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opinió

1. LES FRANQUÍCIES I ELS MUSEUS

L’origen de la franquícia se situa als EUA a finals 
dels anys vint del segle passat. A Espanya les 
franquícies van començar a implantar-se molt 
lentament als anys seixanta del segle XX amb 
l’aparició de marques com, per exemple, Prono-
vias. No serà fins als anys setanta que comença-
ran a fer-se més visibles amb l’establiment de 
franquícies multinacionals a Espanya com ara 
Burger King o Prenatal.

Durant les dècades de 1980 i 1990, la implantació 
s’accelera amb l’aparició de franquícies espanyo-
les d’èxit, com Imaginarium, Adolfo Domínguez, 
Mango, MRW, Pan's&Company, etc., i altres es-
trangeres com McDonald's, Body Shop o Häa-
gen Dazs. A finals del segle XX, la restauració 
continua sent el principal sector en nombre de 
franquícies, tot i que han començat a sorgir nous 
nínxols, com els centres de dia de la tercera edat.

Al febrer del 2014, a Espanya hi havia 1.020 fran-
quícies, amb 55.200 establiments, que ocupaven 
340.500 persones. Segons l’Índex de Confiança 
Empresarial de la Franquícia, un 71% de les em-
preses espera tenir un nombre igual o superior 
d’obertures el 2014 i un 67% estan convençudes 
d’incrementar la seva facturació.

Aquestes previsions de creixement per al 2014 
mostren la consolidació d’aquest sistema com a 
motor en la creació d’empreses i en la creació 
d’ocupació.1 

En aquest context sorgeix el concepte de museu 
franquícia, en tant que sistema de distribució dels 
productes o serveis que ofereix. El primer museu 
a desenvolupar aquest sistema va ser el Museu 
Guggenheim. Ja el 1988 Peter Lawson-Johnston, 

nét de Solomon Guggenheim i president del pa-
tronat, va proposar la idea del “museu satèl·lit” 
per a Salzburg. Va ser Thomas Krens qui ho va 
implementar en fer-se càrrec de la direcció del 
museu de Nova York.

Es pot definir franquícia com un sistema de co-
mercialització de productes o serveis basat en la 
col·laboració entre el franquiciador i el franqui-
ciat, en què el primer cedeix al segon el dret d’ex-
plotar un model de negoci respectant la seva filo-
sofia, permetent-li l’ús de la marca, facilitant-li 
productes, el seu know how, així com assistència 
permanent, a canvi d’una contraprestació.

L’essència de la franquícia rau en l’homogeneï-
tat dels productes, serveis i experiències que s’hi 
ofereixen. Un client de Starbucks espera tro-
bar-se el mateix cafè, els mateixos brownies, els 
mateixos sofàs i la mateixa atenció en qualsevol 
local d’aquesta cadena, sigui quina sigui la ciutat 
del món on es trobi.

Aquest atribut d’homogeneïtat dels productes i 
serveis que caracteritza les franquícies i que és 
valorat pels seus clients és un dels factors que 
grinyola entre els professionals dels museus quan 
es parla de franquícies en el sector del patrimoni 
cultural. En efecte, les franquícies no són possibles 
en el cas de museus de societat o d’història, en els 
museus de lloc o d’arqueologia, ni en els museus 
amb forta implicació de la comunitat local. 

Cal notar que la majoria de franquícies es do-
nen en museus que es dediquen a l’art. Seria mo-
tiu d’un altre article reflexionar sobre per què 
es dóna aquesta situació: el caràcter simbòlic 
de l’art? L’existència d’una història universal de 
l’art? Els preus immorals que aconsegueixen de-
terminades obres en les subhastes internacionals? 

Museus franquícia
ANTONI LAPORTE i JOAQUINA BOBES

1. Informe de la Franquicia 2014. Tormo Franchise Consulting.
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La fàcil mobilitat de les obres? La distància entre 
l’obra d’art (que parla per si sola) i el seu creador, 
el seu entorn, les seves circumstàncies com diria 
Ortega?

Un altre element que genera interferències en-
tre les franquícies i el concepte de museu és el 
fet que les franquícies apareixen com un model 
de negoci en el sector comercial i els museus es 
defineixen com a entitats sense ànim de lucre. 
La històrica distància entre el caràcter no lucra-
tiu dels museus com a organitzacions i la lògica 
del rendiment empresarial provoca recels entre 
els professionals dels museus quan es parla de 
museus franquícia.

2. A QUI BENEFICIA LA FRANQUÍCIA?

El gran èxit de les franquícies en el sector co-
mercial es basa en una relació d’intercanvi que, 
si està ben gestionada, beneficia les dues parts: 
el franquiciador i el franquiciat. En el cas dels 
museus, generalment el franquiciador és un gran 
museu (Guggenheim, Hermitage, Louvre, Pom-
pidou...) i el franquiciat és evidentment l’orga-
nisme cultural que lidera el projecte en el seu 
territori. En molts casos, les administracions lo-
cals i regionals hi juguen un paper decisiu. És el 
cas del Guggenheim a Bilbao, del Louvre a Abu 
Dhabi, del Pompidou a Màlaga. Per tant, podríem 
dir que, per extensió, la ciutat i el territori on 
s’instal·la el museu franquícia assumeix el rol del 
franquiciat. No sembla que sigui el cas del pro-
jecte de l’Hermitage a Barcelona.

Un aspecte important a tenir en compte és distin-
gir quin és el punt de partida de les marques que 
intervenen: la marca del museu franquiciador i la 
marca de la ciutat on s’ubicarà el museu franquí-
cia. Quina és la fortalesa, el posicionament, de la 
marca Guggenheim, del Louvre o de l’Hermitage? I, 
per la part dels franquiciats, quin és el posiciona-
ment de la marca Bilbao, Abu Dhabi o Barcelona?

El cas del Guggenheim a Bilbao ha estat un cas 
excepcional i segurament únic. I molt sovint s’ha 

volgut copiar l’excepcionalitat de Bilbao per re-
plicar-ne l’èxit.

Abans de la intervenció de Frank Gehry, Bilbao 
era una ciutat grisa, humida, siderúrgica i finan-
cera. Bilbao era una ciutat amb un nul posiciona-
ment en el mercat del turisme global. L’operació 
entre les administracions públiques de Bilbao i 
del País Basc i el Patronat de la Fundació Gug-
genheim va canviar radicalment i ràpidament el 
posicionament de la ciutat. Gràcies al Guggen-
heim, ara Bilbao és un destí cultural de visita 
obligatòria. Bilbao és una ciutat que ha generat 
una nova marca, una marca que inclou la moder-
nitat, l’arquitectura i l’art com a atributs fona-
mentals del seu nou posicionament.

Com s’ha citat anteriorment, els elements que el 
franquiciador aporta al franquiciat són: la marca, 
el producte o servei, el know how i l’assistència 
contínua. La Fundació Guggenheim ha aportat a 
la seu de Bilbao la seva marca. Evidentment, el 
nom Guggenheim és constituent de la marca del 
nou museu fins a l’extrem que la marca gràfica 
és GUGGENHEIMBILBAO, tot seguit i amb el nom 
del franquiciador en negreta i el del franquiciat, 
sense la negreta. La fundació ha aportat producte: 
les obres d’art, així com exposicions temporals i 
itinerants. Així mateix ha aportat el know how: 
estratègies de fidelització, serveis d’atenció al vi-
sitant, un determinat model de management… I 
també els estudis d’impacte, una eina que ja exis-
tia des de feia anys però que no s’aplicava a casa 
nostra. L’estudi d’impacte va permetre argumen-
tar i quantificar els beneficis en termes financers, 
fiscals, ocupacionals i turístics que tenia l’opera-
ció per al territori que el va acollir. Així mateix, 
la casa mare ha aportat assistència regularment 
al museu basc.

I quins són els beneficis per al franquiciador? Els 
grans museus exhibeixen un percentatge reduït de 
les seves col·leccions, sovint per sota del 10% del 
fons. Disposar de franquícies els permet posar en cir-
culació i donar a conèixer aquests actius. A més, 
el sistema de franquícies contribueix a generar 
recursos econòmics, a través del cànon que sa-
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tisfan els museus franquiciats. D’altra banda, les 
franquícies permeten estendre la marca del mu-
seu franquiciador en altres països. En aquest cas, 
si el museu és de titularitat pública (i encara més 
si és nacional), l’Estat pot estar interessat en la 
promoció de la seva marca en l’àmbit internacio-
nal. Algú té cap dubte dels interessos del govern 
francès perquè el Louvre disposi d’una seu a Abu 
Dhabi? Quines altres contraprestacions (del sec-
tor cultural i d’altres sectors econòmics i estra-
tègics) suposa l’obertura d’una seu al país àrab?

3. FRANQUÍCIA, MARCA, PATRIMONI

L’actiu més visible que transmeten els museus 
franquiciadors és la seva marca. Una marca con-
solidada, com Guggenheim, Louvre o Pompidou, 
és l’element amb més capacitat d’atracció en un 
món globalitzat.

La marca franquiciada pot impactar sobre el 
territori on s’instal·la en un doble sentit: o bé 
beneficiant el territori o bé, al contrari, benefi-
ciant-se del territori.

Un exemple del primer cas, quan la marca be-
neficia el territori on s’instal·la, és el Guggen-
heim-Bilbao. La marca Guggenheim va ser per-
cebuda en un principi com a colonitzadora, que 
introduïa a Bilbao un museu inspirat en la casa 
mare i amb escassa implicació en la realitat artís-
tica local. El pas del temps ha evidenciat que la 
incorporació de la marca Guggenheim ha contri-
buït perquè Bilbao s’hagi creat una marca asso-
ciada a la innovació, l’arquitectura i la contem-
poraneïtat. No costa gaire imaginar els beneficis 
que això pot tenir per al teixit cultural i creatiu 
local, amb gairebé un milió de turistes culturals 
passejant anualment per la ciutat. 

En molts casos, les marques turístiques de les 
ciutats estan vinculades als seus genis, a les per-
sones rellevants i al patrimoni acumulat al llarg 
dels anys. És el cas o bé de Barcelona i Gaudí, 
el modernisme, Picasso, l’arquitectura innovado-
ra o la mediterraneïtat, o bé d’Amsterdam i Van 

Gogh, el Rijksmuseum, els canals, les bicicletes, 
els tulipans o la tolerància. Aquestes dues ciu-
tats constitueixen marques consolidades a escala 
global, amb una gran homogeneïtat dels atributs 
percebuts pels turistes, la gran majoria associats 
al patrimoni cultural. I el patrimoni cultural és 
un element constitutiu de la identitat de la ciutat, 
de la seva comunitat. En aquest context, resulta 
molt més difícil l’arrelament d’una marca fran-
quiciada, per molt consolidada que sigui. Què hi 
pot aportar un museu franquícia en un territori 
amb una marca turística potent i consolidada? 
Tot al contrari, serà la marca la que s’acabarà 
beneficiant de la marca del territori, i arribarà al 
mercat que aquesta ciutat li ofereix.

El cas de Bilbao és excepcional perquè, en el mo-
ment de l’acord, la marca Guggenheim aporta-
va molt a una ciutat de perfil turístic i cultural 
baix. En canvi, en el cas de Barcelona ens podem 
preguntar: què aportarà l’Hermitage a la ciutat? 
Aquí la relació d’intercanvi no parteix de les ma-
teixes premisses, perquè les dues marques gau-
deixen d’un fort posicionament. Sense entrar a 
discutir la magnitud i el renom de l’Hermitage, 
el que resulta evident és que Barcelona és una de 
les ciutats més ben posicionades en el mercat del 
turisme a escala global. Per tant, la pregunta pot 
plantejar-se en els termes següents: de quina ma-
nera l’Hermitage aconseguirà enriquir el posicio-
nament de Barcelona? Recentment, el director del 
Museo Nacional del Prado, Miguel Zugaza, decla-
rava: “No crec que Barcelona necessiti incorporar 
la marca de cap altre museu tenint centres tant 
importants com el MNAC, el Picasso, la Miró, el 
MACBA, etc.”. I concloïa: “Cal apostar pel teixit 
institucional i cultural que té la ciutat”.2 

Vist això, sembla del tot lògic que els responsables 
de les institucions patrimonials catalanes hagin 
expressat a les administracions públiques del país 
(Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barce-
lona) que, en èpoques de fortes retallades econò-
miques, potser no surt a compte (des d’una comp-
tabilitat cultural però també d’impacte financer, 
fiscal, ocupacional i turístic) donar suport econò-
mic a la instal·lació de l’Hermitage a Barcelona.

2. La Vanguardia, 21 de juliol del 2014.
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Finalment, voldríem fer una referència a un cas 
diferent, que s’escapa dels escenaris anteriors. És 
el cas de Màlaga, que disposa del Museo Picasso 
i el Carmen Thyssen, i està en procés d’acollir 
una seu del Centre Pompidou de París. Aquesta 
ciutat treballa per aconseguir un posicionament 
en el mercat del turisme cultural, esdevenint una 
mena de parc temàtic per acumulació de museus 
franquícia. I l’estratègia per aconseguir-ho és la 
compra de marques. No serà que Màlaga vol es-
devenir La Roca Village del patrimoni?
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Museus de Ciències Naturals

El Museu Blau, nova seu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Aitor Ortiz. © MCNB.
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Els museus de ciències naturals tenen una llarga i variada història que comença amb els gabinets de 
curiositats a l’entorn del segle XVII. Actualment, a tot el mon, n’hi ha més de 6.500 i entre tots es 
calcula que custodien més de 3.000 milions d’exemplars. Cada un d’aquest exemplars és portador d’una 
valuosa informació i important per comprendre la història de la Terra i de la vida. Els museus de ciències 
naturals han de posar a l’abast de la societat aquesta informació per tal d’avançar en el coneixement, 
ajudar a sensibilitzar a les persones sobre els problemes del nostre planeta i poder dissenyar  una gestió 
responsable del medi ambient.

Aquest dossier tracta de com aquest museus al segle XXI lluiten i treballen per ser més útils, més 
rellevants i per jugar el paper que poden jugar, i de fet els correspon, en l’avenç de la ciència i en la 
millor gestió del nostre planeta.  

Al 2006, es va realitzar un estudi molt detallat dels museus (i col·leccions) de ciències naturals, monogràfics 
o no, existents a Catalunya. Amb la col·laboració d’aquestes institucions s’ha revisat l’estudi i presentem 
aquí una visió actual i resumida dels centres que hi ha a Catalunya i les seves característiques.

La majoria de museus de ciències naturals varen néixer durant el segle XIX i la seva evolució els ha 
portat a renovar-se i adaptar-se a la realitat i necessitats del segle XXI. Uwe Moldrzyk ens parla del 
projecte de renovació d’un dels grans museus clàssics de Ciències Naturals, el Museum für Narturkunde 
de Berlin. Es tracta d’un projecte global (edificis, exposicions, col·leccions i organització) i exemplar en la 
seva definició i calendari de 2005 a 2020, pactats a la ciutat i al país de manera que la seva consecució 
no vagi subjecte als canvis polítics.

La funció social dels museus és tant important en l’actualitat com les definides per l’ICOM i acceptades 
globalment a l’entorn del patrimoni, la recerca i l’educació. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
presenta el seu Programa d’Inclusivitat nascut com a fruit de la redefinició del Museu propiciada  per la 
obertura de la nova seu al 2011, el Museu Blau.  
   
Els museus de ciències naturals contenen grans quantitats de informació sobre la natura i d’enormes 
bases de dades sobre els sistemes naturals. Francesc Uribe del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i 
John Wieczorek de la Universitat de Califòrnia (EEUU) ens parlen de com la informàtica de la diversitat 
natural juga un paper clau en la lluita dels museus per extreure el màxim rendiment al seu patrimoni i 
esdevenir fonts d’informació rigoroses i interpretables.

Moltes universitats del mon varen crear museus de ciències naturals com a eina de recerca i educativa, 
però en l’actualitat uns estan tancats, altres tenen un futur incert i altres ja s’han perdut. Jack Asby 
i Sally MacDonald del Grant Museum de la University College of London (Regne Unit) analitzen quin 
hauria de ser el paper dels museus universitaris tot explicant com han aplicat aquestes reflexions a la 
renovació del Museu Grant a Londres. 

Durant les darreres dècades del segle XX varen aparèixer a tot Europa els anomenats “centres de ciència” 
amb una museografia interactiva i moderna i sense col·leccions alhora que els museus clàssics de ciències 
naturals europeus varen començar a renovar-se fent-se més interactius. Ernesto Páramo, director del 
Parque de las Ciencias de Granada, conversa sobre les diferències i similituds d’aquestes dues tipologies 
de centres i la seva relació amb el centre que dirigeix.

Fora del dossier es presenta un cas concret a Catalunya que lliga íntimament el Museu al seu territori.  
Marc Ordeix i Carles García ens expliquen com el Museu del Ter ha passat de ser un museu industrial 
a un museu de riu on s’estudia, difon i conserva el patrimoni cultural del riu Ter i per extensió d’altres 
rius mediterranis.

ANNA OMEDES
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Els museus de ciències naturals avui han de ser centres de coneixement sobre la diversitat natural i la 
seva evolució, i la transcendència que tenen depèn del fet que adoptin una filosofia de responsabilitat i de 
compromís amb la conservació del medi natural. L’any 2006 el Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(ICUB) va realitzar un estudi sobre els museus i altres centres amb col·leccions o temàtica de ciències 
naturals de Catalunya, en el context de la preparació d’una proposta de model per al futur Museu Na-
cional. En l’estudi hi van participat trenta-tres centres amb col·leccions o temàtica de ciències naturals, 
i exceptuant algunes dades les principals conclusions de l’estudi segueixen sent vàlides avui dia. Quasi 
la meitat dels centres són monogràfics de ciències naturals, conserven en conjunt el 97,3% dels fons 
d’història natural de Catalunya i tenen un clar caràcter científic i un àmbit d’actuació català i interna-
cional. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que inclou totes les peces de titularitat municipal de 
ciències naturals, té l’oportunitat de ser el museu capçalera del futur Museu Nacional. Durant els darrers 
vint anys s’han publicat molts documents que fan referència a la seva creació i el seu desenvolupament, 
el darrer dels quals és el Pla de Museus presentat per la Generalitat de Catalunya el 2012. A l’hora de 
definir el model d’organització i de gestió del Museu Nacional de Ciències Naturals cal tenir en compte 
les característiques i particularitats dels museus i col·leccions d’aquesta temàtica que hi ha al país, així 
com les seves necessitats, aspiracions i expectatives.

Els museus de ciències naturals a Catalunya 
ANNA OMEDES. Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

El Museu Blau, nova seu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Josep Maria de Llobet. ©MCNB.
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ELS MUSEUS DE CIÈNCIES NATURALS EN 
EL SEGLE XXI

La reflexió museològica sobre els nous rols i res-
ponsabilitats que han d’adoptar els museus en el 
segle XXI fa especial èmfasi en la rellevància so-
cial. Demana que els museus es dediquin a explorar 
a fons aquelles qüestions que més interessen i pre-
ocupen al món. Que siguin centres de coneixement, 
fonts d’expertesa, de confiança. Que estiguin menys 
centrats en el passat i més en temes d’interès actual 
i futur. Que esdevinguin espais de diàleg on poder 
tractar temes sensibles, sense evitar la controvèrsia. 
Que tinguin un paper actiu en la vida cívica de la 
comunitat o el país. Que fomentin el seu potencial 
educatiu i que siguin agents de canvi social. Que 
estimulin noves actituds entre els visitants. Que 
afavoreixin l’accés, incloent en les seves activitats 
l’espectre social més ampli possible.

Els museus de ciències naturals són singulars per-
què combinen en una sola institució funcions cien-
tífiques i educatives. En els orígens van impulsar i 
contribuir de forma fonamental a l’avenç del co-
neixement científic i van gaudir d’un prestigi i d’un 
suport social elevats, però a finals del segle XX la 
seva situació era, a tot el món, de crisi: dèficits im-
portants d’infraestructura, amb problemes de dete-
riorament de les col·leccions, espais d’emmagatze-
matge i de recerca inadequats, i sales d’exposició 
permanent antiquades. La biologia i la ciència cap-
davanteres anaven per altres camins. Apareixien 
alhora els centres de ciència, que no han d’afrontar 
els costos associats a la recerca i les grans col·lec-
cions, i que excel·leixen en la divulgació científica, 
amb una museografia moderna, atractiva i partici-
pativa.

El repte més important que es plantegen aquests 
museus és, per tant, un repte de revaloració i de 
rellevància social, de saber articular i comunicar, 
més enllà dels cercles científics, el valor de la seva 
funció. Quina és la seva contribució fonamental a 
la societat actual? La reflexió ha estat intensa en 
l’última dècada, enmig d’una presa de consciència 
del canvi mediambiental global, i del reconeixe-
ment, per la comunitat científica internacional, 

que la caracterització de la biodiversitat i la geodi-
versitat és una prioritat urgent. Som en un període 
de la història humana en què és més necessari que 
mai augmentar el coneixement i la comprensió 
del medi natural. Temes com el canvi climàtic i la 
pèrdua accelerada d’espècies i d’hàbitats són una 
prioritat científica i una preocupació social. La re-
llevància dels museus d’història natural passa, per 
tant, per connectar enèrgicament amb aquesta ne-
cessitat social, alhora científica i educativa, i utilit-
zar les col·leccions, la recerca i l’acció divulgadora 
i informativa per respondre-hi. D’aquesta resposta 
en dependrà la seva futura importància als ulls de 
la societat del segle XXI.

En aquest context, cada cop hi ha més consens 
sobre el paper clau que haurien de desenvolupar 
els museus de ciències naturals com a centres de 
coneixement sobre la diversitat natural i la seva 
evolució, així com de la transcendència del fet que 
adoptin una filosofia de responsabilitat i de com-
promís amb la conservació del medi natural. El 
Comitè d’Història Natural de l’ICOM va adoptar 
l’any 1995 com a principi: “Els museus d’història 
natural han de complir efectivament el seu paper 
únic i vital en l’estudi de la biodiversitat, el canvi 
global, la conservació i l’educació mediambiental. 
Les seves col·leccions i informació associada són 
essencials per complir aquesta funció”.

Des de la recerca, poden fer una contribució vital, 
aportant la informació més completa possible de 
les seves col·leccions i del treball de camp que rea-
litzen per promoure estratègies de conservació més 
efectives, perquè els responsables de les polítiques 
i els programes mediambientals puguin prendre 
decisions més bones. Les col·leccions són valuoses 
bases de dades sobre espècies i hàbitats, i els seus 
conservadors i investigadors són estudiosos de la 
sistemàtica, la biogeografia, la geologia i l’ecologia 
evolutiva. 

2006: Estudi sobre la situació dels museus de 
ciències naturals a Catalunya*
(Margarida Loran i Anna Omedes)
*Les principals conclusions de l’estudi segueixen sent 
vàlides avui dia.
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Propòsit i objectius de l’estudi

Aquest estudi sobre els museus i altres centres amb 
col·leccions o temàtica de ciències naturals de Cata-
lunya es va s’ha realitzat en el context de la prepara-
ció, per l’ICUB-MCNB, d’una proposta de model per 
al futur Museu Nacional. 

Per dur a terme aquest estudi es va:

• recollir informació específica, tant quantitativa 
com qualitativa, per oferir una imatge detallada 
de l’activitat i dels recursos de què disposen els 
museus i centres amb col·leccions de ciències 
naturals del país, i

• identificar els principals potencials i les necessi-
tats clau del sector, així com les oportunitats de 
cooperació entre centres.

Centres participants

En l’estudi hi van participat trenta-tres centres amb 
col·leccions o temàtica de ciències naturals, que in-
clouen tant museus inscrits al Registre de Museus 
de Catalunya com col·leccions obertes al públic, i 
col·leccions científiques de referència en institu-
cions no museístiques. S’hi van incloure, doncs, 
institucions amb activitat i col·leccions importants 
en l’àmbit de les ciències naturals que fins ara no 
s’havien tingut en compte.

A. Centres monogràfics de ciències naturals (14 
centres)

Centres dedicats exclusivament a les ciències natu-
rals, generalment amb una especialització temàtica en 
botànica, zoologia, geologia o paleontologia. Aquests 
centres reuneixen col·leccions d’història natural, d’àm-
bit català i internacional, molt importants en volum 
i qualitat. Tenen un clar caràcter científic, i disposen, 
en general, de l’expertesa taxonòmica necessària per 
fer una contribució important als estudis i esforços de 
conservació de la biodiversitat i la geodiversitat.
• Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella (MZ 

i MG) i Jardí Botànic de Barcelona.
• Institut Botànic de Barcelona (centre mixt Ajun-

tament - CSIC).

• Institut Català de Paleontologia Miquel Cru-
safont.

• Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
• Jardí Botànic Marimurtra.
• Museu de Geologia Valentí Masachs (UPC).
• Centre de Recursos de Biodiversitat Animal 

(UB).
• Institut de Ciències del Mar (CSIC) - Col·lec-

cions Biològiques de Referència.
• Centre de Documentació de Biodiversitat Ve-

getal (UB).
• Museu d’Arenys de Mar - Museu Mollfulleda 

de Mineralogia.
• Museu de les Papallones de Catalunya.
• Cau del Cargol.
• CosmoCaixa Barcelona.

B. Museus de territori (13 centres)

Aquesta categoria inclou museus locals, comarcals 
i supramunicipals que centren la seva actuació, no 
tant en les col·leccions, sinó sobretot en l’estudi, 
la interpretació, la conservació i la promoció del 
patrimoni del seu àmbit territorial, bé sigui amb 
dedicació exclusiva al patrimoni natural o bé com 
a museus pluridisciplinars. 

Dedicats exclusivament a les ciències naturals:
• Museu de Granollers - Ciències Naturals.
• Museu Darder - Espai d’Interpretació de l’Estany.
• Museu de la Garrotxa - Museu dels Volcans.
• Museu Comarcal de Ciències Naturals del Pa-

llars Jussà.

Pluridisciplinars amb un pes molt important de 
les ciències naturals en les col·leccions, el discurs 
i l’activitat:
• Museu de les Terres de l’Ebre.
• Museu de la Conca Dellà.
• Museu Municipal d’Alcover.

Que inclouen les ciències naturals en el seu dis-
curs i activitat, i disposen de col·leccions d’his-
tòria natural:
• Museu de Mataró.
• Museu de Gavà.
• Museu del Prat.
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• Museu Torre Balldovina.
• Museu Comarcal de la Conca de Barberà - Cen-

tre d’Història Natural de la Conca de Barberà.
• Can Quintana - Centre Cultural de la Medite-

rrània. 

C. Museus d’altres temàtiques que conserven pa-
trimoni natural (6)

Inclou un grup de museus que, malgrat estar dedi-
cats totalment a altres temàtiques, conserven un pa-
trimoni natural significatiu, generalment per raons 
històriques (derivades d’una política d’adquisicions 
en el passat diferent de l’orientació actual del mu-
seu), però també per circumstàncies recents. 
• Museu de les Mines de Cercs - jaciment paleon-

tològic de Fumanya.
• Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de 

l’Anoia.
• Museu de Vilafranca - Museu del Vi.
• Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca.
• Museu Comarcal de l’Urgell - Tàrrega.
• Museu de la Pesca.

Principals consideracions i conclusions

• El nombre de museus i centres amb col·leccions 
d’història natural a Catalunya és elevat. Els cen-
tres amb patrimoni i/o activitat significativa en 
el tema freguen els quaranta, alguns dels quals 
no estan registrats. Però n’hi ha més que con-
serven material d’història natural (al Registre hi 
consten quaranta-set museus que tenen col·lec-
cions, en proporcions diverses respecte al total 
del fons).

• La major part dels centres tenen una trajectòria 
històrica i una identitat ben definides.

• Quasi la meitat dels centres són monogràfics, i 
conserven en conjunt el 97,3% dels fons d’his-
tòria natural, tenen un clar caràcter científic i 
un àmbit d’actuació català i internacional.

• Una proporció similar són museus territorials, 
d’abast local, comarcal i supramunicipal, i pre-
senten un enfocament d’interpretació del terri-

tori i tenen vinculació amb espais naturals pro-
tegits de la seva àrea. Una proporció elevada són 
pluridisciplinars, amb activitat en altres temàti-
ques a més de les ciències naturals.

• Hi ha un grup de museus que està dedicat a al-
tres temàtiques que no són les ciències naturals, 
però conserven un patrimoni natural significa-
tiu. Aquest patrimoni es troba, en alguns casos, 
en una situació d’infrautilització important.

• Els museus de l’Ajuntament de Barcelona es dis-
tingeixen pel volum de les col·leccions (el 74% 
aproximadament del total dels fons d’història 
natural del país), per l’abast de l’activitat i per-
què disposen de més personal especialitzat que 
la resta.

• En conjunt, tots els centres estudiats, petits i 
grans, tenen un problema general de manca de 
recursos, i mostren dificultats importants per 
dur a terme de forma adequada les seves fun-
cions museístiques.

• Hi ha una situació d’aïllament dels centres, de 
poca coordinació i col·laboració entre ells.

• Poc més de la meitat dels centres estan inscrits 
al Registre de Museus, fet que significa que una 
bona part (especialment els de tipus monogràfic) 
no compleixen els requeriments mínims que la 
Llei de museus estableix.

• De les opinions recollides es confirma que els 
centres esperen que el futur Museu Nacional es-
tructuri, coordini i potenciï el conjunt de l’oferta 
museística en ciències naturals de Catalunya.

• Es confirma també una necessitat i una de-
manda àmplies de suport tècnic especialitzat 
en ciències naturals, inexistent avui dia en les 
organitzacions de suport museístic del país.

Els museus monogràfics de ciències naturals a 
Catalunya en l’actualitat*
*Informació actualitzada el 2013. Ordenats cronològica-
ment segons la data d‘inauguració.
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MUSEU GEOLÒGIC DEL SEMINARI DE 
BARCELONA
Barcelona. Inaugurat el 1874. Seminari de Barce-
lona (Arquebisbat de Barcelona).

Missió. Estudiar els fòssils, especialment els d’in-
vertebrats.

Col·leccions. Paleontologia (més de 70.000 regis-

tres). També conserva col·leccions de minerals, ro-
ques, vertebrats, microfauna i microflora, així com 
una important col·lecció malacològica actual.
Destaquen les col·leccions Guerin, Bataller, Via, 
Llopis, Crespell, Almirall, Thomas, Mañé, Llom-
part-Rosell, Viader, Gàsser, Juanpere, Gràcia Cam-
prubí, Vanrell i Vilella. Té 678 holotips i neotips, 
de més de 80.900 taxons (2010).

Recerca. Revisió de les faunes cretàcica i terciària 
de Catalunya, confecció de sinopsis paleontològi-
ques sobre grups particulars, creació de neotips, 
catalogació de coralls eocènics i cretàcics i revisió 
de trilobits del Marroc.

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE 
BARCELONA
Barcelona. Inaugurat el 1882. Consorci Ajuntament 
de Barcelona - Generalitat de Catalunya.

Missió. Generar i compartir coneixement sobre la 
diversitat i l’evolució del món natural amb el propò-
sit de contribuir a conservar-lo i crear una societat 

Museu Geològic del Seminari de Barcelona.

El Museu Blau, nova seu del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Josep Maria de Llobet. ©MCNB.



dossier ELS MUSEUS DE CIÈNCIES NATURALS A CATALUNYA15

més informada, connectada i responsable amb la 
natura. Ho fa mitjançant la preservació d’unes 
col·leccions que són testimoni material del pa-
trimoni natural de Catalunya, la recerca de la di-
versitat biològica i geològica, i unes experiències 
que estimulen l’exploració, l’aprenentatge, l’esti-
mació, el gaudi, el diàleg i la participació entre el 
públic més ampli possible.

Col·leccions. Les col·leccions comprenen més 
de tres milions d’espècimens d’història natural. 
Inclouen plantes, líquens, fongs, animals, sons, 
fòssils, minerals i roques, recol·lectats i conser-
vats durant més de tres segles gràcies a l’esforç 
de científics, naturalistes i col·leccionistes, insti-
tucions i particulars. Els fons reuneixen una molt 
bona representació de la flora, la fauna i la geo-
logia de Catalunya i terres properes, especialment 
de la Mediterrània occidental.

Recerca. La recerca científica és una part impor-

tant de l’activitat del museu des dels seus orígens, 
amb l’objectiu d’estudiar i interpretar la diversitat 
de la vida i de les estructures geològiques que li 
donen suport, amb especial atenció als medis me-
diterranis. En aquesta tasca, el museu se centra 
tant en la recerca basada en les col·leccions com 
en l’estudi de les espècies en el seu medi natural i 
avalua les interaccions amb l’entorn i entre elles.

PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA
Barcelona. Inaugurat el 1892. 
Ajuntament de Barcelona.

Missió. Treballar per a la preservació de la bio-
diversitat de les espècies animals mitjançant la 
recerca, la conservació i l’educació.

Col·leccions. Col·lecció d’animals vius amb re-
presentació de tots els grups de vertebrats: més de 
2.200 individus de 329 espècies. El Zoo participa 

Parc Zoològic de Barcelona.
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en més de noranta programes internacionals de 
cria en captivitat d’espècies amenaçades.

Recerca. Seguint les recomanacions de l’Estratègia 
Mundial dels Zoos i Aquaris per a la Conservació, 
el Zoo de Barcelona, a través de la seva fundació, 
desenvolupa un ampli ventall de projectes de con-
servació, tant in situ com ex situ. Destaquen la rein-
troducció de la gasela dorcas (Gazella dorcas neglec-
ta) al Senegal, la conservació de la trenca (Lanius 
minor), del dragó de Komodo (Varanus komodoen-
sis), de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni), 
del mangabei de coroneta blanca (Cercocebus atys 
lunulatus) o del del tritó del Montseny (Calotriton 
arnoldi), i l’estudi de les poblacions de cetacis del 
Mediterrani (àrea catalanobalear). 

MUSEU DARDER. ESPAI D’INTERPRETACIÓ 
DE L’ESTANY 
Banyoles (Barcelona). Inaugurat el 1916. Ajun-

tament de Banyoles (la gestió està traspassada 
al Consorci de l’Estany de Banyoles).

Missió. Conservar, investigar i difondre les col·lec-
cions de ciències naturals que formen el fons pa-
trimonial del museu. Mostra la visió de les ciències 
naturals al segle XIX i la geologia i la biodiversitat 
d’un espai singular, l’estany de Banyoles.

Col·leccions. Les col·leccions estan formades per gai-
rebé 20.000 objectes de ciències naturals.
L’origen del Museu Darder és la col·lecció do-
nada pel veterinari i taxidermista Francesc Dar-
der i Llimona (Barcelona, 1851-1918), formada 
per objectes de ciències naturals del seu comerç 
barceloní. Posteriorment s’hi han afegit nous 
exemplars, la majoria procedents de donacions 
de particulars i entitats. Cal destacar els animals 
dissecats a mitjan segle XIX, amb representació 
d’espècies d’arreu del món, i les col·leccions de 
fauna, flora i geologia del Pla de l’Estany. 

Museu Darder. Espai d’interpretació de l’Estany.
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JARDÍ BOTÀNIC MARIMURTRA
Blanes (Barcelona). Inaugurat el 1921. 
Fundació Carl Faust.

Missió. Recerca i divulgació botàniques. El Jardí, 
Bé Cultural d’Interès Nacional, va ser una ini-
ciativa de l’empresari alemany Karl Faust (1874-
1952), mecenes de les ciències biològiques que va 
dedicar la seva fortuna a la protecció i el foment 
dels estudis de biologia mediterrània, especial-
ment en botànica.

Col·leccions. Botànica: planta viva, herbari i 
banc de germoplasma. Exposa 3.000 espècies 
dels cinc continents, principalment d’hàbitats 
mediterranis, i s’orienta a l’estudi i la conserva-
ció d’espècies rares, endèmiques o amenaçades. 
Custodia la biblioteca històrica, personal del 
fundador i la biblioteca tècnica.

Recerca. Processos evolutius responsables de la 
formació i evolució de la biodiversitat vegetal de 
la Mediterrània utilitzant marcadors moleculars 
basats en l’ADN. 

MUSEU D’ALCOVER
Alcover (Tarragona). Inaugurat el 1967. 
Ajuntament d’Alcover.

Missió. El Museu d’Alcover té per objecte exposar 
i difondre la història d’Alcover com a patrimoni 
col·lectiu, conservar els objectes que s’hi relacio-

nen i enfortir la identificació dels ciutadans amb 
la història local.

Col·leccions. Arqueologia, etnografia i paleon-
tologia. La diversitat d’espècies que integren la 
col·lecció l’han convertit en una de les més re-
presentatives per comprendre la fauna marina de 
l’època triàsica. El museu custodia 383 fòssils del 
jaciment d’Alcover-Mont-ral, a més de 1.777 pe-
ces inventariades d’altres indrets geogràfics i pe-
ríodes geològics. Una part representativa del fons 
paleontològic s’exposa al públic.

Recerca. Des de l’octubre de 2009, el Museu d’Al-
cover manté un conveni amb l’Institut Català de 
Paleontologia i el Centre d’Història Natural de la 
Conca de Barberà per dinamitzar la recerca i la 
difusió del patrimoni paleontològic dels jaciments 
d’Alcover-Mont-ral-el Pinetell. 

Museu d’Alcover.

Jardí Botànic Marimurtra.
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MUSEU DE GEOLOGIA VALENTÍ MASACHS 
(UPC)
Manresa (Barcelona). Inaugurat el 1980. 
Universitat Politècnica de Catalunya.

Missió. Oferir una aula oberta sobre minerals, roques 
i fòssils, posar a l’abast les seves col·leccions presen-

cialment i digitalment i fer difusió de la recerca que 
es du a terme a la UPC.

Col·leccions. Les col·leccions, de geologia i pa-
leontologia, tenen l’origen, majoritàriament, en 
mostres dels Països Catalans. Es completen amb 
una col·lecció de meteorits i una de minerals, fòs-
sils i roques fluorescents i fosforescents.

Recerca. Recerca pedagògica de la geologia, bus-
cant els mètodes més didàctics per oferir un en-
senyament geològic per a tots els nivells, entenedor 
i atractiu, tant al museu com a classe o a inter-
net. La recerca tècnica geològica està centrada en 
la preparació de l’inventari dels diferents jaciments 
de minerals, roques i llocs d’interès geològic de les 
diverses comunitats i regions espanyoles. 

COSMOCAIXA
Barcelona. Inaugurat el 1981 i remodelat el 2004. 
Obra Social “La Caixa”.

Missió. Presentar una oferta museogràfica perma-
nent, una selecció de fragments de realitat: ex-
periments, objectes, animals, plantes… reunits per 
proporcionar al visitant estímuls i emocions a fa-
vor de la ciència. 

CosmoCaixa.

Museu de Geologia Valentí Masachs (UPC).
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Col·leccions. La col·lecció consta de 11.916 espè-
cimens. Inclou peces d’indústria lítica del Sàha-
ra, paleontologia, gemmologia, entomologia (amb 
una àmplia col·lecció d’insectes en ambre), osteo-
logia i botànica.

MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE
Amposta (Tarragona). Inaugurat el 1984. 
Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.

Missió. Promoure el coneixement i incentivar el 
desenvolupament comunitari mitjançant la recer-
ca, la gestió i la conservació del patrimoni cultu-
ral i natural de les Terres de l’Ebre, i la projecció 
d’activitats de revaloració i difusió, d’acord amb el 
caràcter territorial i social del museu.

Col·leccions. Arqueologia (12.172 registres), etno-
logia (4.301 registres) i ciències naturals (11.903 
registres) de les Terres de l’Ebre. El fons natural 

l’integren 4.190 registres de vertebrats, 804 regis-
tres d’invertebrats, 6.654 registres de plantes su-
periors i inferiors i 255 registres paleontològics 
(any 2013). També estan vinculades al museu, i 
exposades en altres extensions, les col·leccions de 
paleontologia de J. M. Valls donades a la població 
de Santa Bàrbara, i de malacologia de Joan Brunet 
a Sant Carles de la Ràpita.

Recerca. Recerca dels odonats de les Terres de 
l’Ebre, destacant el descobriment de poblacions 
d’espècies rares i en perill a Catalunya.

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS 
DE GRANOLLERS
Granollers (Barcelona). Inaugurat el 1987. Ajunta-
ment de Granollers.

Missió. Conservació, recerca i difusió de les cièn-
cies naturals.

Museu de les Terres de l’Ebre.
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Col·leccions. Zoologia, paleontologia i geologia 
procedents de recerca i donacions particulars. 
Destaca la del gabinet d’història natural de Frede-
ric Travé Alfonso (1938-1982), un dels fundadors 
de la SEO; les col·leccions de lepidòpters de Dolors 
Callol Chevalier (1886-1940), David Adelantado 
Romero (1907-2003), Jaume Anfruns Janer (1919-
2009) i, recentment, la de Francesc Pou i Nadal 
i les de geologia i paleontologia de Jordi Febré 
Costa (†) i de Joan Maria Viader Gari-Montllor 
(1915-2001). 

Recerca. La Xarxa de Seguiment de Papallo-
nes Diürnes de Catalunya Butterfly Monitoring 
Scheme a Catalunya (CBMS) és el projecte més 
rellevant que coordina el museu, en conveni 
amb la Generalitat de Catalunya, el qual disposa 
de gairebé un centenar d’estacions de seguiment 
de la fenologia de les papallones repartides per 
tot el país, a més de les d’Andorra i les Illes 
Balears. 

MUSEU D’ARENYS DE MAR - MUSEU 
MOLLFULLEDA DE MINERALOGIA
Arenys de Mar (Barcelona). Inaugurat el 1988. 
Ajuntament d’Arenys de Mar.

Missió. Conservar i difondre el fons de mineralo-
gia que acull el Museu Mollfulleda de Mineralogia, 
fent una tasca continuada de recerca i donant a 

conèixer al públic el coneixement científic rela-
cionat amb la mineralogia.

Col·leccions. La col·lecció de mineralogia i de 
ciències de la terra està constituïda inicialment per 
la donació que Joaquim Mollfulleda i Borrell va fer 
a la vila d’Arenys de Mar l’any 1988. Des d’ales-
hores, el museu ha anat augmentant la col·lecció a 
partir de les donacions d’aficionats a la mineralogia 
i d’adquisicions. El fons consta d’una col·lecció de 
minerals de Catalunya sistematitzats per comarques, 
amb gairebé la totalitat de la mineralogia catalana, 
i d’una altra de minerals del món, que reuneix una 
representació dels jaciments més importants, on es 
troben els exemplars més notables i espectaculars. 

Museu de Ciències Naturals de Granollers.

Museu d’Arenys de Mar, Museu Mollfulleda de 
Mineralogia.
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MUSEU DELS VOLCANS
Olot (Girona). Inaugurat el 1989. 
Ajuntament d’Olot.

Missió. Presentar el medi natural de la comarca de 
la Garrotxa i, de forma més àmplia, el seu vulca-
nisme, així com difondre els elements patrimonials 
que custodia la institució, valorar la importància 
de la conservació, documentació i difusió, i servir 
d’enllaç entre el públic visitant i el veritable museu 
de ciències naturals de la comarca, que és la natura 
mateixa.

Col·leccions. Geologia, botànica i zoologia. De la 
col·lecció de geologia, formada per uns 400 lots, 
destaquen les col·leccions de començament del se-
gle XX de roques i minerals volcànics de Josep 
Gelabert i la de fòssils trobats per Francesc i Ra-
mon de Bolòs. La col·lecció de zoologia té uns 
900 lots de vertebrats i uns 5.300 lots d’inverte-
brats. La col·lecció de botànica està formada per 
un herbari que conté més de 800 lots i els her-
baris històrics de Ramon de Bolòs, Enric Danés i 
Jaume Tenas. 

MUSEU DE LA CONCA DELLÀ
Isona (Lleida). Inaugurat el 1995. 
OAL de l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà.

Missió. És el centre d’acollida del Parc Cretàcic, i 
permet la descoberta dels seus jaciments paleontolò-
gics, restes arqueològiques, edificis historicoartístics 
i el mateix entorn natural que el compon.

Col·leccions. Arqueologia del món romà i pa-
leontologia del final del cretaci. La col·lecció de 
paleontologia comprèn restes fòssils (ossos, ous i 
icnites) de vertebrats i restes vegetals del final del 
cretaci (fa entre 65 i 70 milions d’anys). Aquestes 
restes provenen dels nombrosos jaciments exis-
tents a la zona sud-oriental del Pallars Jussà i 
constitueixen un dels conjunts paleontològics més 
importants d’Europa. El museu també gestiona ja-
ciments visitables de la zona. 

Museu de la Conca Dellà.

Museu dels Volcans.
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Recerca. Recerca dels jaciments paleontològics 
del trànsit cretaci-peleogen del Prepirineu català: 
sistemàtica, paleoecologia i implicacions paleo-
biogeogràfiques. Estudi de la paleoecologia con-
tinental del cretaci superior de tres comarques 
catalanes —Pallars Jussà, Berguedà i Alt Urgell—, 
participat pel Museu de la Conca Dellà, l’Institut 
Català de Paleontologia i la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. 

MUSEU DE LES MINES DE CERCS
Cercs (Barcelona). Inaugurat el 1999. 
Patronat municipal.

Missió. Conservar, restaurar, estudiar i donar a 
conèixer el patrimoni miner del municipi de Cercs. 
És un nòdul de referència per a la conservació, 
l’estudi i la difusió del patrimoni industrial miner 
de Catalunya. 

Col·leccions. Mineria del carbó: 1.018 peces. Tam-
bé acull les restes paleontològiques del jaciment 
de Fumanya sud.

Recerca. Amb la intenció de difondre i conser-
var el patrimoni miner, es va restaurar el conjunt 

arquitectònic i urbanístic de la colònia minera 
Sant Corneli (les places, els carrers, l’església i el 
cine teatre) i es va rehabilitar la planta superior 
de l’MMCERCS per tal d’adequar-lo com a arxiu i 
conservar el patrimoni documental miner. 

MUSEU DE LES PAPALLONES DE CATALUNYA
Pujalt - Sort (Lleida). Inaugurat el 2002. Ajunta-
ment de Sort.

Missió. Mostra la diversitat de les papallones i 
d’altres insectes de Catalunya i les seves relacions 
amb l’entorn.

Museu de les Mines de Cercs.

Museu de les Papallones de Catalunya.
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Col·leccions. Les col·leccions del museu proce-
deixen d’un estudi biogeogràfic de les poblacions 
de papallones catalanes portat a terme des de fa 
quaranta anys pels fundadors i promotors del mu-
seu, Alfons Dolsa i Maria Teresa Albarrán. L’àrea 
expositiva està dirigida a mostrar la diversitat 
d’aquests organismes catalans i a fer conèixer els 
processos naturals dels insectes i la importància 
que tenen per a la conservació de la biodiversitat.

Recerca. Biogeografia actual i històrica de les pa-
pallones de Catalunya. Establiment dels mapes de 
distribució i d’una base de dades amb informació 
actual i històrica dels treballs de recerca sobre 
aquests organismes a Catalunya. 

CENTRE D’ESTUDIS DELS RIUS 
MEDITERRANIS - MUSEU DEL TER
Manlleu (Barcelona). Inaugurat el 2003. 
Fundació privada Museu Industrial del Ter.

Missió. El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis 
és l’àrea ambiental del Museu del Ter que té com a 
finalitats l’estudi, la difusió i la conservació del pa-
trimoni cultural i natural del riu Ter i, per extensió, 
dels altres rius mediterranis. Les activitats princi-
pals són la conservació i la restauració ecològiques, 
l’educació ambiental i la sensibilització ciutadana, 
i la recerca científica en rius i estanys.

Col·leccions. Disposa de més de 2.500 objectes 
(abril del 2014), la majoria macroinvertebrats 

aquàtics i peixos, procedents de rius mediterranis 
principalment de Catalunya. Una part dels objec-
tes són fruit de donacions, com és el cas de 750 
espècimens que provenen de l’antic Gabinet de 
Ciències Naturals del Seminari de Vic, de mitjans 
del segle XIX.

Recerca. Treballa en l’avaluació de l’estat ecològic i 
la biodiversitat de rius i zones humides, en relació 
amb la qualitat de l’hàbitat i la vegetació de ribe-
ra i al poblament de macroinvertebrats aquàtics i 
peixos. També estudia les migracions dels peixos 
i les solucions per facilitar-ne els desplaçaments 
en preses i rescloses.

INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA 
MIQUEL CRUSAFONT
Sabadell (Barcelona). Inaugurat el 2006. 
Programa CERCA, Generalitat de Catalunya.

Missió. Recerca, conservació i difusió de la pa-
leontologia de vertebrats i humana a Catalunya. 

Col·leccions. Col·lecció paleontològica de 200.000 
vertebrats, de fa entre 240 milions i 10.000 anys. 
Està considerada una de les col·leccions de verte-
brats fòssils més importants d’Europa. La proce-
dència dels exemplars és diversa, principalment 
de Catalunya, però també del País Valencià, les 
Illes Balears i diversos punts d’Andalusia, Múrcia, 
Madrid i Aragó. Conté més de dos-cents exem-
plars tipus. 

Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis Museu del Ter
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Recerca. El centre s’estructura en cinc àrees de 
recerca: paleobiologia; faunes del mesozoic; fau-
nes del neogen i el quaternari; paleoprimatologia i 
paleontologia humana, i paleontologia virtual. La 
línia més emblemàtica és la que va iniciar Miquel 
Crusafont a mitjan segle XX, l’estudi de les faunes 
del neogen de la península Ibèrica. 

EL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE 
BARCELONA: EVOLUCIÓ I PRESENT

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona és 
una institució amb una llarga trajectòria i uns 
orígens que es remunten a la fi del segle XIX, en 
el que va ser el primer museu públic de Barcelona 
(Museu Martorell). Durant el primer terç del segle 
XX, les col·leccions van ser separades temàtica-
ment en els Museus de Zoologia, de Geologia i 
l’Institut Botànic. Amb el suport i esforços de la 
Junta de Ciències Naturals, van conformar, l’any 

1917, el Museu de Catalunya de Ciències Natu-
rals, primer intent de museu nacional d’història 
natural.

Fins fa ben poc, la imatge del museu ha estat for-
tament vinculada a aquesta història, a la tradició, 
al treball científic, a unes col·leccions importants 
i a uns edificis singulars al parc de la Ciutadella. 
Malgrat els esforços fets en els darrers anys, en 
el marc de la programació pública, per modernit-
zar-lo i obrir-lo als ciutadans, el museu neces-
sitava urgentment una renovació a fons per en-
trar de ple en les realitats del segle XXI. En pocs 
anys, el museu s’ha trobat immers en un procés 
de transformació de gran abast. Ha viscut, en 
primer lloc, un creixement institucional, fruit de 
la reestructuració organitzativa impulsada l’any 
2008 per l’Institut de Cultura amb l’objectiu d’in-
tegrar i coordinar millor els centres municipals 
de ciències naturals. A més a més, amb l’obertu-
ra, el març del 2011, del Museu Blau com a seu 

Col·lecció de papallones, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras. 
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principal dels programes públics, s’ha expandit 
físicament i ha renovat completament la seva ex-
posició de referència, un canvi d’escala que l’ha 
convertit en un dels grans museus de la ciutat. 
L’any 2012 es va crear un consorci, amb partici-
pació del Govern de la Generalitat, per gestionar 
el museu i impulsar el procés perquè sigui reco-
negut amb la categoria de museu nacional.

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona és 
ara una institució amb múltiples seus, distribuï-
des en tres espais estratègics de la ciutat: el parc de 
la Ciutadella (Laboratori de Natura i Museu Mar-
torell); Montjuïc (Jardí Botànic nou, Jardí Botànic 
Històric i Institut Botànic de Barcelona, centre de 
recerca mixt integrat pel CSIC i l’Ajuntament de 
Barcelona), i el parc del Fòrum (Museu Blau). 

Els propers anys, a més, el museu té l’oportunitat 
d’esdevenir el llargament esperat Museu Nacional 
de Ciències Naturals de Catalunya i actuar com a 
museu capçalera d’una xarxa territorial de mu-
seus de ciències naturals. 



dossier RENOVACIÓ DE GRANS MUSEUS CLÀSSICS. 
NOUS PUNTS DE VISTA SOBRE NATURALESA?  

26

dossier

Amb orígens que daten del segle XVI, els museus d’història natural es van desenvolupar arreu del món 
principalment al final del segle XIX i principi del segle XX, de manera paral·lela a l’augment de la 
importància de les ciències naturals en relació amb l’economia i la societat. Amb això, centenars d’ins-
titucions tradicionals en edificis històrics es van plantejar una qüestió semblant: com renovar dins dels 
límits dels seus edificis i organitzacions.

L’exemple del Museum für Naturkunde de Berlín mostra el procés de renovació d’edificis, exposicions, 
col·leccions i fins i tot l’estructura de tota l’organització per complir els estàndards moderns, o al-
menys més moderns. Des del 2005 fins al 2025, el museu d’història natural més gran d’Alemanya 
se sotmet al procés de reestructuració de tot l’edifici del museu en general i en el seu contingut per 
passos. La primera fita va ser la reobertura de les principals parts de l’exposició permanent el 2007, 
seguida de la nova ala de la col·lecció de mostres en líquid el 2010. Actualment, les parts grans de 
l’edifici principal estan en construcció i seran accessibles al públic el 2018.

Renovació de grans museus clàssics. Nous punts de vista sobre 
naturalesa? Renovació dels museus d’història natural segons 
l’exemple de Berlín  
UWE MOLDRZYK. Museum für Naturkunde, Berlín.

Planta baixa de la nova col·lecció conservada en medi líquid, accessible per als visitants mitjançant un passadís circular que l’envolta. 
Fotografia: Carola Radke, Museum für Naturkunde.
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MUSEUS D’HISTÒRIA NATURAL: PASSAT, 
PRESENT I FUTUR

La primera col·lecció d’història natural exposada 
es creu que és la del famós naturalista suís Conrad 
Gessner (1516-1565). Gessner és famós per la seva 
Historiae animalum, que és considerada el principi 
de la zoologia moderna. Tot i que la seva col·lecció 
es va perdre després de la seva mort, podem supo-
sar que la seva exposició s’assimilava al seu tre-
ball científic: degut a la seva poca comprensió de 
la sistemàtica moderna no deuria estar col·locada 
en ordre alfabètic. Evidentment això és lògic, ja 
que la humanitat acabava de començar a classifi-
car la naturalesa de manera científica.

Això no obstant, el Muséum National d’Histoire 
Naturelle de París es diu que és el primer museu 
d’història natural per definició moderna. Es va 
fundar el 1635 com a Royal Medical Plant Garden 
i el 1718 va perdre la funció mèdica per centrar-se 
completament en la història natural. Durant la Re-
volució Francesa va ser reestructurat i anomenat 
Muséum National d’Histoire Naturelle amb l’ob-
jectiu d’instruir el públic, ajuntar col·leccions i 

dirigir investigacions científiques. Una definició 
de museu que s’assembla a l’última versió accep-
tada internacionalment de l’ICOM: «Un museu és 
una institució permanent sense ànim de lucre al 
servei de la societat i el seu desenvolupament, 
oberta al públic, que adquireix, conserva, inves-
tiga, comunica i exhibeix l’herència tangible i 
intangible de la humanitat i el seu entorn per als 
propòsits d’educació, estudi i plaer.»

Durant els segles següents, diversos museus 
d’història natural es van fundar per tot el món 
o van obrir en edificis nous propis, per exem-
ple a Hongria (1802), Filadèlfia (1813), Londres 
(1881), Nova York (1869), Pittsburg (1886), Ber-
lín i Viena (1889), Barcelona (1882) o Washing-
ton (1910). Tots aquests museus estaven basats 
en col·leccions científiques, i per tant presen-
taven precisament això. Per la naturalesa de la 
seva investigació, que té a veure principalment 
amb la classificació, la planificació dels museus 
abordava la sistemàtica i l’aproximació per crear 
una enciclopèdia de naturalesa en 3D o almenys 
del regne animal. La filosofia, tenir i presentar 
un mascle i una femella de cada espècie viva, 

L’anomenada “última ruïna de guerra” de Berlín 
va existir fins al 2008 al Museu d’Història Natural 
de Berlín. Fotografia: Carola Radke, Museum für 
Naturkunde.

La reconstrucció de l’ala est del Museu d’Història 
Natural. Fotografia: Carola Radke, Museum für 
Naturkunde.
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tal com es manifesta al “Dublettenkatalog”, que 
s’utilitzaven per fer intercanvi amb altres ins-
titucions. És important destacar que en aquella 
època la ciència i la col·lecció gairebé s’iguala-
ven entre elles, així que «gläserne Sammlung und 
halbgläserne Wissenschaft...»

Al principi, les col·leccions tenien només accés 
limitat. Quan per exemple la Universitat Humboldt 
de Berlín va obrir nou sales el 1814, només els 
investigadors hi tenien accés. Els estudiants po-
dien fer-hi visites els dimecres de 16.00 a 18.00 
durant l’estiu i de 14.00 a 16.00 durant l’hivern. 
El públic en general podia entrar-hi els dimarts i 
divendres de 12.00 a 14.00 i les entrades s’havien 
de comprar un dia abans, però només es venien a 
residents de Berlín, amb una sol·licitud per escrit i 
on hi havia de constar el nombre d’acompanyants. 
Sembla estrany, però tot i així el nombre de visi-
tants era alt i va continuar augmentant. Això no 
obstant, al principi també hi havia altres exemples 
i el primer museu d’història natural que va per-
metre l’accés al públic en general va ser el Museu 
Ashmolean d’Oxford, que va obrir el 1683. 

Cap al final del segle XIX, el concepte de museu 
va canviar. La nova idea de museu proposava més 
aviat explicar i no només obrir les col·leccions 
científiques. També se centrava en l’escenogra-
fia i l’estètica d’objectes seleccionats, i el Museu 
d’Història Natural de Londres va ser considerat 
un dels millors exemples. Com a resultat d’aques-

ta nova tendència, l’exposició i la col·lecció es van 
començar a separar l’una de l’altra. 

Quan a causa de l’augment de col·leccions la Uni-
versitat Humboldt de Berlín va haver-se d’ampliar 
al voltant del 1889, el concepte del nou edifici del 
museu va ser molt debatut: hauria de ser tota la 
col·lecció accessible al públic, o s’haurien de sepa-
rar la col·lecció científica i l’exposició. Encara que 
el museu internacional en aquella època preferís 
clarament la separació, Berlín al principi preferia 
la idea de col·leccions d’accés general. Però fins i 
tot abans que el nou museu obrís, els directors van 
canviar i quan finalment es va traslladar la secció 
de zoologia, mineralogia i paleontologia, la planta 
baixa allotjava l’exposició però el subterrani i les 
plantes superiors estaven restringides a les col·lec-
cions i la investigació. El concepte va fracassar a 
diferents nivells: les sales del segon i tercer pis es-
taven construïdes amb sostres alts i es va perdre 
l’espai per a l’emmagatzematge de les col·leccions 
cada vegada més grans. Vint anys després de l’ober-
tura, el nou museu ja era massa petit i s’hi va haver 
d’afegir una ala, aquesta vegada amb els sostres 
més baixos i construïda especialment per a col·lec-
cions. La situació per a l’exposició va ser encara 
pitjor. Les vitrines s’omplien de continguts pesats i 
objectes estètics que atreien l’atenció dels visitants 
només gairebé de manera accidental. Durant la ce-
rimònia d’obertura, l’emperador alemany va quedar 
tan horroritzat que immediatament es va oferir per 
enviar caçadors a caçar cérvols, ants i lleons per 
afegir a l’exposició. Al principi, el nombre de visi-
tants va ser només del voltant dels 20.000 a l’any, 
un desastre total. Tot i així, el director, Karl August 
Möbius, més endavant va exercir una gran influèn-
cia amb les seves idees de museu dedicat a unes 
explicacions més didàctiques.

Durant les dècades següents, les exposicions d’his-
tòria natural es van separar en general encara més 
de la investigació i les col·leccions. L’enfocament 
pedagògic va canviar del Bildungsbürger (educa-
ció ciutadana) i públic general cap a les classes 
escolars, la qual cosa va portar a l’objectiu de 
crear llibres de text tridimensionals. De nou amb 
unes noves idees o filosofies d’aprenentatge per a 

Les col·leccions de mostres en líquid es traslladen a 
les noves instal·lacions. Fotografia: Carola Radke, 
Museum für Naturkund.
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tota la vida, de mica en mica arribem a l’època 
actual. Els museus que s’estan presentant en un 
nou estil modern, s’estan renovant durant els úl-
tims anys, com per exemple els de París, Berlín, 
Brussel·les i Barcelona. D’altres estan a punt de 
canviar les seves exposicions o planifiquen nous 

edificis com els de Copenhaguen, Bergen o Basi-
lea. Tots aquests museus van posar de nou el punt 
de mira en els objectes i l’estètica però connecten 
la informació en múltiples capes, i a més intenten 
relacionar cada vegada més les seves exposicions 
amb col·leccions científiques i la seva investigació. 

La sala dels dinosaures: “La vida al Juràssic superior”. Fotografia: Carola Radke, Museum für Naturkunde. 
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Per què és important això? Hi ha molt per apren-
dre dels conceptes del passat. Si hi havia restric-
cions, com es van introduir els canvis i com en 
el passat els museus tractaven els mateixos pro-
blemes als quals ens estem enfrontant ara? Potser 
no és necessari, però de vegades ajuda saber d’on 
venim per tal de desenvolupar-ho en el futur.

RENOVACIÓ DEL MUSEUM FÜR 
NATURKUNDE DE BERLÍN

Per descomptat que hi ha hagut molts canvis en les 
exposicions del Museu d’Història Natural de Berlín 
des del 1889 fins avui. Tot i així, des del final de la 
Segona Guerra Mundial fins al principi del 2000, 
el museu no va rebre prou finançament per per-
metre’s renovacions francament necessàries. Quan 
finalment el 2004 es va concedir un projecte de re-
novació al Museu, va ser la primera gran obra im-

portant durant dècades, que també incloïa noves 
exposicions. El projecte de renovació va finalitzar 
el juliol del 2007 amb la reobertura de quatre sa-
les d’exposicions permanents i un espai de 350 
m² per a exposicions temporals. Els nous concep-
tes van tenir un èxit immediat. Des del divendres 
al migdia fins al diumenge a les 19.00, més de 
40.000 visitants van visitar el museu el primer cap 
de setmana. Arran de la nova acreditació pública, 
es va concedir més finançament, i al 2010 l’ala 
est, una de les ruïnes de Berlín de l’última guerra, 
va ser restaurada i preparada per allotjar les Wet 
Collections (col·leccions de mostres conservades 
en líquid), una de les més modernes del món. Tot 
i així, el Museum für Naturkunde té un 80% del 
seu edifici encara per renovar. Això ha comportat 
un altre projecte de renovació que va començar el 
novembre del 2013 i en general el museu planifica 
estar en obres fins al 2025. A part de la renovació 
de l’edifici, això comporta molt més espai per als 

El sistema Terra explica com les progressions geològiques i biològiques s’influeixen l’una a l’altra. Fotografia: Carola 
Radke, Museum für Naturkunde.
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nous conceptes de col·lecció, recerca i exposició. 
Com es relacionaran entre ells i com Berlín s’en-
carregarà de la càrrega de treball?

PRIMER PAS: PROJECTE DE RENOVACIÓ 
DEL 2004 AL 2007

A diferència d’alguns dels projectes més interes-
sants actualment, en l’escenari del museu d’his-
tòria natural com el de Copenhagen i Basilea, on 
els conceptes es basen en nous edificis de ferro, 
Berlín s’havia i s’ha de renovar dins les limita-
cions del seu edifici històric. Finançat principal-
ment a través d’EFRE i Lotto, 18 milions d’euros 
van ser suficients per renovar cinc sales d’exposi-
cions i una escala, així com per donar allotjament 
a exposicions en quatre sales. Des del principi, 
el projecte tenia l’objectiu de recuperar la repu-
tació internacional com un dels museus d’his-
tòria natural més importants del món. Per assolir 
aquest objectiu, es va dur a terme una anàlisi 
per reconèixer les mancances del museu en dè-
cades passades. Com a resultat, es van enunciar 
diverses premisses que ajudarien durant el procés 
de definició d’idees conceptuals preliminars. Pri-
mer de tot, les exposicions haurien de canviar la 
seva funció educativa i centrar-se en augmentar 
l’interès. Això es pot considerar com un canvi 
menor, però és essencial per a l’èxit, ja que per-
met que l’equip se centri en els fets i les històries 
més interessants en lloc d’intentar explicar els 
processos biològics o sistemes complexos. La idea 
general era generar un espai on els visitants se 
sentissin còmodes durant la seva estada de dues 
hores aproximadament i tinguessin curiositat pels 
temes d’història natural. Crèiem que això es podria 
aconseguir a través de les emocions més que no 
pas dels reptes intel·lectuals. Per tant, els concep-
tes es van centrar en l’estètica dels objectes, l’es-
cenografia i la mostra d’exposicions i la cura de no 
sobrecarregar amb continguts pesats. Els objectes 
haurien de provenir de la nostra pròpia col·lecció, 
preferiblement articles originals en comptes de 
motlles, models o reconstruccions, i els continguts 
s’haurien de centrar en la recerca dels científics 

de museus. La informació s’hauria de distribuir 
en quatre jerarquies diferents: títol, resum bàsic, 
història principal i detalls. Les diferents seccions 
haurien de ser fàcils de distingir les unes de les 
altres, i no hi hauria d’haver competència entre 
objectes i informació en el camp visual. A més 
a més, els mitjans digitals eren obligatoris per 
aconseguir un equilibri entre l’edifici històric i 
les expectatives dels visitants envers un museu 
“modern”. Tot i així, l’ús de mitjans de comuni-
cació hauria d’ajudar a entendre els objectes i les 
històries relacionades però no haurien de compe-
tir amb les exposicions.

