervenció 
de la Generalitat en la resta d’aquest grup (museus diocesans, i museus mitjans i petits) i en museus 
públics amb un nivell alt d’ingressos propis, ha permès el seu funcionament bàsic. 
 
 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/01-inici/covid-19/llista_index/05_impacte_covid/01_valoracio_afectacions_museus.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/01-inici/covid-19/llista_index/05_impacte_covid/08_201115-Impacte-COVID-19-frequentacio-2020.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/01-inici/covid-19/llista_index/05_impacte_covid/08_201115-Impacte-COVID-19-frequentacio-2020.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/01-inici/covid-19/llista_index/05_impacte_covid/04_impacte_ingressos_museus.pdf
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Les principals anàlisis d'institucions catalanes i internacionals sobre els efectes de la pandèmia en els 
públics, en l’economia i en els equips dels museus es poden consultar al web del Departament de 
Cultura: Impacte de la COVID-19 als museus. 
 

El valor social dels museus 
 
Com han evidenciat totes les administracions, mitjans de comunicació i societat en general, malgrat 
totes les dificultats que ha suposat la COVID-19, la cultura s’ha mostrat com a quelcom necessari per a 
la ciutadania i així ho va reconèixer la Generalitat al declarar-la bé essencial el passat setembre de 2020.  
 
Els  museus catalans han estat al llarg del 2020 amatents a les necessitats de la ciutadania per donar-
hi resposta a tots els nous reptes que teníem per davant. Des de l’inici de la pandèmia, sobretot 
durant el confinament, els museus s’han bolcat a mantenir el contacte amb les audiències:  
 
 S’ha incrementat l’oferta digital per a tots els públics: han adaptat continguts existents i n’han 

creat de nous en tots els mitjans possibles (pàgines web, xarxes socials, apps, etc.). 
 S’han elaborat noves propostes per a les escoles, adaptades al context actual 
 S’han incrementat els vincles amb el Departament de Salut i s’han posat en marxa iniciatives 

que buscaven donar suport a col·lectius vulnerables com  la gent gran i a col·lectius que estaven 
al capdavant de la lluita contra la COVID-19 com el personal sanitari.  

 S’han complert totes les mesures sanitàries i de seguretat establertes per a garantir la 
presencialitat de visitants i persones usuàries, sobretot d’aquests col·lectius més vulnerables, 
quan les mesures han permès la reobertura dels equipaments. 

 
Una altra dada important és que els museus han estat oberts des del primer dia que es va aixecar el 
confinament, quelcom inusual doncs no ha passat a la majoria de països d’Europa. El nombre de 
visitants s’ha vist reduït degut a mesures com el confinament municipal i comarcal i la baixada del 
turisme, però els museus s’han mantingut oberts, com a espais de salut, com a espais de calma per 
recuperar part de la salut emocional perduda. Un exemple paradigmàtic és el Museu del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú, que ha estat centre de vacunació. 
 
D’altra banda, cal destacar que alguns museus, si bé han perdut visitants forans, han vist incrementat 
el públic local i de més proximitat. La pandèmia ha estat una oportunitat perquè els museus estiguin 
immersos a la vida i als reptes ciutadans, seguint l’esperit del Pla de Museus de Catalunya. 
 

https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/espai-covid-19.-recursos-per-al-sector-museistic/impacte-de-la-covid-19-als-museus/
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Durant el període de COVID-19 els museus han desenvolupat moltes activitats amb l’objectiu de 
millorar el benestar emocional de determinats col·lectius, els més vulnerables i que han patit molt 
especialment els efectes de la crisi derivada de la pandèmia: gent gran, joves, sanitaris, escoles, 
persones amb algun tipus de discapacitat, grups amb risc d’exclusió social, etc.  
 
No totes aquestes iniciatives han nascut arrel de la situació de crisi actual, sinó que algunes venen 
desenvolupant-se des de fa anys, dins d’aquesta vessant social pròpia dels museus. Això sí, en el context 
que vivim avui, s’han potenciat molt més i han adquirit més que mai un valor per a contribuir al benestar 
de les persones. 
 

 
Museu de la Vida Rural 

 
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, des del Departament de Cultura es vol 
donar visibilitat a aquesta tasca social dels museus. Són moltes les iniciatives dels museus catalans, a 
continuació es recullen alguns exemples de projectes impulsats conjuntament per diferents museus. 
 