Pel que fa als grups a qui aniria destinat, el mu-
seu té com a objectiu els visitants adults. No ens 
confonguem: els grups escolars, la quitxalla i les 
famílies són importants per al Museu d’Història 
Natural de Berlín, però ja havien visitat les expo-
sicions. El grup amb el potencial de creixement 
més gran era l’anomenat “adults solters”, que 
més aviat tenia tendència a visitar museus d’art. 
Des que Berlín és una ciutat turística, també hi ha 
molt espai per millorar en aquest aspecte. Pel que 
fa als conceptes pensats per reduir les didàctiques 
“de caire escolar” i els elements interactius, cal 
posar èmfasi en l’escenografia i presentar textos 
comprensibles per a un públic en general en lloc 
de crear-los per a la canalla. Vam suposar que les 
famílies i els grups escolars encara vindrien pels 
dinosaures o els espècimens taxidèrmics. Els re-
sultats fins ara reafirmen aquest procés: el nom-
bre de visitants ha augmentat del voltant dels 
200.000 a gairebé 500.000 per any.

El contingut disposa el nou cercle d’exposicions 
entorn de l’evolució. Des dels dinosaures del 
Juràssic superior a través del sistema terrestre i 
del sistema solar fins a l’Evolució en Acció, les qua-
tre sales connectades tracten del desenvolupament 
de la vida i del nostre planeta a través del temps, 
però destacant aquelles històries que estan relacio-
nades amb els temes d’investigació del museu.

Després de deixar aquestes premisses clares i estar 
d’acord en els temes generals, va ser fàcil trobar 
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exposicions i històries relacionades. L’autèntic 
repte va ser crear una línia d’intriga, ja que l’edi-
fici dictava que els elements més atractius, els di-
nosaures, s’havien de presentar a la primera sala i 
els visitants els veurien des de l’entrada. 

En total, més de 40 científics van contribuir a les 
noves exposicions permanents i estan exposats 
milers d’elements de la nostra col·lecció cientí-
fica. Això fa que sigui molt més fàcil crear pro-
grames addicionals com visites guiades o tallers 
centrats en la ciència de la comunicació i l’ús 
de les nostres col·leccions. Bàsicament, es trac-
ta de tornar a les arrels: fer que la gent s’encu-
rioseixi per la ciència i la història natural. Amb 

tots els seus programes, el museu encara és un 
lloc d’educació, però els diferents canals de co-
municació com conferències públiques, visites 
guiades, pàgines web i exposicions diversifiquen 
l’espai i, alhora, el potencien.

SEGON PAS: RECONSTRUCCIÓ DE L’ALA 
EST DEL 2008 AL 2010

Les noves exposicions van ser un èxit immediat. 
A més d’augmentar el nombre de visitants, el 
projecte va aconseguir una cobertura de premsa 
internacional durant un període de diversos me-
sos. La discrepància de les sales renovades i les 

Sistema solar. La pantalla en moviment presenta la història del nostre sistema solar al mig d’una escala. Fotografia: 
Carola Radke, Museum für Naturkunde.
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parts insalubres de l’edifici del museu que fins i 
tot incloïen ruïnes de la guerra va fer augmentar 
la pressió pública. Com a resultat, només un pa-
rell de setmanes després de reobrir, es van conce-
dir diners per restaurar l’ala est destruïda.

Com que la primera part de la renovació del mu-
seu es va centrar en les exposicions, el segon pas 
havia de centrar-se en la col·lecció i la investiga-
ció. Les principals necessitats eren a la col·lecció, 
especialment les col·lecció de mostres en líquid 
que es desplegaven per tot l’edifici en condicions 
insatisfactòries, tot i ser conservades amb grans 
quantitats d’alcohol emmagatzemat en espais on 
la temperatura podia pujar fàcilment per sobre 
dels 40° C a l’estiu.

Al cap de tres anys, el nou edifici va ser acabat i 
va guanyar diversos premis arquitectònics per la 
idea de conservar els murs exteriors històrics com 
una petxina per a un nou edifici complet a l’inte-
rior que s’adaptava a les necessitats modernes de 
col·lecció amb sostres més baixos i la separació de 
l’emmagatzematge i les zones de treball.

Malgrat que la planificació tenia en compte els 
requisits de la col·lecció, com el control climàtic 
i les precaucions de seguretat, que podien conduir 
per exemple a un accés limitat només als directors 
de la col·lecció i científics, hi havia el risc de perdre 
la possibilitat d’oferir visites guiades als visitants 
durant esdeveniments seleccionats. Aquesta va ser 
una part important dels debats gràcies a les noves 

Els conservadors instal·lant el mur de la biodiversitat - la clau de la instal·lació a la Sala de l’evolució. Fotografia: 
Hwa Ja Götz, Museum für Naturkunde.
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estratègies de comunicació dels museus i l’objectiu 
d’apropar la col·lecció i les investigacions al públic 
en general. En el procés es va intentar oferir l’opor-
tunitat de fer de la planta baixa un lloc accessible 
per al públic. La solució va ser crear un edifici 
amb murs de vidre a l’interior de l’edifici. Tècni-
cament, els visitants no poden entrar a l’interior 
de la col·lecció però sí passar per un passadís al seu 
voltant i fer una ullada a l’interior. De forma di-
dàctica, és important tenir això en compte. El nou 
espai no és una exposició. És una col·lecció activa 
que està construïda per als científics i els directors 
de la col·lecció. Els panells assenyalen a l’interior; 
no hi ha explicacions ni textos per als visitants. 
Els objectes no estan ben disposats sinó col·locats 
per a ús científic. Els prestatges dels pisos supe-
riors es veuen generalment iguals.

Aquest concepte va obtenir reconeixement inter-
nacional; fins i tot va ser publicat a Nature. Els 
visitants al principi mostraven reaccions emotives 
quan entraven a la sala. Però, fins i tot millor, les 
primeres avaluacions van mostrar que canviaven 
la seva actitud, especialment quan venien en grups 
reduïts. Quan els visitants de les sales d’exposicions 
veuen alguna cosa interessant, ràpidament comen-
cen a llegir els panells informatius, comuniquen als 
altres membres del grup que “el museu” diu això 
i allò. Els debats se centren en les emocions re-
lacionades amb l’experiència visual i només rares 
vegades en el contingut del que “el museu” diu. En 
la col·lecció de mostres en líquid el mateix grup de 
visitants començarà a discutir sobre el que veuen, 
recolzant les seves “hipòtesis” comparant els ob-
jectes entre ells (“Vinga, això no és un tauró. Els 
taurons són allà: mira”) assenyalant amb el dit i 
empenyent-se entre ells cap als espècimens que re-
colzen més la seva teoria. Això passa inesperada-
ment i no formava part del concepte, però fa que 
els ciutadans normals actuïn científicament. 

MÉS PASSOS: DEL 2013 AL 2025

La renovació del museu de Berlín ha aconseguit 
molt reconeixement fins ara. Però per a tota la 

institució i el seu edifici és només el principi, ja 
que gairebé el 80% encara està per fer. Tot i així, 
els conceptes s’adaptaran al que fins ara ha fun-
cionat. L’estratègia, la missió i la visió del museu 
d’història natural proposen un lloc científic que 
participa en la recerca de respostes per als grans 
reptes del futur i que fomenta el diàleg entre la 
ciència i el públic.

Això requereix nous i innovadors formats de co-
municació. Amb col·leccions científiques exposa-
des, Berlín uneix projectes com el Darwin Center 
(MHN de Londres), Musée du quai Branly (París) 
o el nou Museu d’Història Natural de Basilea.
Però això és només el principi: en els següents 
dos anys, Berlín experimentarà amb ciència trans-
parent per tal de desenvolupar conceptes com el 
Darwin Centre de Londres o el Naturalis a Leiden 
més endavant. Els visitants haurien de poder mirar 
més de prop les col·leccions i comunicar-se amb 
els científics. Els nous mitjans de comunicació i 
el web 2.0 seran eines importants, però princi-
palment, la col·lecció, la recerca i l’exposició se-
ran objectes tridimensionals. Podríem considerar 
aquestes idees com a modernes o innovadores, 
però si tornem al principi d’aquest article, també 
podríem pensar en un renaixement de conceptes 
anteriors, amb col·leccions científiques accessibles 
i comunicació de la ciència actual. 
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dossier

Aquest Museu, una de les col·leccions d’història natural més antigues del Regne Unit, va ser fundat el 
1827 i ha tingut un paper important en la història de la zoologia i l’aprenentatge de ciències de la vida. 
Es va obrir al públic el 1997 i es va convertir en una atracció molt freqüentada pels visitants. El 2011 
es va traslladar a una zona més gran i més accessible de l’antiga biblioteca de ciències mèdiques de la 
Universitat. Aleshores el Museu es va reorganitzar i es va preparar una nova museografia. Aquest procés 
ha permès al Museu analitzar el paper dels museus universitaris i redefinir el seu.

Quan l’any 2011 el Museu Grant de Zoologia es va reubicar al nou local, es va intentar treure el màxim 
profit del procés. La nova ubicació seria més gran i més accessible, però el temps per dur a terme el pro-
jecte de reubicació era curt. Volíem crear quelcom que ens permetés convertir-nos en un interès a llarg 
termini per al nostre públic, pensàvem en un projecte de reubicació en el qual la feina de reinventar-nos 
tot just començava quan vam obrir les portes al nou Museu. Vam concebre el Museu com un espai expe-
rimental obert per provar nous conceptes que podrien perdurar per influir l’ampli sector museístic. Com 
a museu universitari, ens vèiem capaços d’assumir riscos on altres museus no podien i de treballar amb 
personal acadèmic del nostre entorn per desenvolupar noves tecnologies i pràctiques, per tal de treure el 
màxim profit tant dels nostres recursos limitats com de la creativitat de l’entorn universitari.

El Museu Grant de Zoologia a la University College London: 
Reinventant un museu universitari
JACK ASHBY. Director del Museu Grant de Zoologia, UCL, Regne Unit.

Una vista del Museu Grant de Zoologia actual, després del projecte de reubicació. © Museu Grant de Zoologia de la UCL / Matt Clayton. 
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ORÍGENS

El Museu Grant va ser fundat el 1828 com la 
col·lecció d’exemplars que complementaven l’en-
senyament de zoologia i anatomia comparada a la 
University College London (UCL – Escola Univer-
sitària de Londres). Compta amb 68.000 esque-
lets, cranis i espècimens conservats en líquid que 
abasten la totalitat del regne animal, d’arreu del 
món. Per la seva antiguitat, la col·lecció conté 
moltes espècies extingides i en perill d’extinció 
que inclouen alguns dels espècimens més rars del 
planeta. Al llarg de la seva història, ha anat aug-
mentant gràcies a la gestió dels conservadors i 
dels professors amb l’objectiu de satisfer els seus 
interessos de recerca i d’omplir els buits taxonò-
mics que hi detectaven. 

Com que l’ensenyament de ciències de la vida va 
canviar cap al final del segle XX per centrar-se 
més en la biologia molecular que en la de l’or-
ganisme, moltes altres universitats de Londres 
van decidir descartar les seves col·leccions de 
zoologia, ja que les consideraven vestigis “an-
tiquats” d’una ciència cada dia més canviant. La 
majoria d’aquestes col·leccions se les va quedar 
el Museu Grant. Ara som l’últim museu universi-
tari de zoologia de Londres. Actualment, podem 
constatar que aquest declivi en l’ensenyament 
de zoologia ha desembocat en una escassedat 
d’emplaçaments com el nostre. Inevitablement, 
el pèndul ha retrocedit, i la constatació que als 
estudiants de biologia no se’ls pot ensenyar tot 
sobre un animal només examinant el seu ADN 
ha conduït a la incorporació d’una barreja de te-
mes sobre molècules i organismes a la majoria de 
plans d’estudis. Aquest canvi ha estat influït per 
l’èmfasi en l’aprenentatge basat en objectes que 
deriva dels museus universitaris com el Museu 
Grant (vegeu a continuació).

Al 1997, la col·lecció es va traslladar de l’espai 
del laboratori sota les bigues d’un edifici univer-
sitari inaccessible de les profunditats del campus 
de la UCL, a la planta baixa d’un edifici amb ac-
cés al carrer. L’objectiu era convertir la col·lecció 
històrica en un museu públic. 

Des de llavors, el Grant ha crescut considerable-
ment i ara és un dels principals centres compromès 
amb la història natural informal de Londres.

En els darrers anys, s’ha impulsat un programa 
per incorporar activitats de participació pública 
en la vida quotidiana de les universitats. Això ha 
sorgit de la necessitat, reconeguda pel govern del 
Regne Unit, que la investigació acadèmica tingui 
rellevància en el món més enllà de l’àmbit univer-
sitari. Com a resultat, els principals finançadors 
en l’àmbit de la investigació, incloent-hi el Higher 
Education Funding Council for England (HEFCE) 
i els Research Councils UK (RCUK), i Wellcome 
Trust, necessiten acadèmics que busquen patrocini 
per poder demostrar com impactarà la seva tasca 
en el món real.

Quan es va veure que aquesta mesura requeriria 
un canvi significatiu en el sector de l’ensenya-
ment superior, HEFCE, RCUK i Wellcome van es-
tablir sis Beacons for Public Engagement, és a dir, 
unes col·laboracions entre  universitats de recerca 
intensiva i proveïdors de participació pública. La 
UCL va dirigir un dels Beacons, i al final del pe-
ríode de finançament la UCL va decidir continuar 
finançant la iniciativa.

La UCL pretén liderar en aquest àmbit, de manera 
que ha format una Unitat de Participació Pública 
encarregada de coordinar, millorar i avaluar l’im-
pacte que té la recerca acadèmica en la societat. 
Aquesta unitat està estretament vinculada amb els 
museus, tot formant un únic departament anome-
nat UCL Museums and Public Engagement. 

La UCL Museums and Public Engagement —que 
inclou el Museu Grant, el Museu d’Art de la UCL, 
el Museu Petrie d’Arqueologia Egípcia, diverses 
col·leccions d’ensenyament i d’investigació, el 
Teatre Bloomsbury i la Unitat de Participació Pú-
blica— es compromet a posicionar-se com a ex-
perts en la interacció pública/acadèmica. 

En el mateix Museu Grant, un equip de cinc mem-
bres del personal fix (un director, un conservador, 
un responsable de formació i accés, un ajudant 
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de serveis al visitant i un ajudant de conservació) 
supervisa la presentació d’estratègies comprovades 
pel departament i que estan estretament relacionades 
amb la política general i els programes de la UCL.

Després de considerar que el programa de parti-
cipació pública és crucial per al seu propi valor 
percebut a la UCL, el Museu Grant va desenvolu-
par estratègies per esdevenir una de les principals 
plataformes de la Universitat per a la participa-
ció pública. Tenint en compte el nostre perfil de 
creixement i les oportunitats que un emplaçament 
encertat amb un públic consolidat poden propor-
cionar a una universitat que té com a objectiu 
treballar amb la població local, es va buscar un 
emplaçament més gran i millor per al Museu.

Al mateix temps que el Museu manifestava la ne-
cessitat d’unes millors instal·lacions a través dels 
programes d’expansió, els departaments acadè-
mics amb els quals compartíem l’edifici van expe-
rimentar una necessitat urgent de créixer. El cata-
litzador per al trasllat del Museu el va proporcionar 
aquesta necessitat dels departaments d’ocupar el 
nostre espai.

EL PROJECTE DE REUBICACIÓ

Les pressions de l’expansió acadèmica i la pers-
pectiva d’una ubicació prometedora van provocar 

que el projecte de reubicació fos anunciat poc des-
prés d’haver-se iniciat. Ens van avisar amb uns 
quants mesos perquè desocupéssim les instal·la-
cions. L’espai al qual ens traslladàvem, l’antiga bi-
blioteca eduardiana de ciències mèdiques a l’altra 
banda del carrer, estaria ocupat fins després que 
haguéssim de deixar el nostre antic espai. Això 
significava que hauríem de traslladar dos cops la 
col·lecció, un cop per guardar-la i l’altre per dur-
la cap al nou centre, i també que no tindríem accés 
a la nova ubicació per tal de dissenyar les exposi-
cions amb antelació (vegeu Ashby, 2011, p. 91-92).

Com que era una antiga biblioteca, les parets de la 
sala eren plenes amb més de 100 prestatgeries de 
fusta que podríem omplir. Cadascuna té una alça-
da, amplada i profunditat diferent, de manera que 
planificar les exposicions per a les 137 vitrines 
seria tot un repte. No només això, sinó que sense 
una llista completa dels espècimens, no podríem 
ni planificar la temàtica de cadascuna de les vi-
trines. Tal com quan es va concebre, seguint les 
pautes que s’utilitzen en l’ensenyament de cièn-
cies de la vida, la col·lecció havia de ser dispo-
sada principalment de manera taxonòmica, amb 
algunes subcol·leccions exposades juntes. A part 
de definir aquesta estructura, no podríem decidir 
quantes vitrines ocuparia cada categoria taxonò-
mica fins que ens instal·léssim a la nova ubicació.

Vam tancar l’1 de juliol del 2010. Al llarg de tres 
mesos, uns especialistes en trasllats museístics van 
empaquetar 727 caixes de material per emmagat-
zemar en un local fins que el nou espai estigués 
disponible i es pogués reestructurar com a museu 
(vegeu Carnall i McEnroe, 2011, p. 123-144). 

Vam trigar tres mesos a desempaquetar tot el ma-
terial del Museu a les noves instal·lacions. Tot i 
que les sis principals vitrines de vertebrats es van 
conservar pràcticament igual que a l’anterior museu, 
les altres 131 vitrines es van haver de dissenyar 
novament. El temps que vam haver de dedicar a 
desempaquetar les 727 caixes va ser esgotador, 
però realment emocionant. Sense cap disseny 
determinat, desempaquetàvem cada caixa, l’es-
borràvem de la llista, mesuràvem l’espècimen, 

El Museu Grant de Zoologia a la dècada de 1870. És 
un dels museus d’història natural més antics del Regne 
Unit. © Museu Grant de Zoologia de la UCL.
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buscàvem una vitrina on hi encaixés i en docu-
mentàvem la nova ubicació. 

Entretant, la distribució del museu evoluciona-
va constantment per garantir que s’incloïen les 
principals categories taxonòmiques animals, que 
es disposaven amb coherència les unes respecte a 
les altres; que s’incloïen les seccions no taxonò-
miques del museu, i que hi havia prou flexibilitat 
per permetre canvis temporals a les vitrines de les 
exposicions i instal·lacions (vegeu a continuació) 
per tal que no quedessin exclosos llinatges ani-
mals complets o temàtiques importants.

Tot el trasllat, entre tancar, empaquetar, em-
magatzemar, traslladar, desempaquetar, tornar 
a muntar, instal·lar, organitzar, promocionar 
i tornar a obrir, va durar més de vuit mesos. 
Realment, va ser un daltabaix caòtic, i fora del 
normal com a projecte de reubicació o reexposi-
ció, però el resultat final va ser rebut de manera 
sorprenentment positiva. El nombre de visites és 
més de sis vegades superior que a l’antic Museu 
(i continua augmentant any rere any), i el Museu 
va ser guardonat amb el Guardian Cultural Pros 
Award inaugural el 2013, en la convocatòria dels 
premis Museums + Heritage Awards, per al museu 
més inspirador del Regne Unit, decidit per votació 
pública.

REVALORACIÓ – PER QUÈ SERVEIX UN MU-
SEU UNIVERSITARI?

Tal com hem dit, abans del trasllat, el Museu Grant 
havia estat treballant per establir-se com a punt 
d’entrada a la universitat per al públic, tant física-
ment atraient gent al campus, com acadèmicament 
abaixant barreres per poder fer recerca a la UCL. 
La nova ubicació va permetre desenvolupar aquest 
concepte de manera significativa i, a més a més, 
qüestionar exactament què vol dir ser un museu 
universitari. Això és una cosa que consideràvem 
essencial per poder sobreviure en diferents èpo-
ques des que es van fundar la majoria de museus 
universitaris, abans que les universitats del Regne 
Unit funcionessin com a empreses.

No fa gaire temps, al segle XIX i principi del XX, 
un museu es considerava com un recurs didàctic 
fonamental per a disciplines que van des de l’ar-
queologia fins a la zoologia, incloent-hi el Mu-
seu Grant. Sortosament, malgrat els períodes de 
la nostra història en què no hi havia defensors 
de pes a la UCL, el nostre museu és un exemple 
d’un museu universitari que ha estat ben conser-
vat. En canvi, hi ha altres col·leccions universi-
tàries que no poden dir el mateix: mal conserva-
des, poc utilitzades, no visitades, degradant-se en 
armaris oblidats i, en alguns casos, rebutjades de 
manera permanent. Un dels motius de la manca de 
finançament és que no es defensa prou el paper 
d’aquestes col·leccions dins de la seva institució 
matriu (o més enllà) (University Museums Group, 
Regne Unit, 2004; Biology Curator’s Group, 1997). 
Un altre és la pressió pel que fa a l’espai. A les 
universitats els és molt més fàcil justificar la prio-
rització de les instal·lacions de recerca que gene-
ren ingressos i els serveis d’estudiants per davant 
dels museus. 

Tenint en compte que operen entre dos sectors 
—l’ensenyament superior i els museus— i que expe-
rimenten grans canvis pel que fa al finançament, 
els museus universitaris han de tornar a connec-
tar amb la investigació i l’ensenyament i obrir les 
seves portes al públic (MacDonald i Ashby, 2011, 
p. 164-165). Han d’esforçar-se per demostrar el
seu valor a les seves institucions matrius. Això és 
exactament el que el Museu Grant pretén fer des 
de la seva nova ubicació.

Com tots els museus, els museus universitaris han 
de satisfer els objectius dels seus patrocinadors. 
Els objectius i aspiracions d’una universitat no po-
den coincidir completament amb els d’un museu 
tradicional no universitari. Totes les institucions 
que funcionen estratègicament es qüestionaran de 
manera regular per què emprenen certes activitats 
—contribueixen a aconseguir els seus objectius? 
Un museu que es pregunti “per què organitzem 
activitats per a grups escolars?” o “per què duem 
a terme exposicions temporals?”, és probable 
que doni diferents respostes segons si és un mu-
seu universitari o no. Al Museu Grant avaluem 
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constantment les nostres activitats amb el criteri 
de mesura “la UCL va obtenir prou beneficis per 
justificar aquest programa?”.

Les raons per una sèrie d’activitats haurien d’in-
fluir en els mètodes per a aquestes activitats: la 
manera com fem alguna cosa està influenciada pel 
motiu pel qual ho fem. Al capdavall, un museu 
universitari és per a la seva universitat. Si el mu-
seu no ajuda la seva institució amfitriona a assolir 
els seus objectius en ensenyament, investigació, 
participació pública, experiència dels estudiants o 
generació d’ingressos, per exemple, és difícil que 
la universitat en pugui justificar el seu suport.

Mentre ens preguntàvem què podíem fer per a la 
nostra universitat, també exploràvem què signifi-
cava per a nosaltres formar part d’una universitat. 
Les universitats són llocs d’idees, plenes de ments 
acadèmiques que es poden utilitzar per desenvo-
lupar projectes i projectes creatius. Les universi-
tats són llocs d’experimentació, on és acceptable 

simplement provar si alguna cosa funciona, on els 
riscos de la innovació són més benvinguts. El nos-
tre objectiu era modelar-nos al voltant d’aquestes 
filosofies. Volíem convertir-nos en un espai expe-
rimental per a noves idees. Volíem treballar amb 
companys acadèmics per desenvolupar les ofertes 
per a visitants més avantguardistes que servissin 
a les dues comunitats. Volíem examinar tot el que 
fèiem a través dels ulls d’una universitat.

COM ELS MUSEUS PODEN SER UN SUPORT 
PER A L’ENSENYAMENT SUPERIOR

Tot seguit explicarem una selecció de les estratè-
gies i programes que al Museu Grant hem posat 
a la pràctica per intentar satisfer les necessitats 
de la nostra institució, la UCL, amb l’objectiu de 
ser considerats una part clau en la definició dels 
diversos plans de la Universitat. Hi ha molts altres 
exemples de com els museus universitaris poden 
contribuir a la tasca acadèmica i de participació 

El Museu abans de la mudança del 2010/11. Era un espai molt petit que, tot i tenir una atmosfera molt íntima, 
històrica i peculiar, limitava les activitats que s’hi podien dur a terme. © Museu Grant de Zoologia de la UCL.
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pública de les universitats (vegeu University Mu-
seums Group, 2013).

Malgrat que som un museu universitari, els pro-
grames en els quals treballem podrien ser duts 
a terme per museus no-universitaris. Les lliçons 
apreses a la UCL són aplicables a museus no-uni-
versitaris que volen aprofitar oportunitats per tre-
ballar amb universitats. Tot i que aquestes estra-
tègies s’han desenvolupat plantejant què és el que 
necessita la UCL que el Museu Grant pot oferir, 
s’obtindrien els mateixos resultats qüestionant 
què és el que les universitats necessiten que els 
museus poden oferir. Quan sigui necessari, in-
tentarem explicar exactament per què un museu 
podria voler ajudar les universitats a definir les 
seves estratègies, encara que la coincidència amb 
els programes del museu no sigui òbvia. A la UCL 
també formem part d’un projecte finançat per Arts 
Council England per vincular els museus especia-
litzats amb els membres acadèmics per permetre 
que cadascun es beneficiï de les capacitats compa-
tibles  anomenades Share Academy.1

Tenint en compte el que els museus poden fer per 
les universitats, és crucial considerar els museus 
en altres termes a part del que es pot fer amb les 
col·leccions i els espais, poden centrar-se en el 
seu personal. L’experiència professional del per-
sonal del museu normalment és molt diferent de 
l’experiència dels socis potencials. Per exemple, 
el personal del museu és expert en organitzar es-
deveniments, desenvolupar audiències, dissenyar 
exposicions i ensenyar amb objectes, així com en 
la conservació; tot això pot ser altament valorat 
per les universitats modernes.

EXCEL·LÈNCIA EN ENSENYAMENT

Els museus de la UCL han recollit dades que de-
mostren quins estudiants de la universitat han 
efectuat l’aprenentatge amb objectes. Defensant 
amb fermesa el valor de l’aprenentatge basat en 
objectes, i investigant els resultats d’aquesta peda-
gogia, hem estat capaços d’incrementar el nostre 

servei a l’ensenyament de la universitat. I encara 
més, ens hem incorporat a la nova titulació in-
sígnia de la UCL, Llicenciatura en Arts i Ciències, 
amb un mòdul sencer desenvolupat i impartit pel 
personal del museu amb objectes. 

S’ha demostrat que l’aprenentatge basat en objec-
tes és molt útil perquè permet que els estudiants 
arribin a dominar els “coneixements difícils” i els 
“conceptes extrems”, aquelles idees complicades 
que, un cop captades, permeten analitzar i com-
prendre completament un tema (Meyer i Land, 
2005). El principal resultat d’una enquesta de la 
UCL ha estat que el 61% dels estudiants pensen 
que l’aprenentatge basat en objectes és una mane-
ra més efectiva d’aprendre que escoltant una con-
ferència o xerrada. Els estudiants van destacar el fet 
que l’aprenentatge basat en objectes ha millorat la 

El Museu mentre estava sent desempaquetat a la 
nova ubicació, amb centenars de caixes de mostres 
a punt per ser desempaquetades. © Museu Grant 
de Zoologia de la UCL.

1. http://www.londonmuseumsgroup.org/share-academy/

http://www.londonmuseumsgroup.org/share-academy/
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comprensió dels coneixements de matèries espe-
cífiques; era interactiu, pràctic i visual; i era una 
manera interessant i estimulant d’aprendre.

Cal tenir en compte el valor real i mirar més enllà 
dels vincles acadèmics obvis, per exemple, en-
senyant als zoòlegs amb col·leccions de zoologia 
o als arqueòlegs amb col·leccions d’arqueolo-
gia. “Les habilitats clau” o “les habilitats trans-
feribles” són una part important del programa 
de la universitat moderna per tal de formar els 
llicenciats per a una vida laboral després de la 
universitat, i l’aprenentatge basat en objectes és 
una manera excel·lent de transmetre-les. La co-
municació, l’observació i el treball en equip han 
estat identificats una infinitat de vegades com a 
elements que es desenvolupen a través de l’apre-
nentatge basat en objectes.

Al Museu Grant, a part d’ensenyar a biòlegs i 
geòlegs, mirem més enllà d’aquests vincles obvis 
i hem considerat quines altres disciplines podrien 
utilitzar les nostres col·leccions, la nostra expe-
riència i les nostres instal·lacions. Hem establert 
vincles amb les escoles d’art de Londres i una 
gran part de les nostres assignatures a ensenya-
ment superior són d’art. Treballem colze a colze 
amb professors d’història per tractar conceptes 
científics sobre temes que estan estudiant, o in-
vestigant el paper dels analistes i col·leccionis-
tes que han influït en les nostres col·leccions i 
disciplines. Tractem la història de l’art a través 
de la psicologia historiadora del col·leccionisme 
i de la història de les cultures museístiques. Per 
als estudis de ciència i tecnologia, la història de 
les figures i els espècimens associats a la nostra 
col·lecció té un gran valor, especialment com a 
museu universitari històric des d’on podem cons-
tatar com l’ensenyament de la biologia ha canviat 
amb els segles. Els plans per fomentar la participa-
ció dels visitants i les museologies de participació 
i interpretació són crucials per als nostres estudis 
museístics, les humanitats digitals i els estudiants 
d’arquitectura. El missatge clau és no limitar-se 
als professors de ciències quan es pensa en com 
generar formes d’ensenyament.

També hem començat a experimentar com podem 
fer ús dels nostres programes públics com a suport 
a l’ensenyament, és a dir, què podria oferir un mu-
seu que fos una experiència valuosa en l’ensenya-
ment per als estudiants de la UCL (vegeu també el 
voluntariat a continuació). Durant l’estiu del 2013 
vam convidar estudiants universitaris d’escultura 
a la Slade School of Fine Art de la UCL perquè 
ocupessin els espais del Museu durant l’Sculptu-
re Season. Se’ls va convidar (i se’ls va pagar) per 
desenvolupar escultures inspirades en la col·lecció 
del museu, la història o les pràctiques, i les van 
dissenyar per integrar-les a les exposicions, en-
tremig o a dins dels espècimens, ocupant vitrines 
senceres o qualsevol superfície o espai buit. 

A més de tenir l’oportunitat de mostrar les seves obres 
en un museu públic conegut, els estudiants van ad-
quirir l’experiència de treballar amb un museu, van 
veure com s’organitzen les exposicions, van provar 
per primera vegada com és treballar per encàrrec per 
a un client, i molts altres aspectes relacionats amb 
el dia a dia d’un museu. Per al Museu, no va ser 
un procés lliure de riscos. Hi va haver una etapa de 
propostes per tal de seleccionar quines obres podíem 
encarregar basant-nos en la qualitat del concepte, 
així com en els aspectes pràctics; aquests estudiants 
no tenien experiència i no sabíem exactament què 
n’obtindríem; treballaríem amb persones que no co-
neixien les exigències que els museus plantegen als 
conservadors. Al final, l’experiència va ser un ele-
ment afegit fantàstic per al programa del Museu.

IMPACTE I PARTICIPACIÓ PÚBLICA

Almenys al Regne Unit, quan els acadèmics dema-
nen als consells d’investigació que financin la seva 
recerca, han de demostrar que la seva obra tindrà un 
impacte més enllà de la universitat. Aquest impacte 
pot tractar-se, per exemple, d’una millora evident en 
la vida d’aquells que busquen una nova feina o dels 
enginyers que desenvolupen una tecnologia de reci-
clatge d’aigua. D’altres poden influir en la indústria 
i donar com a resultat la reducció de costos per a 
un sector concret o generar ingressos de patents o 
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llicències. Una forma d’impacte a la qual els museus 
poden donar suport és l’“enriquiment cultural, in-
cloent-hi l’augment de la participació pública en 
la ciència i la investigació” (National Co-ordina-
ting Centre for Public Engagement, 2009).

Això vol dir que hi ha milers d’acadèmics a les 
institucions d’ensenyament superior que desitgen 
fer participar el públic en general de la seva tasca, 
i sovint amb una idea força limitada de com fer-
ho. Si els museus ubiquessin l’obra d’aquests aca-
dèmics, podrien proporcionar una via perquè els 
seus visitants entressin en contacte amb la inves-
tigació més avantguardista, jugar potencialment 
un paper en donar-li forma, i aconseguir material 
gratuït per a exposicions i esdeveniments. 

Els museus tenen molt poder d’atracció per a la 
gent. Visitants, assistents a esdeveniments i es-
coles poden compartir la tasca de diferents com-
panys de les nostres universitats. Atès que la 
participació pública i el programa d’impacte són 
actualment d’alta prioritat, l’accés garantit a un 
públic determinat és molt valuós per als membres 
acadèmics. Aquesta és una autèntica àrea de de-
manda a les universitats en la qual el personal del 
museu té experiència. Els museus poden propor-
cionar aquesta experiència i accedir a companys 
acadèmics.

El Museu Grant dirigeix un dels programes més 
importants d’esdeveniments d’història natural in-
formal per a adults a Londres. Dos cops al mes 
organitzem jocs en equips, nits de cinema clàssic, 
presentacions a l’estil de conferència tradicional, 
debats formals, concursos, debats informals, re-
cerques del tresor i tallers basats en objectes. Tots 
aquests esdeveniments depenen dels acadèmics 
que vénen com a oradors o moderadors. La gent 
valora molt el fet d’interactuar amb científics in-
vestigadors d’alt nivell i en actiu, ja que ofereixen 
al nostre públic un contingut avantguardista des 
del principi. Aquestes oportunitats ofereixen una 
perspectiva realista del que és la vida acadèmica, 
de com són els científics de debò (normalment uns 
estereotips inexistents) i donen al públic l’oportu-
nitat de veure d’on ve la ciència de la qual senten 

a parlar a les notícies o en altres llocs. Aquests són 
els objectius que les universitats modernes hau-
rien de perseguir.

Pel que fa als investigadors, els oferim formació 
en participació i tenen accés al nostre públic per 
assolir els seus requisits d’impacte. Normalment 
no esperen que se’ls pagui. 

A part dels esdeveniments, l’àrea principal on vo-
lem donar suport al programa d’impacte de la Uni-
versitat és a través d’exposicions. Totes les nostres 
exposicions temporals estan conservades per aca-
dèmics universitaris amb l’objectiu de provocar un 
impacte. El model que vam desenvolupar abans 
de la reobertura del Museu al 2011 va ser per ga-
rantir la sostenibilitat financera per a projectes 
relacionats amb la investigació. En realitat, no 
s’ha desenvolupat tal com esperàvem.

El que volíem aconseguir en aquesta etapa, gaire-
bé tres anys després d’obrir, és que els costos de 
preparar una exposició estiguin coberts per les 
beques d’investigació dels acadèmics. Les sol·li-
cituds als consells de finançament poden incloure 
costos derivats de la participació de no acadèmics 
en la investigació. Volem que els acadèmics se’ns 
adrecin quan tenen una exposició potencial (o 
qualsevol altre projecte relacionat amb l’impacte 
en el Museu) mentre estan omplint la sol·licitud 
de finançament. D’aquesta manera podríem dir-
los quant costaria el seu projecte, incloent-hi ma-
terials, muntatge, organització, promoció i temps 
del personal (sense guanys), de la mateixa manera 
que inclourien altres costos relacionats amb la in-
vestigació. 

Malauradament, aquesta estratègia no ha funcio-
nat, els acadèmics vénen quan ja estan al final dels 
seus projectes per demanar col·laboració en una 
exposició, sense haver inclòs els costos de difusió 
i d’impacte en les seves propostes originals. Quan 
passa això, hem de trobar alternatives de finança-
ment que permetin dur a terme les exposicions.

Tot i aquests inconvenients, hem gaudit de grans 
èxits, des de la limitació del nostre programa 
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d’exposicions fins a la investigació basada en la 
universitat (i els projectes d’ensenyament com 
l’Sculpture Season, del qual hem parlat anterior-
ment). La primavera del 2012, l’exposició Art by 
Animals de quadres de goril·les, ximpanzés, oran-
gutans i elefants, amb la col·laboració d’acadèmics 
d’art, va duplicar les xifres dels nostres visitants. 
El que la Universitat obté amb tot això és una pla-
taforma per als seus acadèmics per interactuar amb 
una audiència pública determinada, i una reputació 
per esdeveniments assequibles d’alta qualitat, gestio-
nats i promocionats per experts en la programació 
d’esdeveniments i comunicació científica.

Per fer que els esdeveniments i les exposicions 
tinguin èxit, hem de garantir una alta assistèn-
cia, i això ho aconseguim buscant temàtiques que 
comptin amb un ampli atractiu, no només per a 
les persones interessades en biologia. Malgrat que 
tots els nostres temes tenen la seva base en les 
ciències de la vida, especialment història natural, 
abordem les temàtiques des de diferents perspec-
tives, convidem acadèmics de totes les disciplines, 
incloent-hi la història de la ciència, l’enginyeria, 
l’astrofísica, la geografia i les arts.
Continuarem experimentant amb estratègies per 
aconseguir activitats d’impacte finançades per les 
beques d’investigació dels acadèmics. És probable 
que aquesta manera de pensar trigui temps a inte-
grar-se en el sector de l’ensenyament superior, que 
requereix més comunicació.

INNOVACIÓ – EXCEL·LÈNCIA EN INVESTIGACIÓ

Aquí la intenció és mirar més enllà de la investi-
gació basada en els espècimens tradicionals per 
veure com els museus poden ajudar les universi-
tats donant suport a la investigació acadèmica. En 
lloc de considerar els objectes com l’element bàsic, 
considerem les instal·lacions del museu i els seus 
visitants com quelcom per vendre als acadèmics.

De la mateixa manera que amb l’impacte, molts in-
vestigadors necessiten un públic per provar coses. 
Als Museus de la UCL hem establert vincles estrets 
amb els acadèmics especialitzats en els camps que 

tracten la interacció humana amb idees i objectes, 
com ara les humanitats digitals. Les nostres asso-
ciacions inclouen els acadèmics que conceben un 
mètode innovador de participació del públic, i ne-
cessiten un lloc on provar-ho com a experiment. 
Nosaltres els oferim l’experiència del museu i la 
placa de Petri: posem productes experimentals a 
les nostres galeries, de manera que els acadèmics 
puguin provar-los amb els nostres visitants.

Amb aquesta finalitat hem adoptat una filosofia 
de ser un lloc per a pràctiques experimentals i in-
novació per a les universitats (MacDonald i Ashby, 
2011). 

El nostre millor exemple fins ara del funcionament 
del Museu com a lloc d’investigació s’anomena 
QRator. Tenim projectat un mètode innovador de 
participació pública que va ser desenvolupat amb 
un doble objectiu. Per a nosaltres, per permetre als 
nostres visitants aportar les seves opinions de com 
els museus com el nostre haurien de funcionar, 
i el paper de la ciència en la societat actual; per 
als nostres socis —el Centre for Advanced Spatial 
Analysis i el Centre for Digital Humanities de la 
UCL—, l’oportunitat de dirigir un programa de re-
cerca sobre com els visitants del museu s’impli-
quen amb els elements interactius socials digitals 
i com es comporta el públic davant d’aquesta tec-
nologia. Es duen a terme dos projectes de doctorat 
basats en aquesta iniciativa.

L’equip del Museu desempaquetant un esquelet 
durant el projecte de reubicació. © Museu Grant de 
Zoologia de la UCL.
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Amb aquest objectiu, som el segon museu segons 
el meu coneixement que utilitza iPads de manera 
permanent a les exposicions. Cada iPad demana als 
visitants que responguin preguntes per tal de po-
der saber les seves opinions, com ara “Les restes 
humanes i animals s’haurien de tractar de manera 
diferent en museus com el nostre?”, “Els científics 
haurien d’evitar estudiar les diferències entre les 
races?” i “Què fa que un animal sigui britànic?”. 
Els visitants poden respondre en els mateixos iPads, 
des del seu mòbil escanejant un codi QR, o des de 
casa amb el seu ordinador.

La participació en iniciatives com aquesta pot aug-
mentar els ingressos dels consells de recerca de la 
mateixa manera que la tasca relacionada amb l’im-
pacte, però els beneficis van molt més enllà. El 
principal d’aquests beneficis inclou una experiència 
millor per als visitants i un perfil perfeccionat i in-
fluència en el sector. El New Media Consortium Hori-
zon Report: 2011 Museum Edition (Johnson, Adams i 
Witchey, 2011) afirmava que el QRator anava quatre 
o cinc anys avançat de “l’experiència adquirida” pel
sector en conjunt, cosa que ha generat un gran in-
terès per al Museu. El QRator va guanyar el premi 
2012 Museums + Heritage Award per l’excel·lència 
en innovació.

La unió de l’oferta del visitant amb els programes 
de recerca innovadora pot fer sorgir altres tensions 
(al marge de si la investigació funciona o no). En la 
majoria de museus, una iniciativa que aconsegueix 
amb èxit la participació dels visitants es manté fins 
que deixa de funcionar. Tot i així, amb projectes in-
novadors com aquests, quan els diners de la recerca 
s’acaben és probable que l’oferta s’hagi de retirar, 
cosa que pot provocar que no s’arribin a satisfer les 
expectatives dels visitants. Això és especialment 
cert si el projecte posterior ofereix uns resultats 
menys exitosos.

EXPERIÈNCIA DE L’ESTUDIANT

El 2012, es van implantar les noves taxes de matrí-
cula al Regne Unit, exigint a la majoria dels estu-
diants de les principals universitats unes taxes de 

matrícula de 9.000 lliures a l’any. Com a resultat 
d’aquest i altres canvis en el sector de l’ensenya-
ment superior, les universitats han treballat molt 
per garantir que els estudiants estiguin contents i 
vegin que treuen un bon profit dels diners.

El Museu Grant està vinculat amb aquest programa 
de moltes maneres. A més de millorar l’ensenya-
ment a través de l’aprenentatge basat en objectes 
i atraure estudiants als nostres esdeveniments, 
hem treballat en la nostra oferta de voluntariat. 

Molts museus confien només fins a cert punt en 
els voluntaris per satisfer les seves necessitats. 
Al Museu Grant utilitzem molts voluntaris en la 
nostra tasca d’aprenentatge i de conservació. Com 
que les oportunitats per oferir places de volunta-
riat són limitades, les restringim als estudiants de 
la UCL, per tal de poder oferir el millor suport al 
programa de pràctiques dels estudiants de la UCL.

Si altres museus busquen entusiastes del tema  o 
voluntaris aficionats als esdeveniments, val la 
pena contactar amb el personal del servei de vo-
luntariat de la universitat local, perquè segura-
ment disposen d’una infraestructura perfecta per 
oferir suport. Hi ha inconvenients de treballar amb 
voluntaris estudiants, principalment per la seva 
manca de disponibilitat en època d’exàmens o de 
vacances, però el Museu Grant s’ha beneficiat molt 
de la seva tasca. 

ABAST / ACCÉS / AMPLIACIÓ DE 
PARTICIPACIÓ

Com a conseqüència de l’augment de les taxes a 
les universitats del Regne Unit, aquestes han de 
fer grans esforços —que ascendeixen a milions de 
lliures— per atraure estudiants de famílies sen-
se tradició en ensenyament superior. Els museus 
poden tenir un paper molt important a l’hora de 
satisfer aquest objectiu. Els programes poden in-
cloure escoles de cap de setmana i escoles d’estiu 
per a joves de 14 a 17 anys —un públic poc habi-
tual als museus—, que buscaran coses per fer amb 
els seus estudiants. El Museu Grant ofereix tallers 
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per a activitats com aquestes, i hi ha pressupost 
suficient per fer-ho. Els museus estan cada vegada 
més predisposats a explotar recursos com aquests, 
aprofitant l’experiència creixent de les universi-
tats a l’hora d’atraure aquest tipus de públic, i pa-
gar-los com a part de l’acord.

CONCLUSIONS

El trasllat del Museu Grant de Zoologia no va ser 
el final d’un procés de reinvenció i reconeixement, 
sinó el principi. En la planificació, obertura i apre-
nentatge per treballar al nou espai vam poder veu-
re exactament el nostre paper crucial en la tasca 
dels finançadors de la universitat, i com podríem 
treure el màxim profit d’estar en un entorn uni-
versitari.

En adoptar el programa de la Universitat com el 
nostre propi programa, vam desenvolupar una 
mena de mirall estratègic a través de la qual po-
díem veure les nostres activitats, decidir quins 
recursos utilitzar i com prioritzar. Encara tenim 
espai per aprendre en moltes àrees, especialment 
la millor manera d’aconseguir finançament a llarg 
termini per a exposicions temporals, però en con-
junt, les activitats en el nostre nou emplaçament 
ens han permès justificar davant dels finançadors 
la nostra prolongada existència.
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dossier

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona vol ser un museu educador i accessible, i defensa objectius 
d’equitat i d’inclusió. L’article explica els objectius d’equitat, d’accessibilitat i de proximitat, detallant un 
dels programes, el Museu Ambulant, que ofereix accions del Museu a totes aquelles persones que per un 
motiu o un altre no s’hi poden desplaçar (interns de centres penitenciaris i, en el futur, persones hos-
pitalitzades de llarga durada). El Museu treballa també en diversos projectes per adaptar l’accessibilitat 
de les seves seus a diversos col·lectius, amb trastorns visuals o auditius, o trastorns de salut mental. El 
projecte d’accessibilitat Niu de Ciència posa el Museu a l’abast dels més petits, incloent-se encara en 
un objectiu més ampli: facilitar l’accés a persones de totes les edats. I, finalment, en el text s’explica un 
projecte singular de proximitat, una de les experiències més consolidades: afavorir el coneixement del 
barri de forma diferent a l’habitual a les escoles del districte on s’ubica el Museu. 

La dimensió social del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
ANNA OMEDES, MONTSERRAT BALLESTER, LETICIA GONZÁLEZ, LINA UBERO i PERE VILADOT. Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona.

Mural de pintura confeccionat pels assistents al taller de l’Associació Trinijove després de la visita a l’exposició Planeta vida. Fotografia: MCNB. © MCNB.
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El Museu de Ciències Naturals de Barcelona va 
ser inaugurat el 1882 i actualment està format 
per cinc seus: el Jardí Botànic Històric, el Jardí 
Botànic de Barcelona, el Laboratori de Natura, el 
Museu Martorell i el Museu Blau. Aquest darrer 
es va inaugurar el 2011 amb nous serveis (aules 
per a tallers, laboratoris, sala d’actes, mediateca, 
etc.) i una exposició de referència de 3.000 me-
tres quadrats, Planeta Vida, que compatibilitza les 
col·leccions del Museu, amb cent trenta-quatre 
anys d’història. Amb una museologia capdavan-
tera, ofereix als visitants la possibilitat d’escollir 
diferents camins per comprendre els temes amb 
diversos nivells de profunditat.

L’obertura del Museu Blau va propiciar treballar 
en el projecte del nou Museu de Ciències Naturals i 
redefinir la seva missió: 

«Generar i compartir coneixement sobre la diversi-
tat i l’evolució del món natural amb el propòsit de 
contribuir a conservar-lo i crear una societat més 
informada, connectada i responsable amb la natura. 
Ho fem mitjançant la preservació d’unes col·leccions 
que són testimoni material del patrimoni natural de 
Catalunya i les terres properes, la recerca de la diver-
sitat biològica i geològica, i unes experiències que 
estimulen l’exploració, l’aprenentatge, l’estimació, el 
gaudi, el diàleg i la participació entre el públic més 
ampli possible».

La prioritat 1 del Pla estratègic 2013-2017 és esde-
venir «un museu educador i accessible mitjançant 
l’objectiu estratègic 1.2: ser un museu inclusiu, que 
treballi per servir tothom i contribueixi al canvi 
social». Entenem el museu inclusiu com aquell que 
defensa objectius d’equitat perquè ningú es vegi ex-
clòs del gaudi dels seus serveis i activitats. No només 
les persones amb diversitats funcionals, sinó totes 
les persones que, per raons econòmiques, socials, 
culturals, d’edat, físiques o altres, no poden anar al 
museu o no solen rebre’n els beneficis.

Una de les funcions bàsiques del museu és exercir 
la responsabilitat social, entesa com a promoció 
d’accions per sobrepassar el compliment dels ob-
jectius de la institució, invertint més en capital 

humà, en proximitat, en els sectors socials des-
favorits, en relacions amb els agents socials, etc.

EL PROGRAMES D’INCLUSIVITAT 
DEL MUSEU

El museu entén la inclusivitat com un concepte 
global que abasta tant la dimensió física com la 
dimensió social, i per això expressa el seu com-
promís desenvolupant un seguit de programes ins-
pirats en els valors de l’equitat, l’accessibilitat i la 
participació, com a expressió democràtica del pro-
jecte públic per tal d’arribar a totes les persones i 
contribuir al canvi social lluitant contra l’exclu-
sió. Aquests valors impregnen tota l’activitat del 
museu, que es basa en tres línies conceptuals: 

L’equitat. El museu és un recurs cultural de pri-
mera magnitud que ha d’estar a l’abast de tota la 
població i treballar per afavorir la igualtat d’opor-
tunitats i garantir que els recursos culturals i edu-
catius siguin accessibles al màxim nombre i diver-
sitat de persones. 

L’accessibilitat. El museu es dota d’un dispositiu 
global d’accessibilitat tant física com comunica-
tiva per promoure la igualtat d’accés de totes les 
persones amb independència de la seva edat o di-
versitat funcional física o intel·lectual. L’accessibi-
litat social es desenvolupa a través d’una política 
de preus, programes especials, subvencions i ajuts. 

Calaixera del Museu Ambulant. Fotografia: Josep 
Maria de Llobet. © MCNB.
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La proximitat. El territori proper al museu ofereix 
l’oportunitat d’establir vincles forts i fonamen-
tar-ne la interrelació. A partir d’un bon coneixe-
ment del territori i treballant les relacions socials 
s’estan establint projectes comuns amb la xarxa 
associativa i educativa. 

El programa d’inclusivitat del museu és un pro-
jecte transversal al qual donen suport tots els 
departaments del museu i que requereix establir 
sinergies entre la institució i els agents socials. 
La implantació del programa és gradual: cada 
proposta es desenvolupa i consolida (i s’amplia si 
s’escau) sumant-se a les accions anteriors, fet que 
va dibuixant una xarxa cada vegada més densa 
de petites i grans accions. Per la seva naturalesa, 
el programa d’inclusivitat del museu té un abast 
molt ampli.

1. Accions d’equitat

Les línies d’acció que s’estan portant a terme 
actualment són:

El Museu Ambulant, projecte per als col·lectius 
que no poden acostar-se al museu, com ara interns 
dels centres penitenciaris i centres de menors de 
Catalunya, malalts de llarga durada d’hospitals i 
altres.

Activitats per col·lectius en risc d’exclusió. S’ha 
posat en marxa realitzant activitats per als grups 
de menors i adults de la Fundació Trinijove vin-
culades a l’exposició Solidaritat i natura (2012-
2013).

Beques de transport i d’activitats escolars per 
als centres d’atenció educativa preferent de Ca-
talunya i per a grups d’alumnes amb condicions 
socioeconòmiques desfavorables. 

Cessió d’espais i realització d’activitats sense cost 
per a col·lectius en risc d’exclusió. 

Anàlisi detallada d’un projecte singular d’equi-
tat: el Museu Ambulant

El coneixement d’experiències puntuals de mu-
seus, sobretot d’art, a presons d’arreu va fer pensar 
en la necessitat d’oferir alguna acció del Museu 
de Ciències Naturals a totes aquelles persones que 
per un motiu o un altre no s’hi podien desplaçar. 
Així va néixer el projecte Museu Ambulant, que 
va començar en centres penitenciaris d’adults i de 
menors i que, en una segona fase, es desplaçarà 
als hospitals per atendre malalts de llarga estada 

Maleta didàctica Construccions, constructors, del Museu 
Ambulant. Fotografia: Josep Maria de Llobet. © MCNB.

Calaixera del Museu Ambulant. Fotografia: Josep 
Maria de Llobet. © MCNB.

p 
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i continuarà després amb altres col·lectius que 
també tinguin dificultats per accedir al museu. El 
disseny de la proposta ha estat fet en col·labora-
ció entre tècnics del museu i docents dels centres 
penitenciaris i de menors en un treball multidis-
ciplinari.

El Museu Ambulant consisteix en una calaixera 
amb rodes i dues maletes pedagògiques que es 
deixen en préstec als centres i que contenen mate-
rial natural real organitzat de la mateixa manera 
com es pot veure en la visita presencial al museu. 
A partir d’unes guies didàctiques se suggereixen 
un seguit d’activitats que els docents de les escoles 
dels centres penitenciaris poden autoregular a la 
seva pròpia situació i/o dinàmica.

L’experiència té com a finalitat principal fer arribar 
als usuaris els continguts del Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona, tot proposant activitats que 
contribueixin al treball en equip i l’expressivitat i 
permetin desenvolupar diverses aptituds (conver-
sa, diàleg, col·laboració, etc.).

Els objectius específics són:

• Donar a conèixer algunes característiques del
Museu de Ciències Naturals (col·leccions de
Zoologia): quines tasques s’hi desenvolupen,
què s’hi mostra al públic (col·leccions) i de
quina manera, quins objectius científics jus-
tifiquen l’existència d’aquest museu, quines
activitats educatives s’hi fan, etc.

• Estimular l’interès per la ciència.

• Assenyalar la importància de la biodiversitat
i la necessitat de preservar-la, estimulant el
respecte per tots els éssers vius i l’interès per
conèixer-los.

• Destacar la importància que tenen tots els or-
ganismes vius, per petits i insignificants que
semblin.

• Estimular la curiositat, les ganes de saber i
aprendre.

• Potenciar l’aprenentatge cooperatiu i reflexiu,
així com el desenvolupament de competències
comunicatives que afavoreixin el diàleg.

• Participar en un procés de descoberta en grup
propiciant situacions d’aprenentatge enriqui-
dores per a tots els participants.

• Valorar i respectar el material.

• Gaudir, passar-ho bé.

Les institucions que col·laboren amb el museu en 
aquest projecte són el Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya, Subdirecció General 

Activitat escolar al Niu de Ciència. Fotografia: MCNB. 
© MCNB.
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de Programes de Rehabilitació i Sanitat i Direc-
ció General de Justícia Juvenil, i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 
Aules Hospitalàries.

L’experiència del Museu Ambulant es va iniciar 
el curs 2008-2009 i ha anat evolucionant d’acord 
amb els resultats i una valoració continuada:
Curs 2008-2009. Realització de cinc tallers didàc-
tics fets per educadores del museu a l’escola del 
centre penitenciari de joves. Valoració conjunta 
museu-docents dels centres. Decisió de canviar 
per un material de gestió autònoma que pugui 
arribar a molts més usuaris.

Curs 2009-2010. Presentació de la calaixera amb 
continguts generals de zoologia del museu als 
onze centres penitenciaris d’adults de Catalunya. 
Començament del préstec per períodes de qua-
ranta-cinc dies. Formació in situ dels docents 
dels centres sobre les possibilitats didàctiques de 
la calaixera. Valoració conjunta museu-docents 
dels centres. Es decideix produir un material més 
concret i manejable amb continguts sobre les 
construccions dels animals.

Curs 2011-2012. Ampliació del préstec de la ca-
laixera als cinc centres de menors de Catalunya. 
Disseny i producció de dues maletes pedagògi-
ques sobre les construccions dels animals (títol: 
Construccions, constructors). Continuació de la 
formació in situ. 

Curs 2012-2013. Presentació de les maletes pe-
dagògiques Construccions, constructors a tots els 
centres d’adults i de menors. Préstec per períodes 
de quaranta-cinc dies dels tres elements (calaixe-
ra i dues maletes).

Estat actual. Continua el préstec del material a tots 
els centres d’adults i de menors amb normalitat. 

El nombre de participants, des de l’any 2011, ha 
estat de 3.686 alumnmes de 297 grups de les es-
coles o aules educatives de tots els centres peni-
tenciaris (onze) i de tots centres de menors (cinc) 
de Catalunya. 

Valoració 

Per poder fer l’avaluació contínua, els centres om-
plen una enquesta de centre amb l’opinió global i 
una de grup, on es tracten temes com el nombre de 
participants, objectius pretesos, continguts treba-
llats, materials utilitzats, etc. Del recull i l’anàlisi 
de les enquestes es destaquen els següents punts 
forts i febles.

Punts forts

• Arriba a tota la població reclusa de Catalunya.

• Permet accedir a un material normalment in-
accessible per desenvolupar activitats al vol-
tant de les ciències naturals.

• Facilita l’autonomia dels docents.

• Permet conèixer el museu a un sector de la po-
blació que d’altra manera no en podria gaudir.

• Obre un ventall de possibilitats i de noves ex-
periències a les persones que l’han utilitzat.

• Fomenta l’ús d’instrumental d’observació i
manipulació desconeguts.

• Proposa moltes activitats adaptables.

• Té una important funció motivadora a través
de la manipulació de material natural.

Nen fent l’activitat escolar d’Autodescoberta al Niu 
de Ciència. Fotografia: MCNB. © MCNB.
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• Fomenta el respecte pel material i les altres
cultures.

Punts febles

• Requereix una àmplia disponibilitat de temps
i de personal per a la reposició del material.

• S’ha detectat una necessitat de seguiment i
formació contínua per part del museu adreça-
da als docents (a la manera de coaching), per
tal d’orientar-los sobre el seu ús.

Projecte de futur

Portar el Museu Ambulant a persones hospitalit-
zades amb malalties de llarga durada. Començarà 
amb infants i joves i continuarà amb adults. L’ob-
jectiu és que els materials serveixin no només com 

a eina educativa en suport de l’escolarització obli-
gatòria, sinó també com a element terapèutic que 
contribueixi als processos curatius i alleugi l’estat 
dels pacients. 

S’han començat contactes amb les aules hospi-
talàries de Catalunya i s’està elaborant el projecte 
en funció de les seves necessitats específiques. Al 
curs 2014-2015 s’iniciaran activitats pilot en una 
aula.

2. Accions d’accessibilitat

El Museu Blau disposa de mesures generals d’ac-
cessibilitat a l’equipament que atenen les neces-
sitats globals dels diferents col·lectius. Es té la 
col·laboració de la Fundació Universitària del Ba-
ges i la Fundació per al Desenvolupament Comu-
nitari.

El museu ofereix visites guiades adaptades per 
a persones amb discapacitat visual i intel·lectual 
que es programen segons la demanda d’aquests 
col·lectius. Actualment el museu treballa en la im-
plementació de nous projectes, entre els quals des-
taca l’ampliació de visites guiades per a persones 
amb trastorns de salut mental, així com malalts 
d’Alzheimer. També es du a terme formació espe-
cífica del personal d’atenció al públic i educadors.

Per a persones amb discapacitat visual

Senyalització dels serveis bàsics.
Encaminador podotàctil d’accés al taulell d’infor-
mació.
Plànol tàctil. 
Fullet en grans caràcters i en Braille. 

Per a persones amb discapacitat auditiva

Anell magnètic tant a les taquilles com a la sala 
d’actes. Adreçat a les persones que duen audiòfon. 
WebApp que compleix amb els estàndards d’ac-
cessibilitat de la W3C amb el nivell AA, la qual 
cosa fa que sigui compatible amb els motors d‘ac-
cessibilitat dels dispositius mòbils més habituals.

Taula retroil·luminada per a l’activitat d’Autodescoberta 
del Niu de Ciència. Fotografia: MCNB. © MCNB.
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Recursos a l’exposició permanent Planeta Vida

• Per a persones amb discapacitat visual. A les
disset taules interactives de l’exposició, on es
mostren un total de cinquanta objectes ori-
ginals i maquetes que es poden tocar lliure-
ment, hi ha esquemes en relleu i textos en
grans caràcters i en Braille català. L’objectiu
d’aquests nous recursos, que es poden com-
plementar amb l’audioguia, és aconseguir
que el col·lectiu d’invidents pugui visitar
l’exposició cada cop de forma més autòno-
ma, alhora que es facilita la comprensió dels
continguts a tota la població en general, grà-
cies als textos amb lletra gran i als esquemes
didàctics.

• Per a persones amb discapacitat auditiva, el
recorregut disposa de vint-i-set audiovisuals
i quaranta-dues pantalles interactives en tres
idiomes.

• Per a persones amb mobilitat reduïda, l’ex-
posició és totalment accessible en cadira de
rodes, tant per circular com per l’alçada de les
taules interactives i de les cartel·les.

Niu de Ciència

El Museu a l’abast dels més petits: projecte per a 
infants de 0 a 6 anys.

Sessió amb escriptors i il·lustradors del projecte Connectem amb... M. Ardant. La realitat pot superar la ficció del 
curs 2013-2014. Fotografia: MCNB. © MCNB. 
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Anàlisi detallada d’un projecte singular d’acces-
sibilitat: el Niu de Ciència

El Niu de Ciència del Museu Blau és part d’un pro-
jecte extens, Nascuts per a la ciència, que té com 
a objectiu anar fent accessible als infants de 0 a 6 
anys tot el museu, projecte inclòs amb l’objectiu de 
facilitar l’accés a persones de totes les edats. S’ha 
començat pels més menuts, ja que incorporar la mi-
rada de 0 a 6 anys a les accions que fa el museu 
també permet incorporar altres mirades respecte a 
l’accessibilitat, i més concretament les referents a la 
diversitat funcional.

En el projecte existeix una clara sensibilitat per acos-
tar la ciència a tothom. És una proposta nascuda sense 
límits que depassa àmpliament la capacitat del museu 
en si mateix i posa l’èmfasi a vincular el màxim de 
persones i organismes en una mateixa finalitat educa-
tiva: promoure la ciència des de la primera infància 
i de retruc acostar-la al món ciutadà en general. 
Es dóna així resposta a la manca d’oferta d’activi-
tats dissenyades específicament per a nens i nenes 
d’aquesta franja d’edat que hi ha, en general, a 
tots els museus.

Aprofitant la nova instal·lació del Museu Blau, 
l’any 2011 es crea un lloc específic dins el museu: 
el Niu de Ciència, un espai només per a infants 
de 0 a 6 anys, dissenyat especialment per a ells 
i que els proporciona experiències de qualitat. Es 
tracta d’un un espai versàtil molt visible a l’en-
trada del museu, amb dues parets de vidre, amb 
material dissenyat específicament per acomplir les 
necessitats dels seus usuaris (material resistent, 
dimensionat, higiènic, estètic, còmode, etc.) i, so-
bretot, dotat de material natural (cranis, pells, os-
sos, llavors, cargols, minerals, roques, fustes, etc.) 
preparat pels tècnics dels diferents departaments 
del museu. El Niu de Ciència disposa del seu pro-
pi decàleg de drets: dret a tocar-ho tot, a embru-
tar-se, a pensar amb les mans, a ser respectats, a 
actuar segons el seu parer, a invertir el temps que 
vulguin en les seves accions, a passar l’estona, a 
equivocar-se, a no fer allò que s’espera que facin, 
i a provar que els adults s’esforcin per entendre’ls 
sense interferir.

El projecte del Niu de Ciència s’ha elaborat i es 
du a terme amb la col·laboració de Montserrat Pe-
dreira, directora dels estudis de Grau en Educació 

Exposició amb els treballs finals del projecte Sant Martí com tú l’has vist del curs 2012-2013. Fotografia: MCNB. © MCNB.
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Infantil de la Fundació Universitària del Bages, de 
Manel Briones, arquitecte de BDM (arquitectes es-
pecialitzat en el disseny d’espais per a infants), 
i de Francesco Tonucci, pedagog italià impulsor 
dels consells d’infants. 

La proposta d’un espai específic no té cap intenció 
de tancar ni separar, sinó que vol ser un nòdul 
més en la xarxa interna del museu que lligui de 
diverses maneres amb la resta de l’espai. Per això, 
totes les propostes didàctiques es relacionen amb 
l’exposició permanent, Planeta Vida, possibilitant 
que els infants surtin del niu per explorar, investi-
gar i gaudir del patrimoni del museu.