Programa Recuperart-19 
 
15 museus i un centre d’art participen d’aquesta iniciativa de l’Institut Català de la Salut (ICS), amb la 
col·laboració del Departament de Cultura, adreçada als professionals sanitaris i que es basa en l’ús dels 
museus com a entorns de reflexió i millora del benestar emocional. 
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Museus participants: Museu de l'Empordà a Figueres, Museu d'Art de Cerdanyola del Vallès), Museu 
Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu de L'Hospitalet de 
Llobregat, Museu Pau Casals del Vendrell, Museu de Tortosa: Històric i arqueològic de les Terres de 
l'Ebre , Museu Episcopal de Vic, Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, Ecomuseu de les Valls d'Àneu, 
Museu d'Art Modern de Tarragona, Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, Museu d'Art de 
Girona, Museu de la Garrotxa a Olot, Museus de Sitges i Centre d'Art La Panera de Lleida.  
 
Durant el període de juliol a desembre de 2020 el programa va ser utilitzat per 289 persones de l’àmbit 
sanitari: 
 

 Museu Pau Casals: 39 persones 
 Museu de l’Hospitalet: 64 persones 
 Museus de Sitges: 173 persones 
 Museu de Tortosa: 13 persones 

 
L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu està planificant activitats d'etnobotànica per a sanitaris dins el marc 
del projecte Recuperart que es duran a terme durant els mesos de maig i juny. 
 

Els museus et visiten per VinclesBCN 
 
En el marc del Grup de treball Museus i Accessibilitat, 13 equipaments museístics participen en el cicle 
“Els museus et visiten”, adreçat a les persones usuàries del servei VinclesBCN de l’Ajuntament de 
Barcelona, persones de més de 65 anys i amb bona salut. En alguns casos viuen soles i, a causa de la 
pandèmia, han vist molt limitada la seva interacció social amb l’exterior. Es tracta d’un cicle de sessions 
que es realitza del 3 de març al 9 de juny. Es compta amb el suport del Departament de Promoció de 
Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Cada sessió la fa un museu diferent i les propostes són molt variades: rememorar els viatges d’infantesa 
i joventut en tren o vaixell; endinsar-nos en fotografies antigues que ens fan pensar en vivències del 
passat; inspirar-nos amb l’art i la seva infinitat de textures i colors; conèixer peces dels museus que ens 
traslladen als espais quotidians on hem crescut; conèixer els jocs de l’antiguitat i recordar com ens 
divertíem de petits...  
 
Equipaments participants: Museu del Ferrocarril de Catalunya, Museu Episcopal de Vic, Museu Marítim 
de Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, Reial Monestir Santa Maria de Pedralbes, Fundació Joan Miró, 
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museu de Granollers, 
Museus d’Esplugues de Llobregat, Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès, Recinte Modernista de Sant 
Pau i Palau Güell. 
 
Hi han participat fins a data d’avui 28 persones grans usuàries de VinclesBCN i de casals d’avuis del 
districte de Gràcia, que han visitat el Museu Marítim de Barcelona i la Fundació Joan Miró.   

https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-social/museus-i-accessibilitat/grup-de-treball-museus-i-accessibilitat/
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Els museus en tan sols un clic 
 
Dotze equipaments museístics participen en aquest cicle d’activitats en línia adreçat a persones amb la 
malaltia d’Alzheimer que atén l’Associació de familiars de malats d’Alzheimer de Barcelona (AFAB). Amb 
aquesta activitat es pretén que passin una bona estona xerrant, cantant i evocant moments importants 
de la seva vida. 
 
En gairebé tots els casos els museus participants són els mateixos que participen al cicle “Els museus et 
visiten”. Les activitats són les mateixes i s’adapten a les característiques dels usuaris de l’AFAB, els quals 
tenen un diagnòstic d’Alzheimer i estan en una fase lleu o moderada de la malaltia. 
 
Equipaments participants: Museu del Ferrocarril de Catalunya, Museu Episcopal de Vic, Museu Marítim 
de Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, Reial Monestir Santa Maria de Pedralbes, Fundació Joan Miró, 
Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museus d’Esplugues de 
Llobregat, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Recinte Modernista de Sant Pau i Palau 
Güell. 
 
A les activitats, que es van dur a terme al Museu Marítim de Barcelona el 30 i 31 de març, van participar 
27 persones i a la sessio de la Fundació Joan Miró, 16 participants.  
 

El museu s’apropa 
 
Impulsat per Apropa Cultur, 4 museus de Barcelona visiten presencialment quatre residències de 
l’Ajuntament de Barcelona i fan activitats culturals relacionades amb l'art. Hi participen el Museu 
Picasso, el Jardí Botànic, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el Museu Nacional d’art de 
Catalunya. S’han fet 125 visites de setembre de 2020 fins a l’abril de 2021. 
 

Projecte culturament. OPC, Diputació de Barcelona 
 
Inicialment es planteja adreçar-lo a persones malaltes d’Alzheimer, però potser es podrà plantejar 
dirigir-se també a persones amb malalties mentals. El que es farà primer serà fer un mapeig de les 
entitats i ajuntaments que treballen temes de cultura i salut, a més dels centres o associacions 
dedicades a l’Alzheimer, i a partir d’aquí es veurà quines accions realitzar. 
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