El Niu de Ciència permet acostar-se als infants, ja 
sigui en activitats familiars o escolars, per trans-
metre’ls la fascinació que des de sempre ha sentit 
la humanitat per entendre el que ens envolta, esti-
mulant-los la curiositat, ajudant-los a donar sentit 
als fenòmens dels món, proporcionant-los mate-
rial natural, llibres adequats, instruments d’obser-
vació, incentivant-los la intervenció raonada so-
bre la realitat i ajudant-los a entendre la ciència 
fent-la propera, assequible i adequada.

Els objectius específics, tant per a les activitats 
familiars com per a les escolars, són:

• Estimular l’interès per la ciència.

• Estimular la curiositat, les ganes de saber, 
d’aprendre i d’investigar, respectant el ritme i 
els interessos de cadascú.

• Potenciar l’aprenentatge cooperatiu i reflexiu.

• Valorar i respectar el material del Niu de 
Ciència.

• Ressaltar el patrimoni cultural propi del mu-
seu.

• Participar en un procés de descoberta, ja sigui 
de manera individual o en grup.

• Assegurar el rigor en les propostes, tant des 
del punt de vista didàctic com científic.

• Connectar amb la resta del museu.

• Gaudir de l’espai, el material i les propostes 
d’activitats.

El projecte Niu de Ciència ha anat evolucionant 
des de la seva posada en marxa seguint no només 
la valoració continuada, sinó també tenint en 
compte l’opinió i les necessitats de les escoles.

2011. S’inaugura el Museu Blau i s’obre el Niu de 
Ciència amb l‘activitat familiar de cap de setmana: 
Autodescoberta. 

2012. El Niu de Ciència es consolida com a servei 
per a famílies durant els caps de setmana i els 
períodes de vacances escolars. Es comencen a rea-
litzar dues activitats escolars per a escoles bressol 
i per a nens de 3 a 6 anys. Es comencen a re-
bre propostes d’escoles i col·lectius amb diversitat 
funcional per realitzar activitats al Niu de Ciència, 
i s’inicien projectes de col·laboració amb aquests 
col·lectius per tal de dissenyar activitats específi-
ques, fomentant-ne la inclusió.

Sessió inicial del projecte Connectem amb... M. 
Ardant. La realitat pot superar la ficció del curs 
2013-2014. Fotografia: MCNB. © MCNB. 
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2013. El Niu de Ciència es reafirma com un servei 
per a escoles bressol i escoles d’educació infantil 
d’ús habitual i es crea una nova activitat escolar a 
instàncies de molts mestres. S’inicia un nou pro-
grama d’activitats transdisciplinars per a famílies 
en cap de setmana, NIUViu, que uneix la ciència 
amb la dansa, l’art plàstic i la música, entre d’altres.

Curs 2013-14. S’amplien les activitats, es consolida 
el programa NIUViu i s’avança en l’adaptació de 
les activitats per a les escoles i centres amb perso-
nes amb diversitat funcional (en col·laboració amb 
ASPACE, APSOCECAT, Centre Ocupacional El Xop).

Curs 2014-15. S’iniciarà la col·laboració amb cen-
tres escolars específics per a projectes de llarga 
durada. També es treballarà en estendre la mirada 
de nens de 0 a 6 anys a altres àmbits del museu.

El Niu de Ciència s’ha anat consolidant com un 
servei per a escolars i per a famílies que ha generat 
una demanda creixent, i ha arribat en l’actualitat 
gairebé al límit de la seva capacitat. El 2013 hi 
van participar 2.481 alumnes, i l’any 2014 3.774 
només de gener a juny, fet que suposa un incre-
ment del 52%. Pel que fa a activitats familiars, el 
2013 hi van participar un total de 12.689 persones 
entre infants i adults acompanyants.

Valoració

Tant en l’activitat del cap de setmana com en les 
activitats escolars es realitzen enquestes per poder 
avaluar l’opinió general i detectar els punts forts 
i febles de les activitats. L’anàlisi posterior permet 
anar millorant les propostes i els materials utilit-
zats.

Punts forts

• S’ofereixen activitats científiques pensades
específicament per a infants de 0 a 6 anys,
tram d’edats poc tingut en compte.

• És un espai per als infants concebut exclusi-
vament per a ells i amb una normativa d’ús
específica.

• La manera de treballar del projecte possibilita
que cada infant trobi la seva manera de con-
nectar amb les propostes i amb els seus inte-
ressos, potenciant les ganes de saber i prenent
consciència de la pròpia capacitat per dur a
terme una recerca.

• El caràcter versàtil de l’espai.

• La flexibilitat i adaptabilitat de les activitats
dissenyades.

• La possibilitat de treballar amb material natu-
ral, normalment inaccessible, per al desenvo-
lupament de les activitats.

• L’interès que genera en diversos col·lectius,
sobretot de persones amb diversitat funcional,
atès el caràcter del material i de la disposició
de l’espai.

• L’espai potencia la creativitat, ja que no es
donen receptes tancades, en format d’explica-
cions adultes, sinó que es fomenta la llibertat
per formular hipòtesis on no hi ha una única
resposta vàlida o correcta.

Detalls de l’exposició que van fer els alumnes del CFA 
Josep Pla del Centre penitenciari de Figueres per a la 
resta d’interns, amb el museu ambulant desplegat, llibres 
i els treballs fets a classe. Fotografia: MCNB. © MCNB.
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Punts febles

• La necessitat de continuar i aprofundir la for-
mació de l’equip educatiu en l’especificitat de
la franja d’edat de 0 a 6 anys.

• La dificultat de reposició del material natu-
ral que es malmet (cranis, pells, ossos, llavors,
etc.).

• En alguns casos el material didàctic no ha
acabat de funcionar i ha calgut replantejar el
seu disseny adaptant-lo a les necessitats dels
infants.

3. Accions de proximitat

La inauguració del Museu Blau va suposar l’arri-
bada del primer gran equipament cultural públic 

al Districte de Sant Martí. Des del primer moment 
es va tenir clar que calia iniciar accions especí-
fiques per connectar directament amb els veïns 
més propers, amb l’objectiu que poguessin fer-se 
seu aquest equipament i tenir-lo com a referent 
no només com a museu, sinó també com a espai 
públic al servei de diferents usos com a ciutadans.

Es va iniciar així el que es va denominar Projecte 
de Proximitat, que s’està desenvolupant a partir de 
converses amb tots els col·lectius implicats, com ara 
les associacions de veïns, les escoles, les organitza-
cions no governamentals, les entitats socials, etc.

El museu disposa d’un pla de comunicació per pre-
sentar l’oferta al territori més pròxim, tenint pre-
sents les característiques culturals, econòmiques i 
socials de cada sector, amb l’objectiu d’aconseguir 

Jardí Botànic de Barcelona. Fotografia: MCNB. © MCNB.
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una “apropiació” del museu pels veïns. S’han 
dissenyat diverses campanyes com ara “Passa l’estiu 
amb nosaltres” o “Si no véns és perquè no vols”.

S’han establert vincles i aliances amb associa-
cions, institucions i empreses de l’entorn més 
proper, com ara la Fundació Pere Closa, Can Felipa 
Arts Visuals i Barcelona Fòrum District, o amb les 
biblioteques dels diferents barris, per a usos di-
versos del museu (visites, xerrades, presentacions, 
parelles lingüístiques, festes ciutadanes…).

S’ofereixen activitats dissenyades específicament 
per a col·lectius vulnerables de proximitat.
Es du a terme un projecte de proximitat amb les 
escoles del Districte de Sant Martí.

Anàlisi detallada d’un projecte singular de proxi-
mitat: Connectem amb…

Una de les experiències que s’ha consolidat amb 
més fermesa és el projecte Connectem amb…, dut 
a terme amb les escoles del districte. L’eix central 
és afavorir que els alumnes coneguin el seu ba-
rri d’una manera diferent de l’habitual. Les insti-
tucions que també hi intervenen són el districte, 
el Centre de Recursos Pedagògics i les escoles del 
Districte de Sant Martí.

S’adreça a totes les escoles del Districte de Sant 
Martí d’educació infantil, primària i secundària, 
tant públiques com privades. El districte té una 
superfície de 1.052 hectàrees, una població de 
232.882 habitants, una població escolar no uni-
versitària de 31.456 alumnes (curs 2011-2012) i un 
total de seixanta-vuit centres escolars. Les seves 
característiques el fan un dels més diversos de la 
ciutat, amb entorns socioeconòmics molt dife-
rents, fet que permet la interrelació i el contacte 
entre alumnes d’entorns molt diversos. 

El Museu Blau, amb la voluntat de facilitar l’ac-
cés del públic, disposa d’un gran vestíbul d’accés 
gratuït amb serveis com la mediateca, el Niu de 
Ciència (espai per a infants de 0 a 6 anys) i un 
espai expositiu denominat Ciència i més. És a par-
tir de l’exposició temporal d’aquest espai que es 

desenvolupa un projecte educatiu amb els docents 
de les escoles que hi volen participar. Es tria un 
llenguatge de comunicació (fotografia, narració…), 
que és el que dóna forma al producte final i a tra-
vés del qual els alumnes elaboren i reflecteixen la 
mirada que fan del seu barri. Per portar-lo a ter-
me, es treballa amb experts en aquests llenguat-
ges perquè formin els educadors del museu i els 
docents de les escoles i ajudin en l’elaboració del 
projecte final.

Els objectius específics són:

• Apropar el Museu de Ciències Naturals de Bar-
celona als centres educatius del Districte de
Sant Martí, així com establir espais de treball
conjunts entre el museu i l’escola.

• Difondre el patrimoni permanent i temporal
del museu (exposicions de l’espai Ciència i
més), així com altres serveis com el de docu-
mentació (Mediateca).

• Treballar el procés de documentació i la me-
todologia de treball que requereix recrear un
escenari.

• Potenciar la imaginació i la creativitat de
l’alumnat a través de diferents llenguatges
com la fotografia, el relat, la il·lustració, etc.

• Donar un marc adequat per investigar i recrear

Jardí Botànic de Barcelona. Fotografia: MCNB. © MCNB.
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un escenari del passat o del present del Dis-
tricte de Sant Martí i la posterior creació d’una 
història real o de ficció.

• La comunicació del treball realitzat durant el
projecte, amb l’elaboració de productes com
el conte il·lustrat de cada història imagina-
da o un recull de fotografies, que al final del
projecte són exposats en el vestíbul del museu
mitjançant una exposició que s’inaugura amb
un acte formal de cloenda del projecte, amb la
presència de tots els alumnes participants.

• Des del punt de vista didàctic, aplicar la me-
todologia adient per documentar-se, recrear
espais i personatges del passat i del present al
nostre districte, treballar de manera autòno-
ma, mostrar iniciativa i desenvolupar la crea-
tivitat i millorar la capacitat d’expressió de
l’alumnat per mitjà d’una experiència d’èxit.

• Establir lligams de complicitat amb el Centre de
Recursos Pedagògics del Districte de Sant Martí.

El curs 2012-2013, a partir de l’exposició de fo-
tografies Catalunya com tu l’has vist, coproduï-
da amb TV3, les escoles van desenvolupar al llarg 
del curs un treball de documentació sobre el barri 
que es va reflectir a través de fotografies. Aquestes 
fotografies van ser la base per fer una exposició 
en el mateix museu denominada Connectem amb 
Espai Terra: Sant Martí com tu l’has vist, que va 
estar exposada des del 7 de juny fins al 29 de 
setembre de 2013. Hi van participar 530 alumnes.

El curs 2013-2014, l’exposició que ha donat peu al 
projecte ha estat Monsieur Ardan, un gran explo-
rador del segle XIX, un relat imaginari amb foto-
grafies en el qual s’explica la vida d’un personatge 
fictici i les seves descobertes en les exploracions 
que va dur a terme pel món. Els alumnes, a partir 
d’aquesta exposició, han desenvolupat un treball 
d’exploració i documentació del seu barri que fo-
namenta la creació d’un relat en forma de conte 
utilitzant la tècnica de la pictoescriptura, on es 
combina la narració amb la il·lustració. Hi van 
participar sis grups amb un total de 160 alumnes.

L’experiència s’ha consolidat entre les escoles 
del districte, de manera que cada curs es desen-
voluparà un projecte específic. A mitjà termini 
es pretén ampliar-lo a les escoles del Districte de 
Sants-Montjuïc, on està situat el Jardí Botànic.

Valoració

La valoració s’ha fet a partir de l’anàlisi del procés 
realitzat conjuntament entre els docents de les es-
coles i els educadors del museu.

Punts forts

• Treball a través de diverses disciplines que
permet fer un projecte no compartimentat.

• Relació més aprofundida amb l’entorn proper
dels alumnes. Coneixement d’espais nous i
vells del barri.

• Descobriment del museu per part dels docents,
dels alumnes i dels seus familiars.

• Possibilitat de fer un projecte utilitzant llen-
guatges expressius diferents amb el suport
d’experts.

• Possibilitat de veure exposat en un museu el tre-
ball desenvolupat pels alumnes al llarg del curs.

• Satisfacció dels docents en poder participar en
un projecte de barri.

• La formació de l’equip educatiu del museu i
dels docents de les escoles en noves tècniques
d’expressió.

• El foment de la col·laboració entre diferents
escoles.

Punts febles

• Formació que requereix un treball extra per
part dels docents i que sovint provoca diferents
nivells d’implicació.
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• Necessitat de fer un seguiment més directe del
projecte en la fase que es desenvolupa a l’es-
cola per part del museu.

• Certa dificultat per inserir el projecte en la
planificació global d’algunes escoles.

CONCLUSIONS

El desenvolupament d’aquestes línies d’actuació 
ha permès crear nous projectes i obrir el museu 
a la societat en un sentit molt ampli. Aquesta so-
cietat, diversa i canviant, obliga a estar amatent a 
totes les fluctuacions que es produeixen dia a dia.

Les diverses línies d’actuació han permès aprofun-
dir en la formació de les persones implicades, de 
manera que s’ha potenciat l’obertura de mirades 
diferents entre l’equip del museu.

L’oferta del museu s’ha ampliat quantitativament, 
però sobretot qualitativament, a col·lectius sovint 
oblidats pels museus o tractats de vegades des 
d’una perspectiva paternalista. Això ha generat 
sorpresa per part dels usuaris, però sobretot un 
gran interès i un vincle de complicitat entre ells i 
el museu.

Ara, els programes de proximitat, equitat i acces-
sibilitat formen part de l’estructura de funciona-
ment del museu, amb recursos humans i econò-
mics estables.

Cal desenvolupar una metodologia de treball que 
permeti avaluar els projectes i conèixer l’impacte 
que tenen, així com trobar els canals per promoure 
la participació del públic en la vida del museu.

Actualment s’està creant el Consell Infantil del 
Museu Blau per donar veu als infants en el present 
i el futur del museu i perquè siguin part activa en 
els projectes de proximitat.

Fins fa pocs anys es produïa una classificació con-
vencional dels centres culturals entre els equipa-
ments d’excel·lència i els equipaments de proxi-

mitat. Amb el projecte d’inclusivitat es fa palès 
que aquesta dicotomia ja està superada. El Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona aspira a ser un 
equipament d’excel·lència i de proximitat, amb 
una dimensió social plenament consolidada, amb 
capacitat per transformar l’entorn, de convertir-se 
en un espai obert a la crítica i al conflicte, un es-
pai viu social i de participació.
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dossier

Els museus de ciències naturals són contenidors d’informació en quantitat i en qualitat i per tant cal 
extreure el màxim rendiment d’aquesta ànima intangible. Fins a la meitat del segle XX els museus van 
desenvolupar procediments per crear arxius d’informació on reunir de forma sistemàtica les dades des-
criptives de les mostres de col·leccions. Els catàlegs o inventaris amb fitxes de paper permetien ordena-
cions lineals segons un criteri, però no facilitaven cerques per categories generals, ni combinar. A finals 
del segle XX ha aparegut una nova dimensió, la digital, que reuneix conceptes com gestió i difusió de la 
informació o del coneixement. La capacitat de les col·leccions de proporcionar informació, en essència 
immaterial però basada en materials i no en simples observacions, s’ha convertit en una nova exigència 
de servei científic i a la societat que se suma a les tradicionals dels museus.  Amb la implementació 
de les bases de dades estructurades i relacionals en suport digital es va poder oferir informació de fàcil 
consulta. En primer lloc els museus es van abocar a informatitzar el seu fons. Abans d’haver completat 
el primer objectiu, els museus van distribuir el temps potencial dedicat a gestionar la informació per 
invertir-lo en projectes de publicació a Internet. Actualment, els museus estan enfrontant-se al repte 
d’esdevenir fonts connectades d’informació, rigoroses i interpretables per les eines d’anàlisi en una In-
ternet que fuig de les ambigüitats.

La informàtica de la biodiversitat és un ingredient bàsic dels 
museus de ciències naturals 
FRANCESC URIBE, Museu de Ciències Naturals de Barcelona i JOHN WIECZOREK, Museum of Vertebrate Zoology, University of 
California, Berkeley.

En els museus de ciències naturals històrics hi trobem un patrimoni únic i alhora un repte per posar en valor actual aquests continguts. Antics 
armaris de col·leccions, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras.   
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ELS MUSEUS DE CIÈNCIES NATURALS 
SÓN PROVEÏDORS D’INFORMACIÓ DE 
BIODIVERSITAT

La materialitat de les col·leccions de ciències na-
turals ha prestigiat els museus d’història natural 
des de temps remots de la història del coneixement 
científic. Les mostres de col·leccions són testimo-
ni físic de la diversitat biològica manifestada en 
molts sentits: taxonòmica, geogràfica, estacional, 
de cicle de vida, edat o sexe, etc. Les col·leccions 
il·lustren la diversitat present i afortunadament 
també la de temps pretèrits, inabastables a noves 
prospeccions, i sense la qual es perdria la perspec-
tiva necessària per a la interpretació evolutiva. La 
rellevància de les col·leccions no decreix sinó que 
augmenta amb l’avenç de les capacitats científi-
ques. Els estudis moleculars protagonitzen l’estudi 
dels fonaments bioquímics de les variabilitats de-
tectades, basats en metodologies que progressiva-
ment van obrint la porta a poder investigar mos-

tres més antigues conservades en condicions que 
fins ara es consideraven immunes a proporcionar 
cap fruit analític. 

En les mostres de museus es contenen així mateix 
representacions de les actuals condicions ambien-
tals i de les que es produïen en èpoques anteriors 
que queden a l’abast de la recerca moderna equi-
pada d’anàlisis de contaminants, de vestigis biolò-
gics, etc. Els elements materials de les col·leccions 
sustenten una capacitat permanent d’ús per a la 
ciència, beneïts com estan per la condició de faci-
litar la replicació d’anàlisis i observacions, nuclear 
en la recerca científica. La mostra persisteix per 
a comprovacions d’estudis anteriors i nodreix la 
base de nous experiments.

La concepció patrimonial dels museus d’història 
natural del passat, basada en la matèria, ha adquirit 
a finals del segle XX una nova dimensió, la digi-
tal, que reuneix conceptes com gestió i difusió de 

L’exploració de la terra és l’objectiu i la raó de ser de la gestió responsable de les dades de biodiversitat. Exposició 
al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, any 2009. Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras.
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la informació o del coneixement a l’empara d’una 
elàstica sensació de moviment i velocitat. La capa-
citat de les col·leccions de proporcionar informació, 
en essència immaterial però basada en materials i 
no en simples observacions, s’ha convertit en una 
nova exigència de servei científic i a la societat que 
se suma a les tradicionals dels museus. Les organit-
zacions museístiques es modifiquen en la mesura 
que l’ús d’eines tecnològiques orientades a les da-
des impregnen el coneixement professional de les 
persones responsables de col·leccions. En la jorna-
da laboral es manifesta un creixent percentatge de 
temps d’atenció a projectes digitals i a la correspo-
nent formació. 

Els museus de ciències naturals són formidables 
contenidors d’informació en quantitat (acumulada 
durant anys, Ariño, 2010) i en qualitat (dades con-
trastades sobre mostres). Extreure el màxim ren-
diment d’aquesta ànima intangible és un objectiu 

lògic, necessari i fins i tot estratègic. Però, a qui pot 
interessar?

CONSUM INTENSIU DE DADES CIENTÍFIQUES

Les investigacions ecològiques, genètiques o bio-
geogràfiques, els estudis ambientals per diagnos-
ticar les condicions i predir-ne les futures d’una 
àrea o per preveure’n accions de conservació són 
exemples, entre d’altres, de recerques que consu-
meixen conjunts de dades cada cop més volumino-
sos. Sota la l’escrutini de les anàlisis estadístiques 
i cartogràfiques es disposen grans volums d’infor-
mació amb moltes variables, contínues o discon-
tínues en l’espai o el temps (Frew; Dozier, 2012). 
Termes com data centered science, big data, data 
intensive science, etc., es confabulen per reflectir 
la necessitat de disposar de quadres generosament 
amplis de dades, en l’àmbit de la biologia, però el 

Magatzem de col·leccions, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras. 
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mateix s’observa en altres ciències com l’astrono-
mia, la biomedicina, etc. Un nombre suficientment 
gran de dades dóna la possibilitat de detectar “es-
tructures amagades” (Heckerman a Service, 2013) 
en sistemes tan complexos com els naturals. Una 
complexitat que creix exponencialment amb l’in-
crement dels intervals espacial i temporal de les 
comunitats biològiques a interpretar.

Les dades biològiques es poden combinar entre 
si: per exemple, afegint capes de vegetació a es-
tudis zoològics o de distribució de pol·linitzadors 
a mapes de vegetació; també amb altres fonts 
d’informació: sòls, hidrologia, climatologia o pa-
leoclimatologia, intervencions humanes, mapes de 
contaminació química o de soroll i un llarg et-
cètera. Explorar combinacions diverses de capes 
d’informació permet detectar associacions, inhibi-
cions, tendències que a la fi ajuden a compren-
dre els mecanismes de funcionament de la natura. 
Les ciències orientades a gestionar voluminoses 

matrius de dades s’han proveït d’eines d’anàlisi a 
l’alçada del repte. La informàtica de la biodiver-
sitat és una disciplina de gran relleu en els equips 
científics. S’han dissenyat eines tecnològiques 

Com més rica és la història patrimonial d’un museu de ciències naturals, més necessari resulta prendre decisions 
estratègiques sobre la seva gestió documental. Armaris de col·leccions, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras.

La història de les mostres de ciències naturals ocupa una 
part important de la documentació associada. La Col·lecció 
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona va 
ingressar al Museu de Ciències Naturals de la ciutat l’any 
1926. Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras. 
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devoradores de dades que no estan disposades a 
superar obstacles burocràtics o a dependre de tru-
cades de telèfon. Aquestes eines esperen des de 
l’escriptori de treball de l’investigador la descàrre-
ga d’un web que proporciona dades en condicions 
de reutilització immediata (sense o quasi sense 
transformacions ni restriccions poc fonamentades) 
i de forma controlada (sabent què s’hi juguen en 
cada cas gràcies a descripcions qualificades dels 
continguts i dels corresponents processos d’elabo-
ració). Poden competir les ofertes de dades dels 
museus de ciències naturals en el mercat d’alt 
consum d’informació de biodiversitat?

MUSEUS CARREGATS DE RAONS

La importància material i digital del patrimoni dels 
museus de ciències naturals és inqüestionable, amb 
més motiu encara quan aquests museus operen aliats 
entre si per congregar la suma de volums de dades. 
La capitalització d’aquest patrimoni, bàsicament pú-
blic, reclama decisions que incrementin el seu valor 
d’ús social. 

Fins a la meitat del segle XX els museus van desen-
volupar procediments per crear arxius d’informació 
on reunir de forma sistemàtica les dades descripti-
ves de les mostres de col·leccions. L’objectiu fona-
mental era adquirir capacitat de cerca i selecció de 
mostres. Els catàlegs o inventaris amb fitxes de pa-
per permetien ordenacions lineals segons un criteri 
(sovint la taxonomia), però no facilitaven cerques 
per categories generals (per exemple, animals d’un 
sexe o una edat), ni combinar criteris (per exemple, 
cercar casos en què una espècie animal ocupa una 
zona geogràfica). Sovint calia triar les fitxes per un 
criteri i després per un altre. 

Amb la implementació de les bases de dades estruc-
turades i relacionals en suport digital, es va poder 
oferir informació de fàcil consulta. Als museus de 
ciències naturals va començar el llarg pelegrinatge 
per introduir continguts des de les fitxes i etiquetes 
en paper a les taules de dades digitals. En plena 
cursa d’obstacles per digitalitzar, a l’últim quart del 
segle XX, un nou objectiu s’afegia: fer accessible a 

Internet la informació de les bases de dades, de ma-
nera que el potencial d’ús s’expandia sense límits. 
Les limitacions vindrien a causa del colossal creixe-
ment d’Internet, que comportava un risc de relativa 
invisibilitat de les dades en el nou univers digital 
en creixement exponencial. En el moment actual, 
inicis del segle XXI, es configura un nou repte, afe-
git als anteriors, per fer eficient la disseminació de 
dades i assolir que sigui molt alta la probabilitat 
que un consumidor potencial de dades localitzi i 
exploti transparentment les del museu. 

Molts museus encara estan embrancats en la pri-
mera fase (informatització de les col·leccions: re-
cordem que són voluminoses!). En conseqüència, 
la publicació a Internet encara pot ser feble i més 
difícil serà imaginar-se quines estratègies cal apli-
car per fer-s’hi un lloc. Com donar resposta a tres 
objectius seqüenciats, exigents en temps de docu-
mentació i de gestió informàtica, suposa un escena-
ri de decisions gens trivial.

Per simple coherència es podria suposar que cal 
concentrar recursos a culminar les fases segons 
la pauta històrica; si atenem, però, la lògica dels 
temps actuals pot ser ben bé que sigui el contrari. 
Per exemple, apostar per integrar-se en projectes 
capdavanters, liderats per institucions de recone-
gut prestigi que proporcionin gran visibilitat a les 
dades del museu pot resultar una bona opció si 
a canvi la confiança que s’hagi provocat a favor 
del centre comporta la canalització de recursos 
per incrementar la informació subministrada en 
el projecte estrella. Cada centre hauria de tenir el 
coneixement de la pròpia situació i l’autonomia 
suficients per establir les prioritats. Sortosament 
hi ha suficients històries d’èxit i de fracàs per aju-
dar a prendre determinacions. Però no perdem de 
vista les raons per les quals ens sentim realment 
motivats.

CONDICIONS SINE QUA NON

Al moll de l’os de les col·leccions dels museus de 
ciències naturals hi trobem l’afany per ordenar 
mostres i dades: des de les antigues lleixes i ar-
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xivadors fins als actuals armaris en línia i el núvol 
d’ordinadors. L’actualitat i el glamour de les tecno-
logies de la informació i la comunicació no ens han 
de fer oblidar que aquestes també es regulen per uns 
criteris estrictes que consisteixen a estructurar i con-
trolar els continguts d’informació. Dit així pot sem-
blar massa fàcil fer-ne cas, però la realitat acostuma 
a ser més exigent. La informació ha d’estar organit-
zada en camps identificables de dades, els continguts 
s’han de referir a vocabularis controlats (si és possi-
ble compartits per la comunitat d’usuaris experts) i 
les descripcions de metadades no s’han de descurar 
en absolut. La museologia ja s’ha fet càrrec d’aquests 
criteris i s’han desenvolupat estàndards i esquemes 
aplicats per les comunitats expertes. L’objectiu és 
aconseguir bases de dades robustes, nítides, con-
sultables amb la mínima ambigüitat possible.

Els museus de ciències naturals comparteixen el sub-
ministrament de dades de biodiversitat amb altres 
agents científics poderosos com centres acadèmics 

i de recerca. Els museus preveuen àmbits de gestió 
de les mostres i de les dades que són específics per 
a aquest tipus de centres, on l’estandardització de 
continguts de biodiversitat ha de respondre a valors 
intrínsecs de la informació i als requeriments dels 
usuaris. El lideratge en el desenvolupament d’estàn-
dards i protocols de comunicació de dades de bio-
diversitat correspon a l’organització Biodiversity 
Information Standards, TDWG.  El seu objectiu és 
la creació, el desenvolupament i la promoció de l’ús 
d’estàndards, entre els quals el més influent i con-
corregut és Darwin Core (Wieczorek; Bloom; Gural-
nick; Blum; Döring; Giovanni, 2012). Els fòrums de 
discussió i les reunions anuals de TDWG1 són oberts 
als membres, individuals o institucionals. Els grans 
museus del món, entre altres organismes interessats 
en la informàtica de la biodiversitat, hi participen. 
Més enllà de les dificultats d’arribar a acords o de 
les subtilitats tècniques que prolonguen els debats, 
ens podem sentir afortunats de l’existència d’un ens 
promotor d’estandardització.

1. http://www.tdwg.org/

Laboratori de col·leccions de zoologia, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras. 

http://www.tdwg.org/
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Gestionar i publicar continguts estructurats, con-
trolats i connectar-los a repositoris col·lectius mi-
tjançant protocols establerts és bàsic per assolir la 
confiança institucional. Els museus d’història na-
tural han de posar en funcionament potents i am-
biciosos serveis de provisió de dades per explotar 
el singular recurs de les col·leccions que custodien. 
Mirar endavant no és fàcil sense que ens aclapari el 
desànim per la immensitat de feina que queda pen-
dent si es volen gestionar les bases de dades de totes 
les col·leccions amb criteris de qualitat i d’eficiència. 
Certes estratègies de progrés poden ajudar a discri-
minar possibilitats i complicitats, que bona falta fan.

VIES DE PROGRÉS

Si considerem institucions museístiques de mida 
mitjana o petita, segurament podrem endevinar 
un dèficit estructural de capacitats tecnològiques. 
Aquesta circumstància lògicament no agrada als 

responsables dels centres però és la situació do-
minant i escenifica una carrera que els museus 
tenen moltes probabilitats de perdre. El progrés 
de la informàtica de la biodiversitat és constant 
i prometedor per explotar de forma agregada di-
verses fonts disponibles d’informació distribuïda i 
farcides d’enormes bases de dades que se sotmeten 
a complicades anàlisis per interpretar els sistemes 
naturals. El ritme de desenvolupament de novetats 
en informàtica de la biodiversitat és difícil de se-
guir pels museus de ciències naturals.

Els museus de ciències naturals van començar 
una carrera d’obstacles, amb fortuna desigual, per 
aconseguir els seus propòsits. En primer lloc els 
museus es van abocar a informatitzar el seu fons. 
Abans d’haver completat el primer objectiu, els 
museus van distribuir el temps potencial dedicat a 
gestionar la informació per invertir-lo en projec-
tes de publicació a Internet. Actualment, els mu-
seus estan enfrontant-se al repte d’esdevenir fonts 

Laboratori de col·leccions de paleontologia, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Oriol Sardà i 
Albert Heras. 
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connectades d’informació, rigoroses i interpreta-
bles per les eines d’anàlisi en una Internet que fuig 
de les ambigüitats. Les capacitats d’anàlisi de les 
comunitats d’experts acostumen a estar per da-
vant de les capacitats dels museus de proporcionar 
la informació de forma útil. Com intentar superar 
aquest dèficit?

• Professionalitzar la informàtica als museus.

• Prioritzar objectius de digitalització.

• Promoure controls automàtics de dades i dades
enllaçades.

• Participar en plataformes d’agregacions de
dades.

• Col·laboració ciutadana: in situ i remota.

PROFESSIONALITZAR LA INFORMÀTICA 
ALS MUSEUS 

Habitualment, els responsables de la cura i l’ús 
públic de les col·leccions acrediten una formació 
especialitzada en el tipus de patrimoni conservat. 
Els museus de ciències naturals recluten habitual-
ment persones amb formació biològica o geològica. 
La pràctica, però, indica que aquestes persones de-
diquen una part important del seu temps laboral a 
assumptes relacionats amb les tecnologies de la in-
formació i possiblement també de la comunicació.

Per regla general, els museus de ciències naturals 
que tenen una posició sòlida en el mercat de la 
informació disposen d’equips humans propis, ex-
terns o combinats que assumeixen la iniciativa 
tecnològica i alhora alliberen les capacitats dels 
conservadors que no disposen de experiència en 
aquest vessant. El ritme de canvi i de complexitat 
que impulsa la informàtica de la biodiversitat re-
percuteix de forma directa en el perfil tècnic dels 
professionals de museus. Igual que un departa-
ment de conservació preventiva ja no crea dubtes 
sobre la seva inqüestionable influència en el pa-

trimoni dels museus, un servei professional ex-
pert en tecnologies per a la disseminació de dades 
hauria de ser una altra àrea tècnica molt apropia-
da per fer augmentar el valor de les col·leccions 
de ciències naturals. Els nous perfils professionals 
inclourien coneixements d’informàtica i de gestió 
de la informació.
Professionalitzar la informàtica i els sistemes 
d’informació als museus no hauria de ser ne-
cessàriament un maldecap per a cada centre si les 
estructures de participació, és a dir plataformes 
d’agregació, disposen també de recursos en for-
ma de serveis compartits. Dit d’una altra forma 
i aprofitant la deslocalització típica d’aquestes 
disciplines tecnològiques: les xarxes d’interope-
rabilitat de la informació de col·leccions (o altres 
àmbits dels museus) poden afavorir una economia 
d’escala si es creen serveis tecnològics compar-
tits a partir de les aportacions proporcionals de 
cada centre. Des de la perspectiva de comunitat 
de museus i de professionals de museus és la mi-
llor fórmula per fonamentar una infraestructura 
informàtica que transformi la informació en co-
neixement (Krishtalka; Humphreys, 2000).

PRIORITZAR OBJECTIUS DE DIGITALITZACIÓ

No falten prospectives del temps necessari per 
acabar de gravar els continguts d’informació de 
les col·leccions d’història natural en bases de da-
des. Els resultats poden ser dècades..., o segles! No 
és just seguir simples procediments acumulatius a 
l’espera de la fi de la tasca que alguns potser no 
arribarem a veure. Una drecera consisteix a ge-
nerar descripcions de col·leccions amb metadades 
que actuïn de localitzadors de recursos,2 gràcies 
a esquemes documentals que atorguen especial 
èmfasi a la informació taxonòmica i la geogràfica, 
reconeguts com els principals criteris de consulta 
(Berendson; Seltmann, 2010). Als museus d’història 
natural tenim poca tradició de descriure col·lec-
cions, conjunts de mostres, amb metadades. La 
mateixa tasca de discriminar quines agrupa-
cions de registres es poden delimitar per crear 
una fitxa de metadades no sempre és senzilla. 

2. Per exemple.  http://www.bioexplora.cat/ncd/inici/lang-es

http://www.bioexplora.cat/ncd/inici/lang-es
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Tanmateix, els beneficis compensen l’esforç que 
s’hi dediqui gràcies a l’augment del percentatge 
de casos en què aquests recursos són localitzats 
pels usuaris potencials. Aplicant, com sempre, es-
tàndards d’informació.

La digitalització ítem a ítem no ha de quedar in-
terrompuda ni substituïda per les declaracions 
de metadades, però sobre quins ítems es digita-
litzen abans també hi ha opcions i decisions a 
prendre. És útil orientar les prioritats segons les 
previsions de necessitats dels consultors, reals o 
potencials, de les col·leccions (Berents; Hamer; 
Chavan, 2010). El pla de treball de digitalització 
que sigui fruit només de les sensacions de la per-
sona responsable de les col·leccions pot fer per-
dre’n oportunitats d’ús. Segons Berents et al. (op. 
cit.), hi ha prioritats objectives com els exemplars 
tipus (íntimament associats a la descripció de no-

ves espècies o subespècies), mostres associades a 
projectes ja publicats, en curs (per tant són mos-
tres “vives”) o previsibles, mostres amb significat 
històric (vinculades a algun projecte de difusió) 
o mostres d’espècies que tinguin algun valor pel
qual el centre pot guanyar singularitat.

PROMOURE AUTOMATITZACIONS I DADES 
ENLLAÇADES 

No cal inventar de nou tots els tesaurus o totes 
les definicions que controlin els continguts de les 
bases de dades. Convé, més aviat, treure rèdit dels 
tesaurus i les definicions que provinents de fonts 
convenientment autoritzades puguin referenciar 
els camps d’informació dels registres de col·lec-
cions. Tanmateix, aquestes operacions poden ser 
costoses si signifiquen la consulta puntual i física 

Fotografiar exemplars de col·leccions té un lloc destacat en la digitalització i disseminació de dades. Sessió de 
treball al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Fotografia: Oriol Sardà i Albert Heras. 



dossier LA INFORMÀTICA DE LA BIODIVERSITAT ÉS UN INGREDIENT 
BÀSIC DELS MUSEUS DE CIÈNCIAS NATURALS

71

de recursos impresos, especialment si els voca-
bularis controlats arriben a ser molt extensos. La 
simple participació en projectes d’interoperabili-
tat suposa per si mateixa una ocasió d’adoptar 
vincles a diccionaris accessibles a Internet i con-
sensuats per àmplies comunitats d’experts.

De forma més sectorial encara, es van desenvo-
lupant ontologies que defineixen relacions entre 
conceptes que poden ser representats per termes 
de metadades (Thessen; Patterson, 2011). Aques-
ta és la via oberta per l’anomenada web semàn-
tica per a la cerca i navegació “intel·ligent” de 
les dades. Estàndards amb vocabularis controlats, 
metadades, ontologies, són referències que tenen 
tecnologies de comunicació associades. 

Preveure com vincular les dades d’una col·lecció 
a verificacions i extensions de significat que es di-
fonguin en serveis web autoritzats és una inversió 
productiva. Per exemple, el simple nom científic de 
la nostra base de dades pot ser el senyal per obtenir 
molta més informació enllaçada procedent d’altres 
fonts (linked data), un paquet de continguts que es 
pot alliberar del conjunt de dades genuïnes de la 
col·lecció: no cal preocupar-se dels noms d’autors 
de la descripció del nom del tàxon, d’esmentar la 
publicació científica de referència, dels sinònims 
o la validesa actual i potser futura del nom, etc. 
Per si no n’hi havia prou, del nom de l’espècie 
present a la col·lecció es poden seguir passarel·les 

que connectin amb altres continguts com la seva 
distribució geogràfica, vulnerabilitat, etc.

La inclusió d’interfícies de programació d’apli-
cacions, conegudes com a API pel seu nom en 
anglès, serveixen a la integració de funcions i ser-
veis de webs externs en la pròpia eina de gestió 
i de publicació de dades de les col·leccions. Les 
informacions comparteixen escriptori de treball 
amb independència de l’origen de les dades. Un 
altre motiu per poder centrar l’acció digitalitza-
dora sobre les dades més genuïnes i exclusives 
de cada col·lecció i supeditar l’ús de descriptors a 
serveis web externs tant com sigui possible.

PARTICIPAR EN PLATAFORMES 
D’AGREGACIONS DE DADES

Ja s’ha esmentat l’interès de participar en propos-
tes d’agregació de fonts de dades de biodiversitat. 
Qui consulta plataformes d’aquest tipus agraeix 
l’enorme avantatge d’aplegar informació proce-
dent de moltes fonts amb una sola cerca i segura-
ment no donarà gaire importància a si la font és un 
museu o no. Tanmateix, aquest possible desinterès 
finalista no hauria d’ocultar la realitat: és molt pro-
bable que el científic no consulti cap més origen 
de dades que la plataforma d’agregació i per això 
mateix convé estar present en els portals de dades 
federades. 

La plataforma d’agregació de dades de biodiversitat 
més popular i àmplia és la Global Biodiversity Infor-
mation Facility, GBIF,3 amb més de 440 milions de 
registres accessibles (en augment constant) des del 
seu portal. Aquesta iniciativa, impulsada en ocasió 
de la cimera de 1992 a Rio de Janeiro, agrupa una 
gran varietat de països membres. Les dades de biodi-
versitat s’escampen per tot el món, per bé que la seva 
representació sembla reflectir més la contribució so-
cioeconòmica que la riquesa natural.4 

Els projectes d’agregació de dades de biodiversitat 
són diversos, tant en l’àmbit geogràfic com en el 
temàtic. Des de la perspectiva global en un entorn 
més local, el Banc de Dades de Biodiversitat de 

3. http://www.gbif.org/
4. http://iphylo.blogspot.com.es/2013_09_01_archive.html

Taller sobre semàntica de la biodiversitat, maig de 2012 a 
la Universitat de Kansas. John Wiekzorec ocupa la posició 
central de la primera fila. Fotografia: BioCode Commons. 

http://www.gbif.org/
http://iphylo.blogspot.com.es/2013_09_01_archive.html
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Catalunya5 representa una plataforma originalment 
de textura bibliogràfica però que ara seria suscep-
tible d’incorporar dades de museus. També hi ha 
federacions de dades de caràcter temàtic, per grup 
biològic, restringides a una àrea concreta. Entre 
aquestes es pot destacar VertNet,6 un projecte pa-
trocinat per la National Science Foundation dels 
Estats Units i focalitzat en vertebrats. Un aspecte a 
destacar d’aquesta xarxa de col·leccions de verte-
brats és que s’assumeix un estil de col·laboració 
que facilita la inclusió de centres amb poca ca-
pacitat tecnològica. Es produeix un intercanvi de 
tecnologia per dades, de manera que els centres 
capdavanters de la xarxa posen en funcionament 
les eines de gestió de la informació necessàries a 
les quals s’acullen les institucions més petites per 
fer aflorar els seus continguts. 

COL·LABORACIÓ CIUTADANA: 
IN SITU I REMOTA

Gairebé consubstancial a l’existència de museus 
de ciències naturals es pot veure el fet que els es-
forços de les institucions es vegin complementats 
per col·laboracions externes voluntàries i pràcti-
cament gratuïtes. Ha estat i és així des del princi-
pi dels museus de ciències naturals. Les persones 
que col·laboren aporten saber científic gràcies al 
coneixement que hagin adquirit sobre algun grup 
biològic concret, despleguen habilitats de comu-
nicació en activitats públiques o assisteixen en 
projectes dels quals s’ocupen d’alguna acció molt 
concreta. 

El cercle de suport que representa la comunitat de 
persones voluntàries a favor del museu pot ultra-
passar-ne la dimensió física i no només en el sen-
tit de participar en protocols de recerca biològica 
al camp. Les operacions que queden pendents en 
els museus per aconseguir informatitzar, depurar o 
validar dades de les col·leccions disposen en l’ac-
tualitat d’un nou recurs: la col·laboració remota 
(Hill; Guralnick; Smith; Sallans; Gillespie; Dens-
low; Fortson, 2012).

Afrontar les dificultats de reconeixement tipològic 
de les mostres, comprendre i llegir les cal·ligrafies 
a les etiquetes, controlar les variabilitats termi-
nològiques dels topònims i els onomàstics, entre 
altres, poden ser tasques fàcilment assolides en 
espais col·laboratius disposats en el propi museu 
o en un entorn web. Els controls de validació són
una peça clau d’aquests projectes, però si estan 
ben planificats i adaptats a la dedicació de les per-
sones voluntàries, només cal afegir-hi un petit es-
forç de supervisió dels tècnics del museu. La con-
dició fonamental a respectar és que els objectius 
es corresponguin amb el mètode participatiu que 
es vulgui seguir.

LA RECEPTA NO ÉS ÚNICA

Per als museus de ciències naturals s’obre un nou 
panorama, esplèndid però complex. Els museus 
que hagin perdut el pas en algun moment poden 
recuperar un alt valor científic si s’insereixen de-
cididament en els fluxos d’informació científica. El 
pas del temps ens ha portat a una nova realitat: la 
pèrdua de l’antiga centralitat pròpia del temps en 
què la informació de biodiversitat quedava quasi 
reservada a museus i a unes poques entitats natu-
ralistes. Aquesta posició privilegiada no ha estat 
amenaçada, sinó redistribuïda amb la incorporació 
d’actius centres de recerca, empreses mediambien-
tals, entitats, etc., i ja no es recuperarà, ni potser 
sigui desitjable pretendre-ho. 

Els museus de ciències naturals com a mínim han 
de resultar útils per a les demandes de la societat 
i de les comunitats d’experts a les quals puguin 

5. http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp
6. http://vertnet.org/index.php

Curs d’aprenentatge en tècniques de gestió de dades 
de biodiversitat, Ghana, gener de 2014, organitzat 
per Biodiversity Informatics Training. Fotografia:  
BioDivTraining. 

http://biodiver.bio.ub.es/biocat/index.jsp
http://vertnet.org/index.php
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assistir. Si augmentem el grau de compromís, el 
nou lideratge dels museus es podrà demostrar en 
la seva capacitat de canalitzar i rendibilitzar al 
màxim la informació de biodiversitat, la pròpia i 
la d’altres agents als quals hauran de poder oferir 
espais de visibilitat òptima per als seus continguts. 
Els museus de ciències naturals s’afermen quan su-
men patrimoni i serveis compartits, amb la perspec-
tiva d’una permanent atenció als valors propis i a la 
dinàmica dels circuits externs d’informació. 
Com definir una nova lògica i una nova operativa 
per aconseguir els nous escenaris de treball? Conve-
nim que es perfila un panorama diferent, però igual-
ment estimulant, amb vies pròpies de progrés segons 
la mida i localització de cada museu i les aliances, 
iniciatives i complicitats que pugui gestionar i sus-
citar. Malgrat la natural tendència a perseguir solu-
cions particulars, es pot afirmar que davant nostre 
s’obre una prometedora trajectòria de treball per a 
tots els museus de ciències naturals: compartir en 
xarxa dades, coneixement i serveis.
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dossier

El Museu de Ciències Naturals de Granollers és una excepció en el panorama català i espanyol: un 
petit museu local amb una intensa activitat de gran abast territorial; és una institució singular dins 
dels paràmetres de mida, personal adscrit i pressupost esmerçat, tant en programació ininterrompuda 
d’exposicions com en catalogació i conservació, així com en recerca. Des del seu origen, el Museu ha 
tingut la recerca com a eix central i s’han consolidat equips de recerca especialitzats en petits ma-
mífers, quiròpters,  amfibis i papallones. L’equip del museu coordina diferents projectes de recerca i 
col·labora en alguns plans de conservació d’espècies d’amfibis i rèptils del territori proper. El Museu 
també  ha treballat i avançat en el coneixement de la fauna i la flora del municipi, i molt especialment 
amb el seguiment de la biodiversitat del riu Congost. La didàctica i la difusió també han estat una 
cerca permanent de connexió entre el museu i la ciutat. 

El nou Museu de Ciències Naturals de Granollers, un cas d’èxit
BELÉN FERNÁNDEZ-VILLACAÑAS i ÈLIA MONTAGUD.

Façana principal del nou Museu de Ciències Naturals de Granollers. Fotografia: Museu de Ciències Naturals de Granollers i Aleix Bagué.
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1. HISTÒRIA DEL PROJECTE

1.1. Les primeres passes

Si volem cercar els orígens del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers ens hem de remuntar a la 
primavera del 1981, quan un grup de joves estu-
diants de Granollers, aficionats a la natura i a l’ar-
queologia, endegaren un seguit d’activitats sota el 
nom de Centre de Documentació de l’Associació 
Cultural. Entre les activitats que s’hi van dur a ter-
me destaquen un curs titulat Fauna del Vallès, im-
partit per un jove Martí Boada encara poc conegut, 
la recopilació de llibres i articles per recollir una 
bibliografia al màxim d’exhaustiva possible sobre 
el medi natural de la comarca del Vallès i les sor-
tides periòdiques al camp amb finalitat d’estudi. A 
redós, doncs, d’aquesta entitat, es va fer evident 
molt aviat que l’activitat d’aquest grup pertanyia 
més a l’àmbit de la museologia que al del natura-

lisme afeccionat; per aquest motiu es van establir 
contactes amb les autoritats locals per copsar les 
possibilitats que fos el museu municipal l’entitat 
que acollís les inquietuds d’aquell equip. La pro-
posta va ser escoltada per la regidora de Cultura de 
l’Ajuntament, Concepció Navarrete, i també per una 
membre de la junta del patronat del museu, Mont-
serrat Lorente. El setembre del 1981, la junta rec-
tora del museu es reuní amb aquell incipient grup 
de treball de ciències naturals. La resposta trigà un 
any i el 23 de setembre del 1982 arribà la proposta 
que el senyor Antoni Jonch i Cuspinera, acabat de 
jubilar del càrrec de director del Parc Zoològic de 
Barcelona, s’incorporaria com a cap d’aquest equip, 
que conformaria la nova àrea de ciències naturals 
del Museu de Granollers. Així, la coincidència del 
retorn d’Antoni Jonch a Granollers i l’existència 
d’un grup entusiasta interessat en la història natu-
ral van permetre que es creés l’àrea el mateix no-
vembre del 1982.

Inici de les obres del nou edifici del Museu de Ciències Naturals de Granollers, el maig de 2010. Fotografia: Museu 
de Ciències Naturals de Granollers.
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1.2. L’àrea de ciències naturals del Museu de Gra-
nollers

L’activitat de l’àrea de ciències naturals del Mu-
seu de Granollers arrenca, doncs, el novembre 
del 1982 amb un objectiu prou clar: aprofundir 
en l’estudi de la natura de la comarca i dels im-
pactes ambientals de les activitats humanes. Just 
un any després de la seva creació, el 8 d’octubre 
del 1983, s’inaugurà l’exposició El medi natural 
del Vallès, autèntica carta de presentació de la 
nova àrea. Aquest esdeveniment canviaria, sens 
dubte i per sempre, la percepció de bona part de 
la ciutadania de Granollers i dels seus represen-
tants polítics de les funcions d’un museu. Si bé 
es partia del que havia estat una visió monolíti-
ca del Museu al servei d’una cultura de minories 
(una percepció que potser no era volguda sinó 
simplement viscuda així per molts dels veïns), 
aquesta exposició va fer entrar al Museu quasi 
22.000 persones en dos mesos, a més de quasi 
6.000 alumnes dels diferents cursos de primària 
i secundària de la ciutat, fet que va excedir to-
tes les previsions i va trencar una dinàmica de 
poca afluència de públic. Dit això sense intenció 
de sobrevalorar la importància del públic en una 
política cultural, i menys en la d’un museu. Cal 
tenir present que al començament dels anys vui-
tanta del segle passat les exposicions de ciències 
naturals no eren, ni de bon tros, tan populars ni 
quotidianes com ho són ara. Després d’aquesta 
primera exposició en van seguir unes altres que 
van continuar la mateixa línia, com ara Mostra 
de bolets (se’n feren tres a la seu central del Mu-
seu de Granollers, els anys 1984, 1985 i 1986) i 
La conca del Besòs (1985), exposició promoguda 
per la que llavors era la Gestora per a la Defensa 
del Besòs (entitat supramunicipal que poc des-
prés esdevindria el Consorci per a la Defensa de 
la Conca del Besòs) i, com les altres exposicions 
anteriors, dissenyada, elaborada i muntada per la 
mateixa àrea de ciències, entre d’altres.

Totes aquestes exposicions i activitats paral·leles 
(documentació, campanyes de recollida de mos-
tres i de dades, conferències…) ja deixaven ben 

patent la vocació de l’àrea de ciències naturals 
de lliurar-se al que se sabia que havien de ser 
els tres pilars d’un museu: la recerca, la conser-
vació i la difusió. Malgrat que en les sortides de 
camp l’activitat recol·lectora no era molt intensa, 
el fons del museu es va anar incrementant a poc 
a poc. Val a dir que, pel que fa al fons de cièn-
cies, es partia pràcticament de zero, a excepció de 
poques peces molt malmeses d’una antiga secció 
de ciències naturals, que va tenir activitat entre 
1945 i 1958, i de la qual havia estat responsable 
el mateix Antoni Jonch.

Pel que fa a les activitats de difusió, l’àrea de 
ciències va dedicar molts esforços, des d’un pri-
mer moment, a les visites i els tallers destinats al 
públic escolar. Foren també les activitats que més 
enrenou aixecaren. Ja s’ha dit que l’exposició EI 
Medi natural del Vallès va ser visitada per 5.616 
nois i noies; a les mostres de bolets hi van anar 
652, 271 i 592 alumnes respectivament, i a la de 
la conca del Besòs, 562 nois i noies. Aquesta intensa 
dinàmica va posar en evidència les mancances que 
el modern edifici del Museu de Granollers tenia, i 

Casa Pius Anfres, primera seu del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers, remodelada l’any 1986. Aquest 
edifici acull actualment dues aules laboratori a la 
planta baixa, una biblioteca i centre de documentació 
a la primera planta i les oficines a la segona planta. 
Fotografia: Museu de Ciències Naturals de Granollers.
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encara té, com a equipament a l’hora d’acollir 
visites de grups escolars.

Finalment, pel que fa a la recerca, certament molt 
modesta en aquell moment, estava centrada en 
l’estudi del territori més proper: interpretar la 
geologia per poder reconstruir la història geolò-
gica i catalogar la biodiversitat, en la mesura de 
les possibilitats d’aquell equip pioner.

1.3. L’edifici de la Tela

L’any 1985, l’Ajuntament nomena el senyor An-
toni Jonch director del Museu de Granollers, fins 
aquell moment cap de l’àrea de ciències. Així co-
mença una nova etapa un dels objectius princi-
pals de la qual és aconseguir una seu exclusiva-
ment dedicada a les ciències naturals. Novament, 
un conjunt de condicions favorables va permetre 
fer realitat el que semblava un somni. L’interès de 
l’Ajuntament a trobar un ús definitiu de la casa Pius 
Anfres, edifici popularment conegut com la Tela, 
va decidir el camí. Seria l’àrea de ciències del mu-
seu la que presentaria un projecte que als ulls del 
consistori oferia la millor proposta, la més sòlida i 
atractiva, per al futur de la ciutat.

La casa Pius Anfres, la Tela, és una torre moder-
nista construïda l’any 1912 obra de l’arquitecte J. 
Batlle Anfres. Era la casa dels propietaris de la fà-
brica tèxtil que hi havia al darrere del jardí, raó per 
la qual li va quedar el nom de la Tela. De planta 
quadrada i tres nivells (planta baixa, planta pri-
mera i golfes), la casa està rematada amb una torre 
que li dóna una figura característica en el monòton 
paisatge urbà de Granollers. El conjunt recull una 
representació de diferents moviments arquitectò-
nics dels últims cent anys. La casa està catalogada 
en el Pla especial de protecció del patrimoni arqui-
tectònic i arqueològic de Granollers amb un nivell 
de protecció de tipus B i nivell II, i declarada Bé 
Cultural d’Interès Local. El context on se situa és el 
carrer carretera que travessa la ciutat, i prové del 
primer eixample de finals del segle XIX.

La fàbrica annexa s’havia especialitzat en el sub-
ministrament de material tèxtil per a l’exèrcit 

i començà la fabricació de paracaigudes l’any 
1934; Sampere de Paracaídas va ser el nom co-
mercial original de l’empresa; aquesta activitat es 
mantindria fins al seu desmantellament i trasllat 
l’any 1999, ja amb el nom de CIMSA Ingeniería 
de Sistemas.

Un cop decidida la nova funció, l’edifici de la 
Tela va ser restaurat amb la direcció de l’arqui-
tecte Josep Maria Botey, l’any 1986. Amb el tras-
llat a la casa Pius Anfres (amb 626 m2 de superfí-
cie construïda), l’àrea de ciències guanyava espai 
i ocupava un edifici noble, malgrat que molt 
aviat es van posar en evidència tots els inconve-
nients que suposava aprofitar un edifici històric 
que no havia estat projectat com a museu. El nou 
Museu de Ciències Naturals de Granollers va te-
nir l’encert d’integrar el jardí, que va entrar a 
formar part del conjunt i va esdevenir escenari 
i protagonista actiu d’una petita mostra de co-
munitats vegetals vallesanes, acompanyades per 
algunes de les roques més comunes i per alguns 
animals vius (el nucli zoològic es va tancar l’any 
1998). Un espai expositiu extra, de 1.180 m2, tot 
i que amb anterioritat el jardí havia estat més 
gran del que és ara, quan no hi havia el bloc de 
pisos que hi ha gairebé adossat a la façana nord 
de la casa. La distribució de les espècies vegetals 
al jardí responia a un intent de reproduir, amb 
evidents limitacions, les comunitats de vegetació 
autòctona: l’alzinar, les pinedes, les brolles i els 
boscos de ribera. El jardí, tal com el veiem ara, és 
el resultat d’un procés que va començar el 1987, 
amb la remodelació de tota la finca, i que va par-
tir del jardí preexistent. Com tot el que és viu, el 
jardí de la Tela ha canviat i continuarà canviant 
amb el pas del temps. Les espècies que hi podem 
observar no són sempre les mateixes. I, encara, 
totes aquelles que hi romanen durant una colla 
d’anys es van transformant seguint el rellotge de 
les estacions.

El 31 de desembre del 1986 finalitzà la redacció 
del projecte museològic; els redactors van ser Eu-
geni Argemí, Èlia Montagud i Toni Arrizabalaga, 
amb la col·laboració de tota l’àrea de ciències: 
quinze persones sota la direcció d’Antoni Jonch. 



dossier EL NOU MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS, 
UN CAS D’ÈXIT

79

Del projecte se’n poden extreure les idees més 
importants:

• Un espai polivalent que permeti la successió
d’activitats i exposicions al llarg de l’any,
sempre en el camp de la història natural.

• Un espai d’investigació i un fons documen-
tal sobre el medi natural de la comarca.

• Un espai adient per a les col·leccions de
ciències que es pugui mantenir i conservar
correctament.

• Un espai de divulgació de la natura i dels
problemes ambientals generats per l’activi-
tat humana.

• Un espai on poder treballar amb el conjunt
d’escolars i estudiants de la ciutat i de la
comarca.

Acabades les obres de restauració, que no alteraren 
essencialment l’aspecte de l’edifici, que està catalo-
gat, el nou Museu de Ciències s’inaugurà el 1987. A 
la planta baixa hi havia la sala d’exposicions tem-
porals, a l’ala dreta, i una sala d’actes, a l’ala es-
querra. El primer pis estava ocupat per l’exposició 
permanent El medi i l’home al Vallès. I finalment, 
al segon pis, hi havia la biblioteca de ciències natu-
rals, que inclou el Centre de Documentació del Parc 
Natural del Montseny (secció ciències), les oficines 
i els despatxos de treball del personal del museu, 
a l’ala dreta, i un laboratori, dividit en dues parts, 
una per a ús dels grups escolars visitants i una se-
gona per a ús intern del museu.

Val la pena recordar també que a partir del 1987 
l’estació meteorològica de Granollers quedà in-

Hall del nou Museu de Ciències Naturals de Granollers. Malgrat l’aparença del tancament de la façana, l’interior de l’edifici 
es mostra obert al jardí i a tots els espais interiors. Fotografia: Museu de Ciències Naturals de Granollers i Aleix Bagué.
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corporada al Museu de Ciències Naturals, entitat 
que també en custodia l’arxiu, que a poc a poc 
s’ha anat digitalitzant. L’any 1998, es traslladà 
a la seva ubicació actual, al recinte de l’antiga 
escola Vallès. Les dades recollides diàriament es 
publiquen a la premsa local i a la pàgina web. Es 
considera que té un registre de dades vàlides des 
de l’any 1951, per tant són seixanta-quatre anys 
amb informació ininterrompuda, molt valuosa 
per als estudiosos del clima.

L’execució del projecte museogràfic es va fer a 
partir del treball de la mateixa àrea de ciències, 

amb el suport d’una interiorista. Així, es muntà la 
sala permanent amb l’exposició L’home i el medi 
natural al Vallès, i a la sala temporal, l’exposició 
Papallones del món, col·lecció Anfruns-Gómez 
Bustillo. Aquesta exposició va ser una fita im-
portant, ja que va desencadenar la donació d’una 
col·lecció de papallones força important, que se-
ria la primera d’una sèrie de donacions, i va en-
caminar una de les principals línies de recerca 
actuals: l’estudi de l’ecologia de les papallones.

Durant aquell primer any del nou Museu de Cièn-
cies Naturals es van programar vuit exposicions 

La incorporació d’un planetari al nou museu ha estat una iniciativa molt ben acollida. Fotografia: Toni Torrillas.



dossier EL NOU MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS, 
UN CAS D’ÈXIT

81

temporals, de temàtica diversa (zoologia, botà-
nica, micologia…), sis de les quals eren produc-
cions pròpies. Però per a algunes exposicions iti-
nerants, l’edifici acabat d’inaugurar es quedava 
petit, per això algunes exposicions s’havien de 
muntar a la sala d’exposicions del Museu de Gra-
nollers, com és el cas de la mostra Catalunya fa 
un milió d’anys, que va estar acompanyada, com 
ja era habitual, d’un taller didàctic. Des d’un bon 
començament, i de manera complementària a les 
exposicions que es programaven, s’oferia un pro-
grama d’activitats didàctiques per a les escoles, la 
difusió i, més tard, la gestió, a càrrec de l’Asso-
ciació Cultural de Granollers, que paral·lelament 
havia engegat una interessant oferta d’activitats 
culturals per a les escoles. El primer any s’asso-
liren les xifres d’11.490 escolars, 547 mestres i 
12.262 visites generals.

Les activitats didàctiques del Museu han tingut, 
principalment, dos vessants: les activitats asso-
ciades a les exposicions, sobretot les temporals, 
i les activitats desenvolupades al laboratori del 
museu. A més, el Museu de Ciències Naturals de 
Granollers forma part des del seu començament 
del Consell de Centres d’Educació Ambiental pro-
mogut per la Societat Catalana d’Educació Am-
biental.

Per no fer gaire feixuga l’enumeració de les mol-
tes activitats desenvolupades, aquest article se 
centrarà a repassar sobretot les activitats per al 
públic i les escoles.

Entre el 1987 i el 2013, el volum d’exposicions 
temporals presentades ha estat veritablement im-
portant, i més tenint en compte que la majoria 
han estat produccions pròpies. Aquestes exposi-
cions han estat, a més, acompanyades d’un bon 
nombre de conferències, presentacions i debats. 
Així mateix, de les exposicions temporals de pro-
ducció pròpia cal ressenyar les exposicions itine-
rants, en total set, entre les quals cal destacar la 
coproducció amb l’Escola de la Natura del Corre-
dor Fets per viure, sobre adaptacions d’animals 
i plantes, i Núvols. Fins i tot el MDG-CCNN va 

produir exposicions que no han vist la llum a la 
seva seu, com ara Triàsic. El laberintodont del 
Montseny, coproduïda amb l’Institut de Paleonto-
logia M. Crusafont de Sabadell i presentada a la 
seu central del Museu de Granollers.

L’abast de la itinerància de totes aquestes exposi-
cions tampoc no és gens menyspreable.
Pel que fa a l’oferta escolar, primer pilar sobre 
el qual es construí tot el projecte, els resultats 
d’aquests setze anys han estat prou considera-
bles, sobretot si tenim en compte les disponibi-
litats econòmiques i humanes d’un equipament 
tan petit.

Una altra línia d’actuació han estat les edicions, 
tant de catàlegs associats a les exposicions com 
de publicacions monogràfiques i d’estudi en la 
línia de la col·lecció de Treballs o en la part co-
rresponent a ciències de la revista Lauro, del Mu-
seu de Granollers. D’entre els catàlegs cal desta-
car Científics i naturalistes al Montseny, Núvols 
i Triàsic, i com a guia del museu s’edità la Guia 
del jardí. Les col·laboracions amb dissenyadors 
de prestigi com Miquel Llach, Amador Garrell i 
Vicenç Viaplana en les publicacions del museu 
han estat premiades dues vegades amb el Premi 
Ciutat de Barcelona de disseny.

D’ençà de l’any 2006, el museu també gestiona el 
Centre d’Educació Ambiental de can Cabanyes, a 
la Reserva Natural de can Cabanyes, un espai na-
turalitzat de vuit hectàrees, situat al sud del mu-
nicipi de Granollers, entre la carretera de Mont-
meló i el marge dret del riu Congost. Es tracta 
d’uns terrenys cedits com a zona verda pel parc 
industrial de Can Gordi-Can Català, i la seva res-
tauració ecològica va ser impulsada per l’Ajun-
tament de Granollers com a part del projecte fi-
nançat pels fons de cohesió de la Unió Europea 
per clausurar l’antic abocador de residus de Pa-
lou, i recuperar l’entorn fluvial del riu Congost. 
L’espai està catalogat pel Pla especial de Grano-
llers com a espai d’interès municipal (ENIM) i ha 
estat inclòs en la Xarxa Natura 2000 com a part 
de l’espai del riu Congost. Amb la restauració de 
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l’entorn fluvial i la creació d’un aiguamoll artificial, 
s’ha augmentat la diversitat d’ambients i ha esdevin-
gut un refugi per a la fauna d’ocells. Al bell mig, el 
Centre d’Educació Ambiental de can Cabanyes, ges-
tionat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers, 
està dotat d’un laboratori de camp a disposició dels 
grups d’estudiants que el demanin.

Amb el pas dels anys, tots els fruits que va donar la 
feina ben feta van acabar quallant en els diferents 
equips de govern municipals, i val a dir que mai van 
dubtar a donar suport a aquesta institució. Aquesta 
confiança es va materialitzar en la construcció d’un 
nou edifici i en la consolidació d’un equip de per-
sones que tiraven endavant nous projectes, amb el 
handicap d’uns pressupostos municipals minsos, que 
no creixien al ritme esperat.

2. EL NOU EDIFICI DEL MUSEU DE
CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS, UN 
GRAN SALT QUALITATIU

L’any 2000, comença una gran transformació de 
l’entorn immediat del Museu amb el trasllat de 
CIMSA. L’enderrocament de la fàbrica, l’obertura 
del carrer Palaudàries i la urbanització de la part 
dels solars dedicada a habitatges va donar l’opor-
tunitat al museu de créixer a l’àrea reservada a 
equipaments.

L’espera es féu llarga, però per fi, el mes de febrer de 
l’any 2010, van començar les obres de construcció 
del nou museu. L’oficina d’arquitectura Sanabria va 
ser l’encarregada del projecte, i sota la direcció de 
Ramon Sanabria i de Lídia Planas es van execu-

Un dels tres magatzems de les col·leccions, reservat per a les peces conservades en medi líquid. Fotografia: Museu 
de Ciències Naturals de Granollers.



dossier EL NOU MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS, 
UN CAS D’ÈXIT

83

tar les obres entre 2010 i 2012. Quant al finança-
ment, el pressupost total de 3.174.932,17 € (només 
l’obra) es repartia entre dos terços que anaven a 
càrrec de l’Ajuntament de Granollers i un terç a 
repartir entre el fons FEDER i el Ministeri d’Admi-
nistracions Públiques.

L’edifici, de planta rectangular, ocupa l’espai entre 
el jardí del museu i la nova prolongació del carrer 
Palaudàries, amb la façana principal a llevant, de 
cara als Jardins d’Antoni Jonch i Cuspinera. És un 
edifici de línies clares i molt lluminós, amb tres 
nivells, als quals s’accedeix a través d’un ampli 
espai de recepció. A la planta baixa hi trobem la 
recepció (166 m2) amb els accessos a les altres 
plantes i al jardí, la sala d’exposicions temporals 
(182 m2) i la sala de joc i lectura per als més petits 
(36 m2). Al primer pis hi ha les sales d’exposicions 
permanents; de moment, la sala principal (183 m2) 
està dedicada també a exposicions temporals, a 
l’espera de l’aprovació d’un pressupost extraordi-
nari per a la nova exposició permanent. 

En una sala annexa més petita (54 m2) la mostra 
Descobreix els ratpenats forma part ja del que ha 
de ser l’exposició permanent, on s’explicaran les 
línies de treball i recerca que du a terme el museu. 
En aquesta planta també hi trobem el planetari (61 
m2), de 6,5 metres de diàmetre, on ja han començat 
les activitats d’astronomia i altres projeccions.

Sota la planta baixa, el soterrani del museu 
s’il·lumina amb un pati interior, i podem accedir 
a la sala d’actes, un espai per a 110 persones. La 
resta d’aquest nivell correspon als diferents ma-
gatzems de les col·leccions del museu (un dipòsit 
de materials conservats en líquids, de 22 m2; un 
dipòsit general de col·leccions, de 99 m2, i un di-
pòsit laboratori de preparació de les col·leccions, 
de 76 m2), al taller de recepció de materials (15 
m2) i als espais d’instal·lacions de l’edifici. Tots 
aquests espais interns del museu es poden visitar 
en les sessions de portes obertes que estan tenint 
lloc el darrer diumenge de cada mes.

També es va aprofitar que s’engegaven unes 
obres de gran envergadura per fer unes reformes 

a l’edifici històric de la Tela, que eren necessàries. 
Durant els anys 2009-2010 es va refer la coberta i 
es va instal·lar un ascensor a l’interior de l’edifi-
ci, que ha permès superar la barrera arquitectòni-
ca que suposava l’escala; igualment, també es va 
muntar una rampa d’accés a l’entrada principal. 
El 2013, es va restaurar el tancament original del 
jardí, al qual s’ha incorporat un nou accés per al 
públic, més ampli i còmode, a la façana principal, 
que dóna al carrer de Francesc Macià.
En definitiva, amb el nou edifici s’ha passat de 
626 m2 de superfície construïda de la casa Pius 
Anfres, a 2.792 m2, amb els dos edificis

3. LA RECERCA, CLAU DE VOLTA

Des del seu origen, el Museu de Ciències Naturals 
de Granollers ha tingut la recerca com a eix cen-
tral. En aquests anys s’han consolidat equips de 
recerca especialitzats en els petits mamífers, els 
quiròpters, els amfibis i les papallones. L’equip 
del museu coordina diferents projectes de recer-
ca, entre el quals hi ha el Butterfly Monitoring 
Scheme de Catalunya (CBMS) i el d’Andorra i el 
Pla de seguiment de petits mamífers d’Espanya, 
o col·labora en el Pla de conservació del tritó del
Montseny.

El programa de seguiment de papallones diürnes 
CBMS mobilitza un centenar de voluntaris arreu del 
país. Fotografia: R. Martin Vidal.
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Els camps de recerca en què aquella primera àrea de 
ciències naturals fixà la seva atenció van ser, per una 
banda, la denúncia de l’estat de contaminació del riu 
Besòs, i del Congost en particular, i en el camp de la 
zoologia, els petits mamífers. El primer article signat 
amb el nom de l’àrea de ciències naturals del Museu 
de Granollers surt a Miscel·lània Zoològica el 1984, 
amb una nota sobre els quiròpters del Vallès Oriental 
amb aportacions inèdites a la fauna espanyola. Un 
any més tard apareix el llibre Introducció a la bio-
logia i zoogeografia dels petits mamífers (insectívors 
i rosegadors) del Montseny (Catalunya), editat per 
la Generalitat de Catalunya, en què el museu és el 
receptor dels materials d’aquest estudi, iniciant així 
una de les seves col·leccions de referència.

L’any 1987, primer gran punt d’inflexió de l’evolució 
del Museu de Ciències Naturals, amb la posada en 
funcionament d’una seu pròpia es va permetre una 
incipient professionalització que donava continuïtat 
al projecte iniciat, que permetria incorporar noves 
iniciatives.

Les diferents línies de recerca i de divulgació que 
el museu inicia i manté des del primer moment, 
amb estudis i exposicions, es veuen reforçades per 
una sèrie de publicacions. La col·lecció Treballs 
del Museu de Granollers-Ciències Naturals n’és 
una mostra; el primer volum presenta els resultats 
de l’estudi sobre l’estat de les aigües a la conca 
del Besòs corresponents a l’any 1985, que s’edita 
el 1991, i que tindrà el seu efecte en l’àmbit po-
lític, pel grau de denúncia que suposa la descrip-
ció de la greu contaminació i degradació del riu. 
Posteriorment és la Diputació de Barcelona la que 
encarrega estudis sistemàtics i periòdics de l’estat 
dels rius de la província. L’any 1993, s’edita Estudi 
de la climatologia de Granollers, que recull qua-
ranta anys de dades de l’estació meteorològica de 
la ciutat. Aquest any 2014 es prepara l’edició del 
número 6 de Treballs amb la monografia de Josep 
Ribas Els ocells del Montseny. Lauro, revista del 
Museu de Granollers serà també la plataforma dels 
resultats de diversos treballs de ciències naturals 
d’àmbit comarcal.

El taller de cranis és una de les activitats per a grups escolars que té lloc a l’aula laboratori de l’edifici antic. 
Fotografia: Belén Fernández-Villacañas.
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Com a fruit de les figures de protecció del medi 
natural i de la necessitat del coneixement de la 
biodiversitat, el museu iniciarà diversos estudis 
en els camps en què es va especialitzant: els pe-
tits vertebrats, les papallones, etc., alguns dels 
quals acaben convertits en plans de seguiment a 
llarg termini.

3. 1. El CBMS

Un dels exemples de més èxit és el projecte de se-
guiment de les papallones diürnes de Catalunya, 
que començà l’any 1994 amb el suport de la Ge-
neralitat de Catalunya; a semblança del projecte 
anglès Butterfly Monitoring Scheme (BMS) neix el 
CBMS català. A poc a poc es van incorporant noves 
estacions de seguiment fins a arribar a superar-ne 
llargament el centenar, que han estat actives en un 
moment o altre. El museu contracta l’any 2002 el 
doctor Constantí Stefanescu perquè s’encarregui de 
la coordinació tècnica i científica del projecte, que 
ha liderat des dels inicis. Aquest projecte d’abast 
nacional disposa d’un equip de voluntaris per a la 
recollida de les dades de biodiversitat d’alta qua-
litat i permet unes anàlisis molt fines dels canvis 
en les tendències de les poblacions de papallones i 
en la determinació dels factors que afecten aquests 
canvis, tant els climatològics com els ecològics. 
A més, el CBMS permet fer estudis amb informa-
ció molt precisa sobre les espècies i la seva feno-
logia i també possibilita generar altres productes, 
com modelitzar la distribució de les papallones a 
tot Catalunya, aportar informació per a la biologia 
de la conservació d’aquestes, conèixer aspectes de 
la biologia com ara les migracions, la relació amb 
les plantes nutrícies o el control que exerceixen els 
parasitoides en les poblacions d’altres insectes. Des 
de l’any 2001, el CBMS edita el seu propi butlletí, 
Cynthia, disponible en línia al web del museu, on 
cada any es publiquen uns resums dels resultats del 
projecte, a més d’informació útil per als voluntaris. 
Per encàrrec del Centre d’Estudis de la Muntanya 
i la Neu d’Andorra (CEMNA), el museu també es 
fa càrrec de la xarxa de seguiment andorrana, el 
BMSAnd, un valor afegit a la xarxa europea d’un 
dels projectes de seguiment de la biodiversitat més 
importants en aquest moment.

3.2. L’àrea de quiròpters del museu

Si bé l’any 1984 el museu s’estrena en la publi-
cació d’articles científics amb un sobre ratpenats, 
no serà fins al 2007 que es crea l’àrea de quiròp-
ters, encapçalada per Carles Flaquer. L’equip de 
recerca de l’àrea dóna un nou impuls al coneixe-
ment d’aquest grup faunístic en l’àmbit català i 
al mateix temps al mateix museu, ja que el situa 
entre els capdavanters en el context espanyol. 
La producció d’articles en revistes internacionals 
conforma el gruix de la tesi doctoral de Carles 
Flaquer, presentada l’any 2009 a la UAB amb el 
títol A multi-method approach to the study of 
bat distribution and ecology in Catalonia. L’àrea 
de quiròpters és l’editora de la revista Barbastella 
des de l’any 2010, de la Sociedad Española para 
la Conservación y el Estudio de los Murciélagos 
(SECEMU).

L’any 2012, coincidint amb la inauguració del 
nou edifici del museu, s’organitza el Simposi In-
ternacional de Quiròpters a Granollers, amb la 
participació dels principals especialistes mun-
dials en la matèria.

3.3. Els petits mamífers

El Museu de Ciències Naturals de Granollers ini-
cia la recerca en aquest camp ja des dels seus ini-
cis, fruit de l’aportació personal del conservador 

El taller de meteorologia es desenvolupa a l’estació 
meteorològica de Granollers, en funcionament des de 
l’any 1951. Fotografia: Belén Fernández-Villacañas.
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Toni Arrizabalaga. Com en el cas dels quiròpters, 
ha estat una recerca molt lligada als espais na-
turals protegits, però també a nombroses col·la-
boracions amb departaments universitaris tant 
de l’Estat com de l’estranger. La incorporació 
del doctor Ignasi Torre, que desenvolupà la seva 
tesi doctoral en el museu, incrementà molt el co-
neixement en aquest àmbit. El museu coordina 
des del 2007 el pla de seguiment de petits mamí-
fers a escala estatal, entre altres projectes. Tam-
bé ha publicat nombrosos treballs en comú amb 
especialistes en la parasitologia i altres malalties 
d’aquests animals, i disposa de la col·laboració 
regular del doctor Alexis Ribas, especialista en 
aquest camp.

Una de les darreres línies de recerca se centra en 
l’estudi del liró gris, especialment en les pobla-

cions del Montseny i del Montnegre, uns estudis 
dirigits per la zoòloga Lídia Freixas que es basen 
en la col·locació i el seguiment de caixes niu de 
fusta especialment dissenyades, amb l’objectiu de 
copsar l’estat de les poblacions d’aquesta espècie, 
de la qual es disposava de poques dades. En pocs 
mesos les caixes van ser ocupades per femelles 
que es van reproduir al seu interior i van donar 
la possibilitat de fer un seguiment dels paràme-
tres biològics i demogràfics d’aquesta població, 
la més meridional de la península Ibèrica.

3.4. Amfibis i rèptils

L’aparició de l’article sobre la descripció del tritó 
del Montseny com a nova espècie per a la cièn-
cia ha estat una de les notícies amb més impacte 
mediàtic del museu. Fèlix Amat, conjuntament 

L’exposició “Papallones. Tota una vida” és un homenatge a aquelles persones que han fet donacions de les 
seves col·leccions de lepidòpters al Museu. Fotografia: Belén Fernández-Villacañas.
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amb Salvador Carranza, de la UB, presenten el 
resultat d’un minuciós estudi sobre un dels ver-
tebrats més importants de Catalunya. La troballa 
d’aquesta espècie desemboca en la prioritat de la 
seva gestió en l’àmbit català i al Montseny en 
particular, ja que representa la conservació d’una 
espècie greument amenaçada d’extinció. Els pro-
grames de cria en captivitat han implicat diver-
ses institucions: Generalitat, diputacions, univer-
sitats, el Zoo de Barcelona i el mateix museu. 
L’equip d’amfibis i rèptils treballa també en altres 
línies de recerca, especialment amb l’herpetofau-
na dels Pirineus.

3.5. La recerca en l’àmbit local

El museu no ha oblidat la importància del co-
neixement dels valors naturals més pròxims. 
Durant molts anys s’ha treballat i avançat en el 
coneixement de la fauna i la flora del municipi, 
i molt especialment amb el seguiment de la bio-
diversitat del riu Congost. El reconeixement de 
l’espai fluvial del  Congost dins de la Xarxa Na-
tura 2000 és el resultat, en part, de les iniciatives 
conservacionistes i del grau de coneixement de la 
riquesa d’aquest espai per part del museu.

Amb la col·laboració de diversos especialistes en 
grups diferents, com ara Josep Ribas en l’ornito-
logia, Andreu Salvat en botànica i vegetació, o 
Dolors Vinyoles en ictiofauna, el primer, col·la-
borador del museu, i els altres, adscrits a altres 
institucions, s’ha realitzat en els darrers anys el 
seguiment exhaustiu dels ocells, la vegetació i 
els peixos; a més dels amfibis i els rèptils, els 
mamífers i els ratpenats, per part dels equips del 
museu.

4. LA DIDÀCTICA I LA DIFUSIÓ, UNA
CERCA PERMANENT DE CONNEXIÓ ENTRE 
EL MUSEU I LA CIUTAT

L’activitat didàctica i de difusió de les ciències 
naturals va unida al museu des de la seva creació. 
El projecte museològic redactat el 1986 ja feia 
referència a la recerca pedagògica, a les visites 

comentades, als cursets divulgatius i a les pràcti-
ques de laboratori per a estudiants. Es pot dir que 
la didàctica i la difusió són a l’ADN del museu.

Entre el 1986 i el 2009 (moment en què es va tan-
car el museu durant un any a causa de les obres), 
l’oferta educativa abastava tots els nivells edu-
catius, des d’educació infantil fins a batxillerat, i 
es pot afirmar que una bona part dels escolars de 
Granollers havien passat, en un moment o altre, 
a fer alguna activitat al Museu de Ciències; n’és 
una prova el fet que molts granollerins, ja adults, 
a vegades ho recordin: “Jo hi havia vingut de 
petit amb l’escola”.

L’aula laboratori i el jardí esdevingueren espais 
clau de les activitats. Un laboratori on observar, 
manipular i descobrir i un jardí, com un petit 
retall de bosc, on iniciar-se en el contacte directe 
amb la natura. 

Actualment l’aula laboratori, que també inclou 
un espai expositiu, és un espai renovat que amb 
la remodelació i ampliació del museu substitueix 
l’antic laboratori. Hi haurà dues aules laboratori 
a la planta baixa de l’edifici antic. S’han plan-
tejat amb l’ambientació d’un gabinet d’història 
natural del segle XIX, amb vitrines plenes d’es-
pècimens i parets decorades, un espai d’impac-
te en què l’ambient transporti i inspiri escolars 
i visitants, com si es trobessin treballant al ma-
teix despatx de Darwin. L’estació meteorològica, 
l’espai d’educació ambiental de Can Cabanyes i 
el turó del Puig de les Forques, un mirador ex-
cepcional sobre Granollers, completen els espais 
educatius.

L’oferta educativa segueix abastant tots els ni-
vells educatius i el model didàctic s’ha mantin-
gut en alguns aspectes i ha canviat en d’altres. 
Si ens preguntem si es manipula i experimenta 
suficientment a l’aula, en general la resposta és 
no, i a partir d’aquesta realitat el museu esdevé 
un recurs per a l’escola, però també per a un en-
torn social més ampli. Actualment es programen 
activitats familiars, els diumenges de ciència amb 
tallers familiars, on pares i fills poden compartir 
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emocions, descobriments i coneixements, per 
apropar la ciència a un públic curiós i més inte-
ressat del que podria semblar. En efecte, l’apre-
nentatge té lloc principalment en contextos so-
cials i culturals fora de l’escola.

Aquests tallers familiars van començar el 2013 i 
estan recomanats per a famílies amb fills a partir 
de sis anys. Des del primer, han estat unes acti-
vitats molt sol·licitades i ben valorades, amb un 
públic molt divers. La filosofia és senzilla: obser-
vació directa i manipulació. Microscopis, lupes, 
pinzells, llancetes, cranis, pells, caçapapallones… 
es posen en mans del públic, entregat a descobrir 
un món fascinant. Moltes vegades quan entren 
al taller expliquen: “Els reis van regalar un mi-
croscopi al nen, i volem saber com fer-lo funcio-
nar millor, perquè no veiem res”. I altres vegades, 
després del taller: “Comprarem una lupa o un mi-
croscopi, hem al·lucinat”, “Com podem fer un mi-

nijardí al balcó perquè vinguin les papallones?”…

Tant les activitats escolars com les familiars i di-
vulgatives parteixen de les mateixes premisses:

1. Acostar les ciències naturals de forma vi-
vencial i amena.

2. Estimular la curiositat, el coneixement i
l’anàlisi a través de l’observació i la mani-
pulació directa i amb el microscopi òptic, la
lupa binocular i peces de la col·lecció.
Les peces de les col·leccions han de ser
percebudes com a objectes que ens parlen
i ens transmeten informació i sensacions,
i no com a objectes deslligats de l’entorn.
Activitats com l’estudi dels petits mamífers
a través de les egagròpiles, la història de la
Terra o els itineraris geològics urbans per mi-
tjà de les col·leccions de fòssils i minerals,

Vista del hall del nou Museu de Ciències Naturals de Granollers amb les dues sales d’exposicions, en aquest moment 
dedicades a exposicions temporals. Fotografia: Museu de Ciències Naturals de Granollers.

~ ,- .~------
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els herbívors i els carnívors mitjançant la 
col·lecció de cranis, les papallones i els in-
vertebrats a través de les col·leccions ento-
mològiques en són exemples.

3. Plantejar la investigació des d’una acció,
com ara la simulació de vent o pluja a l’es-
tació meteorològica, o la recol·lecció de ma-
croinvertebrats al Congost per estudiar la
qualitat de l’aigua.

4. Donar suport i difondre els treballs de re-
cerca del museu i de les seves col·leccions a
través d’activitats com ara les nits de ratpe-
nats i els dies de les papallones, els tallers
de papallones, ratpenats, petits mamífers…

Les exposicions també formen part de les activi-
tats de difusió. Les exposicions han anat unides 
al museu des del naixement de l’àrea de ciències. 
Val a dir que les primeres exposicions, tant la 
permanent com les temporals, eren produccions 
pròpies, fetes amb pocs recursos i de forma caso-
lana, res a veure amb les grans produccions que 
omplen els museus actualment, però ja deixaven 
entreveure l’aposta per uns muntatges didàctics 
i incipientment interactius. La itinerància de les 
exposicions també va ser important per difondre 
el museu arreu: Plantes remeieres, Triàsic, Fets 
per viure…

Amb l’ampliació del museu s’han multiplicat els 
espais expositius. El nou edifici té dues sales 
d’exposició permanent que en un futur han de 
contenir mostres sobre les línies de treball del 
museu. S’ha començat amb el muntatge de Des-
cobreix els ratpenats i amb una sala d’exposi-
cions temporals. Sobre les temporals, encara que 
també es lloguen exposicions itinerants realitza-
des per altres entitats, es torna a apostar per pro-
duccions pròpies, amb pressupostos ajustats, però 
molt acurades estèticament, amb dissenys atrac-
tius i visuals. Papallones, tota una vida ha donat 
el tret de sortida a aquestes noves produccions.

Els recursos museogràfics, tot i que no són espec-
taculars, es regeixen per les premisses de la mu-
seografia didàctica moderna i interactiva, basada 
a explicar les ciències naturals a través dels ob-
jectes —peces de les col·leccions— i de processos. 
Les exposicions pretenen crear emoció i lligam 
amb el visitant a través de tres tipus d’interacti-
vitat: la manual (hands on), la mental (minds on) 
i la cultural (heart on).

Els reptes del present i del futur són molts, en-
tre els quals la voluntat d’esdevenir un suport 
en la formació del professorat, a través de l’or-
ganització de seminaris de professorat, sobre-
tot d’educació secundària de Granollers i de la 
comarca. L’equip educatiu del museu pot oferir 

Secció longitudinal del nou edifici, dels arquitectes Ramon Sanabria i Lídia Planas. 1. Hall d’entrada. 2. Sala 
d’exposicions temporals i espai infantil. 3. Sales d’exposicions permanents. 4. Planetari. 5. Magatzems i tallers. 6. 
Hall sala d’actes. 7. Instal·lacions.
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eines i ajudar a plantejar activitats, pràctiques, 
treballs de recerca; en definitiva, pot dissenyar 
propostes didàctiques per a l’aula relacionades 
amb les ciències naturals. Les exposicions tam-
bé són un recurs didàctic que s’estén més enllà 
de l’aula, aprofitables de forma transversal en el 
treball escolar, des de les ciències, però també des 
de la plàstica, les matemàtiques, la llengua…, més 
enllà de la Viquipèdia i els llibres de text.

L’objectiu és establir una retroalimentació mu-
seu-escola-ciutat, amb la vocació d’esdevenir una 
referència comarcal. El camí ja ha començat. El 
Centre de Documentació del Montseny (ciències 
naturals) genera estudis i recursos didàctics. La 
col·laboració amb els instituts inclou dirigir tre-
balls de recerca, que poden tenir una aplicació en 
el treball del museu; per exemple, el seguiment 
d’una papallona o l’elaboració de fitxes de fòssils 
per a l’apartat de recursos de l’itinerari geològic 
urbà del web del museu. I, finalment, utilitzant la 
tecnologia que permet la participació ciutadana 
en bases de dades col·laboratives, augmentant la 
informació del nostre entorn.

5. UN QUART DE SEGLE FENT CAMÍ I MI-
RANT AL FUTUR

Aquesta història mostra una excepció en el panora-
ma català i espanyol: un petit museu local amb una 
intensa activitat d’un gran abast territorial; no hi 
ha una altra institució semblant dins dels paràme-
tres de mida, personal adscrit i pressupost esmerçat. 
La programació d’exposicions ininterrompuda s’ha 
combinat amb la catalogació i la conservació. La 
recerca ha produït més de cent cinquanta articles 
en revistes científiques no indexades i, des del 1992 
fins al 2014, més de cent articles en revistes de in-
ternacionals (indexades, amb més o menys valor).
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Fotografia: MUSE. Matteo De Stefano.
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MUSE  
MICHELLE LANZINGER. MUSE Museo delle Scienze, Trento. 

Fotografia: MUSE. Matteo De Stefano.

Aquest és un text diferent, on s’explica, a partir d’unes imatges que parlen per elles mateixes,  un 
museu de nova generació des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, les seves característiques 
constructives i els materials utilitzats en la seva edificació. També es detallen algunes de les solucions 
emprades per assolir gran flexibilitat d’espais, així com un descens significatiu en la contaminació.  
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L’EDIFICI 

Característiques

La característica més notable de l’edifici dissenyat 
per Renzo Piano és la inclinació de les cober-
tes, que simulen el pendent dels vessants de les 
muntanyes. El MUSE s’estén en planta sobre una 
longitud màxima (est/oest) de 130 metres sobre el 
nivell del sòl i una amplada màxima (nord/sud) 

de 35 metres. Les seves funcions es desenvolupen 
en dos nivells soterrats i cinc nivells per sobre el 
nivell del sòl (incloent-hi la planta baixa). Totes 
les plantes sobre rasant, a més a més de la -1, 
uneixen les seves funcions destinades al públic 
amb les activitats administratives, de serveis i de 
recerca. La idea arquitectònica neix de la investi-
gació d’un compromís just entre el desig de flexi-
bilitat i resposta, precisa i coherent en la forma, i 
el contingut científic del projecte cultural. 

Fotografia: Muse. ®Hufton+Crow.

Fotografia:  MUSE. Alessandro Gadotti. Archivio Trento Futura.
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L’edifici consta d’una successió d‘espais i de vo-
lums, d’espais plens i d’espais buits, i es reclina 
sobre un gran mirall d’aigua sobre el qual sembla 
surar, multiplicant els efectes i les vibracions de 
llums i ombres.

El conjunt es manté unit, a la part superior, a 
partir de les grans faldes de la coberta, que se-
cunden les formes, convertides en elements em-
blemàtics.

Fotografia: Paolo Riolzi. Archivio MUSE (18).

Fotografia: MUSE. Matteo De Stefano.
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L’espai expositiu

Un museu on es reconeixen els grans temes del 
discurs expositiu, tant en la forma com en el vo-
lum, mantenint al mateix temps una àmplia fle-
xibilitat en els espais, típica d’un museu de nova 
generació. 

Sostenibilitat ambiental

Les tècniques de construcció persegueixen la sos-
tenibilitat del medi ambient i l’estalvi d’energia 
amb un ampli i diversificat ús de les fonts re-
novables i els sistemes d’alta eficiència. Hi ha 
panells solars i sondes geotèrmiques que treba-
llen donant suport a un sistema de trigeneració 
centralitzat per a tot el barri. 

El sistema d’equipament per al manteniment de 

l’edifici està centralitzat i mecanitzat. El siste-
ma energètic s’uneix a una acurada investigació 
del projecte estratigràfic, del gruix i la tipolo-
gia dels aïllants, dels tancaments i els sistemes 
d’ombres, tot això amb la finalitat d’assolir la 

Fotografia: MUSE. Martina Pomari.

Fotografia: MUSE. DietroLaQuinte.
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Fotografia: MUSE. Francesca Padovan.

màxima eficiència energètica de l’edifici. Dispo-
sa d’un sofisticat sistema de tendals que integra 
sensors de temperatura, controlat automàtica-
ment, a fi de reduir la radiació durant l’estiu i 
facilitar-la durant l’hivern. 

Els materials

En la construcció de l’edifici s’ha donat prioritat 
als materials d’origen local per reduir la contami-
nació causada pel transport. El criteri de sosteni-

bilitat i del menor impacte té una especial aplica-
ció en l’opció d’utilitzar el bambú (de producció 
italiana), com a fusta per a la pavimentació de la 
zona expositiva.

El temps que necessita el bambú per assolir la 
dimensió adequada per ser tallat en llenques en 
forma de parquet és un període de prop de quatre 
anys, aproximadament. Per a una fusta tradicional 
de la mateixa qualitat de duresa, com per exemple 
el làrix, se’n necessiten almenys quaranta.

Fotografia: Creative Commons. Fotografia: Creative Commons.

< 
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Certificacions

Gràcies a la col·laboració amb el Distretto Tec-
nologico Trentino, el projecte de l’edifici ha estat 
sotmès al procediment per assolir la certificació 
LEED. El nivell de certificació LEED obtingut del 
museu és GOLD.

Accés sostenible al MUSE

El projecte també preveu crear un aparcament de 
bicicletes, amb vestidors i dutxes, i un nombre 
limitat de places d’aparcament per a automòbils, 
amb la finalitat de fomentar l’ús del transport 
públic per part dels visitants. Al museu, situat 
prop de la ruta ciclista, s’hi pot arribar fàcilment 
utilitzant bicicletes. 

Fotografia: Creative Commons.
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El Museu del Ter es va originar als anys noranta, amb el propòsit d’evitar la pèrdua d’objectes i  in-
formació que s’estava produint acceleradament a conseqüència del tancament de la pràctica totalitat 
de fàbriques tèxtils de les ribes dels rius catalans. Més endavant, va potenciar la seva territorialitat,  
convertint-se en un  “museu de riu”, encara que conservant la seva singularitat i especificitat. Una 
part d’aquesta singularitat és ser un museu mediterrani, però també un museu de territori, que s’em-
miralla i treballa a la conca del riu Ter al seu pas per la comarca d’Osona, i també en altres rius de la 
mateixa comarca i del conjunt de Catalunya. El Museu del Ter porta a terme nombrosos projectes, tant 
d’àmbit local i comarcal, com nacional i internacional, que es detallen en aquest text.

El Museu del Ter o com combinar la recerca, la custòdia 
del territori i la sensibilització en rius mediterranis 
MARC ORDEIX i CARLES GARCÍA. Museu del Ter.

Illa del Sorral o de Gallifa (riu Ter a les Masies de Voltregà, Osona), espai en procés de restauració ecològica i amb un acord de custòdia del 
territori amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter. Fotografia: Marc Ordeix – CERM.
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MUSEUS “DE RIU”

A Europa (i en altres continents), hi ha diversos 
exemples de museus centrats en els rius, que so-
vint apliquen una mirada que combina cultura i 
natura de manera singular i polivalent. Els mu-
seus “de riu”, generalment, són ecomuseus, que 
inclouen, segons el criteri de Jean-Claude Duclos, 
“una museografia del temps i de l’espai, amb el 
desenvolupament com a objectiu, la interdiscipli-
narietat com a eina i la participació com a motor”. 
És el cas del Musée du Fleuve Rhône (Givors), de 
l’Estat francès, del Rhein-Schauen Museum und 
Rheinbähnle (Lustenau), d’Àustria, i del Museu de 
les Terres de l’Ebre (Amposta), de Catalunya. Al-
guns museus “de riu” estan molt focalitzats en els 
aspectes culturals, com el Museo dei Grandi Fiu-
mi, de Rovigo, del Vèneto (Itàlia), i el Musée de la 
Loire (Cosne-Cours-sur-Loire), de l’Estat francès. 

Altres només toquen temàtiques ambientals, espe-
cialment els peixos de riu, i inclouen aquaris espec-
taculars, com succeeix al Fluviário de Mora, de Por-
tugal, el Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunarii 
(Tulcea), de Romania, i l’Acuario de Zaragoza, de 
l’Estat espanyol. En ocasions, els museus “de riu” 
estan associats a centres de recerca universitaris, 
com és el cas de l‘Estación de Hidrobioloxía Encoro 
do Con (Vilagarcía de Arousa), de la Universidade 
de Santiago de Compostela, de Galícia. 

No n’hi ha cap d’igual. Tampoc ho és el Museu del 
Ter, prou singular i ambiciós perquè incorpora les 
funcions descrites en aquests altres museus “de 
riu” (recerca científica, sensibilització, conserva-
ció i museologia) i procura tant per l’estudi, la 
difusió i la conservació del patrimoni cultural i 
natural del seu riu més proper, el Ter, com d’altres 
rius mediterranis.

Turbina del Museu Industrial del Ter. Foto: Núria Sellarès – CERM.
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EL MUSEU DEL TER

Està regit per la Fundació Privada Museu del Ter, 
impulsada per l’Ajuntament de Manlleu (Osona). 
Té com a finalitats l’estudi, la difusió i la con-
servació del patrimoni cultural i natural del riu 
Ter i, per extensió, els altres rius mediterranis. Es 
dedica a la promoció del patrimoni cultural dels 
canals, la tecnologia hidràulica, les antigues fà-
briques tèxtils de les ribes del riu Ter i tot allò 
referent a la societat que en va sorgir. Al mateix 
temps, posa en valor el patrimoni natural: l’eco-
logia del riu Ter i la seva conca, els meandres i 
illes fluvials, els altres rius i rieres mediterranis, 
els estanys, les basses, la flora i fauna associades i 
la relació de les poblacions humanes amb aquests 
ambients aquàtics.

El Museu del Ter és un museu de territori, que 
s’emmiralla i treballa a la conca del riu Ter al seu 
pas per la comarca d’Osona, i que també ho fa en 
altres rius de la mateixa comarca i al conjunt de 
Catalunya. 

Amb seu a Manlleu, ocupa una antiga fàbrica de 
filatura de cotó, Can Sangles (1841), una de les 
primeres fàbriques tèxtils de la vora del Ter, re-
formada totalment (obra dels arquitectes Carlos 
Ferrater, Josep Maria Montaner i Joan Guiber-
nau). Aquesta fàbrica havia estat construïda per 
aprofitar l’energia del darrer salt del canal indus-
trial de Manlleu (acabat l’any 1840), que li perme-
tia fer funcionar les màquines. El canal industrial 
i les fàbriques que tenia associades van represen-
tar un revulsiu econòmic i social importantíssim, 
que va canviar la fisonomia de la vila de Manlleu, 
fent-la plenament industrial. Avui ja no hi queda 
cap fàbrica tèxtil en funcionament, però la força 
de l’aigua del canal encara hi mou quatre turbines 
generadores d’electricitat (tres de propietat muni-
cipal, una situada al mateix Museu del Ter). 

La idea de crear el Museu Industrial del Ter es va 
originar als anys noranta, fruit de l’empenta de 
l’historiador Joaquim Albareda, fill de Manlleu, 
i de comú acord amb aquest ajuntament. El seu 
propòsit era evitar la pèrdua d’objectes i d’infor-

mació que s’estava produint acceleradament amb 
el tancament de la pràctica totalitat de fàbriques 
tèxtils de les ribes dels rius catalans. 

A Manlleu s’havien originat dos referents a Ca-
talunya en els sectors ambiental i de la sosteni-
bilitat: el Grup de Defensa del Ter (l’any 1989, 
amb l’objectiu de recuperar la vida i l’entorn de 
la conca del Ter) i l’empresa Lavola (l’any 1981, 
dedicada als serveis ambientals, amb experièn-
cia en els camps de l’assessoria, la comunicació 
i l’educació ambiental). En la gestació del museu 
i d’acord amb aquestes dues entitats, es va de-
cidir d’incloure-hi un contrapunt ambiental, per 
poder conèixer, interpretar i compensar l’impacte 
ambiental o ecològic del procés de la industria-
lització. Es va materialitzar amb la creació d’una 
àrea del museu definida inicialment amb el nom 
de Centre d’Estudis del Riu, que havia de ser única 
per les seves característiques al conjunt de Cata-
lunya i més enllà. 

D’aquí que el Museu Industrial del Ter nasqués 
constituït per dues seccions: una àrea de patri-
moni industrial i una àrea ambiental, finalment 
denominada Centre d’Estudis dels Rius Medite-
rranis, sobretot pel que fa a les activitats de re-
cerca i projectes de custòdia i restauració fluvial 
executats a fora de la comarca d’Osona (per tal 
que l’àmbit geogràfic no fos cap limitació per a 

Exposició-taller Els Rius Mediterranis, a la planta 
superior del Museu del Ter, que inclou l’exposició Els Rius 
Mediterranis, una sala d’exposicions temporals i altres 
espais d’ús del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - 
Museu del Ter. Fotografia: Laia Jiménez – CERM.



museologies i experiències EL MUSEU DEL TER O COM COMBINAR LA RECERCA, LA CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI I LA SENSIBILITZACIÓ EN RIUS MEDITERRANIS 

101

la seva activitat). Per a les activitats d’educació i 
sensibilització ambientals, museografia i col·lec-
ció de ciències naturals, es faria servir habitual-
ment la denominació comuna de Museu del Ter. 

Els objectius i línies de treball inicials d’aquesta 
àrea ambiental van ser definits per l’empresa La-
vola en un projecte de funcionament encarregat 
per la Diputació de Barcelona, centrat en l’educa-
ció, la sensibilització, l’estudi i l’acció sobre els 
rius. Havia de dividir les seves activitats en tres 
grans línies: una destinada a l’ensenyament; una 
segona destinada a la sensibilització ecològica, 
pensada per al públic en general, i una tercera 
adreçada a un públic més especialitzat, amb una 
aula per a la recerca i estudis, que alhora disposés 
d’un centre de documentació. També es preveia 
donar un paper fonamental a espais exteriors, 
com serien itineraris per la riba del riu.

L’any 2000, encara amb la seu del museu en 
obres, ja es van organitzar dos cursos des d’un 
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis incipient: 
un amb la col·laboració del Departament d’Ecolo-
gia de la Universitat de Barcelona i l’altre amb la 

Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la 
Universitat de Girona, amb qui es volia vincular or-
gànicament el centre, a banda d’altres entitats com 
l’Associació Hàbitats - Projecte Rius (amb qui al cap 
d’uns anys s’establiria un conveni de col·laboració). 
El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Mu-
seu del Ter es va definir, doncs, com un projecte 
complet i ambiciós, singular i nou, a escala local i 

Pèrlids (riu de Gréixer a Bagà, el Berguedà), larves aquàtiques d’insectes, indicadores de qualitat de l’aigua. 
Fotografia: Laia Jiménez – CERM. 

Truita comuna (Salmo trutta) de morfotipus mediterrani 
(riu de Francí, el Pallars Sobirà). Fotografia: Marc 
Ordeix – CERM.
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nacional, que no se circumscrivia a l’àmbit estricte 
del Ter i abastava, també, altres rius. 

La vinculació del Museu Industrial del Ter amb la 
Xarxa de Museus de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya des del març del 2000 va comprometre 
l’Administració catalana en el projecte museogrà-
fic de l’àrea de patrimoni industrial, però no per 
al projecte museogràfic de la seva àrea ambiental. 
D’aquí que, a partir del 2001, s’hagués de cercar 
finançament privat per al disseny i producció de 
l’exposició permanent Els rius mediterranis, final-
ment aportat per l’obra social de la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo. Aquesta exposició perma-
nent tindria un caràcter correcte però més modest 
que les altres dues exposicions permanents de 
l’àrea de patrimoni industrial del mateix museu, 
i es consideraria bàsicament una exposició-taller.

2004: EL MUSEU ES FA REALITAT

El Museu del Ter s’obre al públic el 24 de juny de 
2004, i esdevé l’obra més emblemàtica dels darrers 
anys de la ciutat de Manlleu, el seu equipament 
cultural per excel·lència i un referent a la comar-
ca d’Osona de la reconciliació amb l’aigua, el riu i 
tot el que hi han representat al llarg de la història. 
De llavors ençà, dóna suport a altres equipaments 
culturals, de recerca i de serveis ambientals de la 
mateixa comarca i el conjunt de Catalunya, i situa 
aquesta població en el mapa de l’oferta cultural 
de qualitat, del turisme de coneixement. 

S’hi estudia i dóna a conèixer el procés d’indus-
trialització tèxtil del sector del cotó del riu Ter, 
amb un pes específic molt gran; amb el Llobregat, 
un dels dos revulsius econòmics del país. En pa-
ral·lel, s’hi avaluen i s’hi atenuen, en la mesura 
que és possible, els impactes socials i ambientals 
de la industrialització. Col·labora amb diverses 
institucions catalanes i d’altres països: forma part 
de la Xarxa de Museus de la Ciència i de la Tècni-
ca de Catalunya, la Xarxa de Museus de Territori 
i Societat, la Xarxa de l’Observatori del Patrimoni 
Etnològic i Immaterial de l’Inventari del Patrimo-
ni Etnològic de Catalunya, la Xarxa de Museus 

Locals de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de 
Custòdia del Territori, el Centre Ibèric de Restau-
ració Fluvial, la Societat Ibèrica d’Ictiologia i la 
Societat Catalana d’Educació Ambiental, entre 
d’altres. 

El Museu del Ter té uns índexs de visitants, de 
l’ordre de desenes de milers, que el situen com el 
museu més visitat de la comarca d’Osona. Presen-
ta una capacitat important d’atracció de persones 
de fora del municipi i d’aquesta comarca: els vi-
sitants del museu residents a Manlleu representen 
entorn del 8% del total; el 21% ve de la resta de 
la comarca d’Osona. És remarcable la proporció 
dels visitants procedents del Barcelonès, amb el 
42%, majoritàriament residents a la ciutat de Bar-
celona. 

El seu finançament prové sobretot de l’Ajunta-
ment de Manlleu, diverses subvencions directes 
i un gran nombre d’aportacions per prestació de 
serveis a entitats públiques i privades, a banda de 
diversos patrocinadors menors. A més, els visi-
tants de les exposicions, tallers i sortides generen 

Determinació de l’estat ecològic d’un riu a partir dels 
macroinvertebrats aquàtics. Ribera de Molinàs a Colera 
(Alt Empordà). Fotografia: Marc Ordeix – CERM.
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uns ingressos econòmics indirectes gens menys-
preables a Manlleu i, també, al conjunt de la co-
marca d’Osona.

Disposa de 1.500 metres quadrats d’exposicions: 
dues sales d’exposicions temporals i tres de per-
manents: La fàbrica de riu, La societat industrial 
i Els rius mediterranis. Però aquest museu és molt 
més que allò que conté la seva seu. Hi ha molts 
indrets que es vetllen des del museu —a la majo-
ria dels quals s’ofereixen visites guiades. És el cas 
de la colònia tèxtil de Borgonyà (Sant Vicenç de 
Torelló), d’origen escocès, una de les més impor-
tants de Catalunya, i la colònia Rusiñol (Manlleu), 
on l’artista modernista Santiago Rusiñol passava 
llargues temporades. També és el cas del Passeig 
del Ter de Manlleu ‒on es proposa l’observació 
d’ocells de riu‒ i les illes i meandres de les Gam-
bires i Gallifa (a la riba del riu Ter a les Masies de 

Voltregà) ‒on es fa un taller denominat De peus al 
riu‒, espais que disposen d’acords de custòdia amb 
la propietat.

DE MUSEU INDUSTRIAL DEL TER A MUSEU DEL 
TER

Aquest projecte ambiciós s’ha anat desplegant, tant 
a escala local com nacional. Així, per evitar el fre 
que podia suposar per a la percepció de determinades 
activitats culturals i ambientals, a partir del gener 
de l’any 2013 el seu patronat va acordar eliminar 
l’adjectiu “Industrial” de la denominació del mu-
seu. Popularment, la denominació “Museu del Ter” 
ha estat sempre molt generalitzada. 

L’àrea ambiental del Museu del Ter és un ele-
ment important i essencial de tot l’equipament 

Rampa per a peixos de la resclosa de la Teula del riu Ter a Manlleu. Fotografia: Marc Ordeix – CERM.
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en els primers deu anys d’existència del museu 
(entre d’altres motius, pel seu grau elevat d’au-
tofinançament). Ha impulsat projectes en col·la-
boració amb diverses entitats i institucions, uni-
versitats i centres de recerca de Catalunya i més 
enllà. Les seves activitats es poden agrupar de la 
manera següent:

• Recerca científica aplicada en rius i es-
tanys, associada a l’avaluació de l’estat
ecològic i la biodiversitat (vegetació de ri-
bera, macroinvertebrats aquàtics, peixos,
etc.) al conjunt de Catalunya, i solucions
per millorar la connectivitat dels rius per
als peixos.

• Custòdia del territori, conservació i res-
tauració ecològica.

• Educació ambiental i sensibilització ciu-
tadana, que dóna formació a milers de
persones cada any, des d’educació infantil
fins a estudiants universitaris, organitzant
sortides naturalistes per a tots els públics,
activitats amb grups de voluntaris i de
RSC.

• Museologia: exposició permanent, en curs
d’actualització, i col·lecció de ciències
naturals, formada per objectes procedents
de projectes de recerca (macroinvertebrats
aquàtics, peixos i ocells) i donacions —com
els procedents de l’antic Gabinet de Cièn-
cies Naturals del Seminari de Vic, del se-
gle XIX.

• Aquests anys ha produït diverses publica-
cions de caràcter científic de l’àmbit dels

Dia mundial del peix viatger. Manlleu, maig de 2013. Fotografia: Marc Ordeix – CERM.
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macroinvertebrats aquàtics i els peixos 
com a bioindicadors (SALA i altres, 2007; 
ORTIZ i altres, 2008; ORTIZ i ORDEIX, 
2009; SOLÀ i altres, 2011; ORDEIX i altres, 
2011; ORDEIX, 2013), a banda de comuni-
cacions presentades a jornades i congres-
sos nacionals i internacionals. 

PROJECTES D’ÀMBIT LOCAL I COMARCAL: 
MANLLEU I OSONA

El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis -Mu-
seu del Ter porta a terme un seguiment de l’es-
tat ecològic dels cursos fluvials d’Osona des del 
2002, per encàrrec de diverses administracions. 
També té diversos acords de custòdia del terri-
tori a les comarques del Lluçanès i Osona, amb 
propietaris públics (cinc ajuntaments) i privats 

(cinc propietaris). Té acords signats per períodes 
de deu a trenta anys, renovables, en un total de 
45 hectàrees a la conca Ter i 18,4 hectàrees a la 
del Llobregat:

• Projecte Riberes del Ter (Sant Vicenç de 
Torelló, Torelló, les Masies de Voltregà, 
Manlleu i Vic).

• Torrent i pantà de Garet i altres espais 
aquàtics de la finca de la Font (Lluçà).

Els tallers ambientals acullen alumnes de pobla-
cions situades en un radi de 100 quilòmetres al 
voltant de Manlleu. Pretenen fomentar l’esperit 
crític per a l’observació i la recerca científica, 
com a eines per comprendre el món i les seves 
problemàtiques i el paper que hi juguen els ciu-
tadans.

El torrent i el pantà de Garet, a la finca de la Font (Lluçà, conca del Llobregat), un altre espai en procés de restauració i 
amb un acord de custòdia amb el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter. Fotografia: Marc Ordeix – CERM.
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PROJECTES D’ÀMBIT NACIONAL: CATALUNYA

A banda de la conca del riu Ter, el Centre d’Es-
tudis dels Rius Mediterranis també treballa amb 
assiduïtat en altres conques del conjunt de Cata-
lunya, com les del Llobregat i el Besòs, diversos 
rius del Pirineu i rieres de la Costa Brava, entre 
d’altres, fent-hi avaluacions d’estat ecològic i de 
l’estat del poblament de peixos, proposant-hi mi-
llores ambientals i duent-hi a terme actuacions de 
voluntariat i de sensibilització ambiental. 

PROJECTES D’ÀMBIT INTERNACIONAL: UNIÓ 
EUROPEA

Els anys 2004-2007, l’àrea ambiental del museu va 
ser sòcia en un projecte Interreg IIIC, Community 
rivers. Va ser liderat pel Torfaen County Borough 
Council (Gal·les, Regne Unit), amb la participació 
de les entitats Keep Wales Tidy (Gal·les, Regne 
Unit), Hunze en Aa’s Waterboard (Holanda), Jiho-
moravsky Kraj and Brno University (Moràvia del 
Sud, República Txeca), a banda del Centre d’Estu-
dis dels Rius Mediterranis - Museu del Ter. 
Els anys 2009-2012, es va incorporar en un al-
tre nou projecte de recerca: un projecte Interreg 
IVB, denominat RICOVER, Restauració de riberes 
al sud-oest europeu, liderat per l’Instituto Supe-

rior de Agronomia de Lisboa (Escuela Politécnica 
Superior, Lisboa), la Confederación Hidrográfica 
do Algarve, l’empresa Aguas do Algarve, la Jun-
ta de Extremadura i el Centre Tecnològic Fores-
tal de Catalunya, que l’executava a Catalunya, i 
concretament al riu Ter a la comarca d’Osona, en 
partenariat amb el Centre d’Estudis dels Rius Me-
diterranis - Museu del Ter. 

L’any 2012, el Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis va ser convidat pel WWF the 
Netherlands i l’agència holandesa de l’aigua dels 
rius Velt & Vecht per desenvolupar conjuntament 
el projecte Inner water and nature education. 
El 2013, va tornar a ser convidat pel WWF 
the Netherlands i, en aquest cas, també per la 
fundació holandesa ARK Nature per emprar fons 
d’innovació per elaborar un estudi de viabilitat 
de la reintroducció de l’esturió europeu al riu 
Ebre. El maig de 2014, li va ser concedit el 
projecte LIFE MIGRATOEBRE (2014-18), de la UE, 
centrat en la millora del riu Ebre per als peixos 
migratoris (anguila, llampresa, saboga i esturió 
europeu), liderat des de l’IDECE de Tortosa i en el 
qual el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis és 
soci i alhora du la direcció científica. 

Herbari de la col·lecció de l’antic Gabinet de ciències 
naturals del Seminari de Vic, compilat per Francesc 
d’Assís Aguilar i Joaquim Salarich entre els anys 
1842 i 1879. Fotografia: Núria Sellarès – CERM.
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L’article pretén fer una anàlisi museogràfica del nou Born Centre Cultural, inaugurat a Barcelona el 
setembre de 2013, un jaciment arqueològic de 8.000 m2 que feliçment ha estat obert al púbic després 
de molts anys d’excavacions, obres i polèmiques. Es tracta d’avaluar el Born, deixant de banda altres 
circumstàncies, com a jaciment arqueològic i com a equipament museogràfic, mitjançant una valoració 
o una “crítica” museogràfica, a la manera com ho fan els crítics de teatre o de cinema sobre la darrera
estrena de la cartellera. L’anàlisi consisteix a abordar tècnicament el resultat museogràfic, sense defugir 
les circumstàncies polítiques en què s’ha desenvolupat. Centrem l’anàlisi crítica en dos aspectes: el discurs 
monotemàtic i una museografia austera, quasi inexistent. L’article, finalment, aposta per una intervenció 
museogràfica més valenta i decidida que anteposi el relat de la vida quotidiana dels barcelonins, des de 
l’època baixmedieval fins al 1717, al relat estricte de la Guerra de Successió. 

El Born Centre Cultural. Notes per a una anàlisi museogràfica 
F. XAVIER MENÉNDEZ i PABLO. Museòleg.

Fotografia: X. Menéndez.
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Quan el 8 d’octubre de 2002 l’alcalde Clos va fer 
pública la decisió d’apostar per un projecte espe-
cífic de caràcter museogràfic a l’antic mercat del 
Born i construir la biblioteca provincial en un altre 
emplaçament, donava fi a una formidable polèmi-
ca ciutadana que havia galvanitzat els mitjans de 
comunicació barcelonins al llarg del 2002. El debat 
−primer a l’entorn de la importància de les restes 
arqueològiques, i després sobre si era possible la 
cohabitació entre jaciment i biblioteca− es va con-
vertir en una polèmica intensa, sana, vibrant, que 
va dividir veïns, diaris, partits polítics, arquitectes i 
professionals del patrimoni i que va generar dese-
nes d’articles, manifestos, plataformes i declara-
cions. El nivell del debat va ser intel·lectualment 
potent i les decisions que es van prendre van ser 
fruit d’aquell transcendental debat.

Onze anys després, finalment, s’ha obert al pú-
blic (setembre del 2013) el Born Centre Cultural, 
un espai consagrat específicament al jaciment ar-
queològic. Quin balanç en podem fer un cop inau-
gurat, en vista de les expectatives que es van ge-
nerar, el 2002, quan molts historiadors, museòlegs 
i arqueòlegs —alguns arrenglerats en la plataforma 
d’associacions professionals del patrimoni que va 
impulsar la campanya “Volem els llibres i volem 
les pedres”— vam apostar clarament per convertir 
el Born en un equipament museogràfic de darrera 
generació?

En aquest article volem centrar l’anàlisi en el pro-
ducte final. Per tant, eliminem per uns instants 
alguns aspectes negatius que ens podrien aigualir 
la festa: l’impressionant sobrecost final; el retard 

Fotografia: X. Menéndez.



museologies i experiències EL BORN CENTRE CULTURAL. 
NOTES PER A UNA ANÀLISI MUSEOGRÀFICA

110

de les obres, que estava previst que finalitzessin 
el 2007; el fet que encara ni tan sols s’han li-
citat les obres de la biblioteca (recordem que la 
campanya dels professionals reivindicava tant 
el jaciment com la biblioteca, però en llocs di-
ferents); la polèmica urbanització de l’entorn i el 
desequilibrat màstil de la bandera; la desvincula-
ció del projecte del Museu d’Història de Barcelona 
(MUHBA), etc. Tampoc tindrem en compte altres 
aspectes extraordinàriament positius, com les es-
pectaculars xifres de visitants assolides (dos mi-
lions el primer any, la immensa majoria usuaris de 
la visita gratuïta des de les passarel·les), o l’elevat 
aprofitament de la sala d’actes. Deixem de banda 
aquests aspectes i avaluem estrictament el Born 
com a jaciment arqueològic i com a equipament 
museogràfic, mitjançant una valoració o una “crí-
tica” museogràfica, tal com ho fan els crítics de 
teatre o de cinema sobre la darrera estrena de la 
cartellera.

El jaciment, com a tal, llueix esplendorós. Ben ex-
cavat, magníficament restaurat, és una joia i és un 
privilegi poder contemplar les restes de les cases, 
dels carrers, i gaudir de l’atmosfera que un patri-
moni tan excepcional com aquest ens aporta. Fer 
visitable per fi aquest conjunt és una esplèndida 
notícia. Barcelona està d’enhorabona. Però la nos-
tra intenció, com hem dit, és fer una anàlisi mu-
seogràfica del Born. Una anàlisi que estarà con-
dicionada per les circumstàncies polítiques, però 

que pretenem abordar tècnicament. Una anàlisi 
crítica centrada en dos aspectes: el discurs mono-
temàtic (només s’explica la darrera etapa del jaci-
ment, els fets de 1714) i una museografia austera, 
quasi inexistent. 

Quan els professionals del patrimoni defensàvem, 
el 2002, convertir el Born en un gran equipament 
museístic dedicat a la Barcelona baixmedieval i 
moderna sense una biblioteca que emmascarés els 
8.000 m2 de jaciment, alguns defensors de la co-
habitació entre biblioteca i jaciment —veïns, bi-
bliotecaris, periodistes, polítics— ens advertien del 
perill que el Born es convertís en un memorial 
patriòtic, en un Fossar de les Moreres bis, a ma-
jor honra del nacionalisme. Jo responia (ingènua-
ment?) que no, que els historiadors i els museòlegs 
garantiríem un discurs plural, rigorós i científic, 
amb un relat en què els fets de 1714 havien d’ocu-
par només la part que li corresponia com a darrera 
fase del jaciment excavat, però que tot el Born era 
el lloc ideal per explicar la Barcelona dels segles 
XV al XVIII. És cert que el moment final del jaci-
ment correspon als anys 1717-18, però no és menys 
cert que les cases i els palaus visibles al Born van 
ser construïts segles abans i que el Rec Comtal 
és un element emblemàtic de la ciutat construït 
en època baixmedieval que, a més, ens ha submi-
nistrat materials de diverses èpoques. Per aquesta 
raó, el MUHBA va decidir que el Born seria una 
de les seves tres seus principals, la destinada a 

Fotografia: X. Menéndez. Fotografia: X. Menéndez.
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explicar la Barcelona baixmedieval i moderna, tot 
continuant el discurs de la seu de la plaça del Rei, 
que acaba amb la Barcelona altmedieval. 

Veient el resultat final, és obvi que em vaig equi-
vocar i que aquells vaticinis que jo negava s’han 
fet realitat. El discurs museogràfic dominant és la 
Guerra de Successió, i en segon terme queda la 
interpretació de la vida quotidiana i dels espais 
domèstics. 

El Born és un jaciment idoni per palpar la història. 
La força del Born no és el subministrament de nou 
coneixement (les dades històriques ja les sabíem, 
gràcies a les fonts documentals; inclús sabíem qui 
vivia a les cases abans de ser excavades). La força 
del Born és que es tracta d’un jaciment que dóna 
la possibilitat als visitants de veure i tocar allò que 
la història ens explica, de respirar la història, de 
passejar pels carrers, de conèixer la petita història 
i la vida quotidiana dels nostres avantpassats. El 
Born és una immillorable escenografia real en tres 
dimensions on es pot explicar al visitant qui vivia 
a cada casa, què s’hi feia, com es guanyaven la 
vida. Per això era tan important conservar i in-
terpretar el Born. Perquè la força del Born, el seu 
potencial, en tant que històric, és essencialment 
museogràfic.

Fer que el Born s’expliqui per si sol requereix 

aplicar-hi una estratègia museogràfica. Els res-
ponsables del projecte han optat per una mínima 
intervenció museogràfica, minimalista i reversi-
ble. És una opció legítima i coherent, sens dubte 
fonamentada tècnicament, però per mi desaprofita 
l’immens potencial museogràfic del jaciment. 

El recorregut inferior (de pagament) es fa amb vi-
sites guiades, seguint un itinerari pautat, a càrrec 
de guies narradors ajudats per catorze pantalles 
amb recursos gràfics (només dues reconstrueixen 
en 3D dues de les cases, de manera magnífica, per 
cert). Les visites són al vell estil: amb un guia 
recitant, amb grups en fila que no s’aturen, sense 
que el visitant tingui la oportunitat de gaudir, de 
parar, amb la documentació que vulgui dur. Les 
visites lliures estan prohibides i també determi-
nats tipus de calçat. Sóc conscient que les raons 
de seguretat i conservació han influït en aquest 
model, però el Born no és el primer jaciment ar-
queològic del món a ser trepitjat, visitat i museït-
zat (i això que és del segle XVIII i està cobert). Per 
tant, al Born s’ha optat per no intervenir museo-
gràficament en el jaciment, ja sigui per seguretat 
o per no “tacar-lo”, però el resultat és que el Born
no s’explica per ell mateix. Fins i tot un jaciment 
fàcil d’interpretar com el Born (es podria pensar 
que ja no li cal res més) requereix ser abordat mu-
seogràficament, amb valentia, i la lleu museogra-
fia aplicada és, segons la meva opinió, insuficient. 

Fotografia: X. Menéndez. Fotografia: X. Menéndez.
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Pel que fa al recorregut superior (lliure), tot i que 
alguns plafons fan referència a alguna de les cases 
i al Rec Comtal, es dediquen a explicar aspectes 
no relacionats amb el que es veu al subsòl, i es 
desaprofita una altra oportunitat d’or per expli-
car el jaciment en perspectiva i per veure directa-
ment les cases i els carrers (per cert, són magní-
fics aquests plafons, col·locats horitzontalment de 
manera que són invisibles frontalment). 

El Born ha d’explicar el Born. En sabem molt, del 
Born, gràcies a la magnífica col·lecció d’estudis 
dirigits per Albert Garcia Espuche. Podem estar-ne 
orgullosos, de la recerca publicada (però segueix 
mancant la monografia arqueològica que ha de 
culminar qualsevol excavació, i més una com la 
del Born; per a quan?). Sabem molt de cada casa: 
els noms, els llogaters, els oficis, els objectes que 
van sortir a les excavacions. Però això no es veu, 
no es palpa al Born. Segurament se’ns respondrà: 
això ja s’explica a l’exposició permanent Barcelo-
na 1700. De les pedres a les persones, en què s’ex-
posen els objectes. No negarem que és una mag-
nífica exposició. Però no ha aconseguit relacionar 
el jaciment —que té a sota— amb el discurs, amb 
les vitrines, amb les peces. Hi falta la relació entre 
les cases i els objectes. Per que no es poden posar 
més vitrines amb objectes, al jaciment, sota les 
sales perimetrals? Dit d’una altra manera, aquesta 
exposició, si la instal·léssim a tres quilòmetres del 

Born, o a dotze, faria el mateix efecte. Que real-
ment sigui al Born és anecdòtic, perquè no s’hi 
relaciona. Per altra banda, la permanent, tot i que 
sí que prioritza la vida quotidiana, fa referència 
només a la darrera etapa, al 1700. On és el Born 
dels segles anteriors, que també són jaciment del 
Born? Falta més exposició permanent, o una altra 
de permanent. Fins i tot s’han desaprofitat oportu-
nitats per parlar dels autèntics residents del Born 
en espectacles com el de l’Auca del Born, que es 
va representar al jaciment el setembre del 2013. 
Tots els personatges eren inventats. Com si no co-
neguéssim bé molts dels protagonistes reals amb 
noms i cognoms!

El Born com a jaciment no parla, no s’explica, no 
s’expressa. En lloc d’explicar la vida de les perso-
nes, el Born parla quasi monotemàticament d’una 
època i d’uns fets, els del 1714. Políticament, és el 
que ara toca: així ho van decidir els nous gestors 

Fotografia: X. Menéndez.

Fotografia: X. Menéndez.
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polítics. El Born ha estat el caput viae del Tricen-
tenari. Però el preu ha estat alt: s’ha utilitzat el 
Born però no s’ha estat prou fidel a la història i al 
patrimoni, i s’ha renunciat a desenvolupar el Born 
com a jaciment complex on passen moltes altres 
coses i durant molts més anys.

Al Born la museografia hi ha fallat. No s’hi ha 
atrevit. Tot i que els seus responsables justifiquen 
el minimalisme museogràfic pel respecte al jaci-
ment i per la innecessària intervenció atesa l’ex-
cel·lent conservació de les estructures que “parlen 
soles”, la prova que no és així és que han hagut de 
recórrer a les tècniques més antigues per explicar 
al públic el jaciment, la visita guiada. I les poques 
estructures desplegades (pantalles i focus, per cert, 
molt poc acuradament instal·lats, amb cables per-

tot arreu) semblen respondre a un pressupost tan 
minimalista o auster com la mateixa museografia 
(al final potser aquesta és conseqüència d’aquell, i 
han estat les estretors pressupostàries les que han 
condicionat el resultat final; un exemple: només 
s’han produït dues reconstruccions 3D de cases). 

Museogràficament, s’haurien d’haver emprat els 
plafons de les passarel·les per explicar les cases 
del Born, am           b plantes de les mateixes ca-
ses. El relat global de la guerra i tot el procés del 
1714 no s’hauria d’explicar a la tanca que dóna 
accés visual a les cases i els carrers, sinó a les 
parets perimetrals o en una de les sales dedicades 
a exposicions. A baix, al jaciment, el discurs es 
podia complementar perfectament amb una re-
tolació lleugera, suficient per situar el visitant, i 

Fotografia: X. Menéndez.
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que les restes podrien suportar sense que se’n res-
sentís la visió arqueoromàntica. Cal incrementar 
les reconstruccions 3D. El jaciment, sobretot les 
parts perimetrals cobertes i no visibles des de les 
passarel·les, conté molt d’espai desaprofitat apte 
per desplegar recursos museogràfics autoexplica-
tius i més vitrines (les que hi ha són insuficients), 
per mostrar objectes directament relacionats amb 
les cases properes. El recurs, estèticament atrac-
tiu però museogràficament trampós, de posar to-
tes les bombes recuperades al Born en una sola 
vitrina, l’únic que fa és ratificar la idea que som 
davant d’un jaciment essencialment bombardejat 
(per cert, pels dos bàndols) i no davant d’un jaci-
ment molt més ric i complex des del punt de vista 
científic i històric. 

En una de les sales s’hauria d’haver explicat tam-
bé la Barcelona dels segles anteriors. Les recer-
ques fetes al Born ho possibiliten. Un jaciment 
tan ric i complex com el Born, amb tantes fases 
històriques, dóna molt de si. No ens podem limi-
tar a la fase final del jaciment. Us imagineu que 
a Empúries s’expliqués només la fase del 218 aC, 
quan s’ocupa la ciutat grega, perquè representa 
l’inici de la conquesta romana… d’Espanya!?

Esperem que la sala dedicada a exposicions tem-
porals, on continua actualment la mostra sobre el 
setge del 1714, pugui acollir en el futur altres ex-
posicions temporals o una mostra sobre el Born 
baixmedieval. L’actual exposició (és més semiper-
manent que temporal; no té data de finalització…) 
és precisament el millor exemple del tarannà mo-
notemàtic i unidireccional, políticament decantat 
(certament, gens innocu i asèptic), del Born Centre 
Cultural. Una exposició feta a la manera antiga 
(maniquins), absolutament maniqueista i acrítica, 
de la qual destaco en positiu un magnífic relat en 
pantalla gran del darrer dia del setge, minut a mi-
nut (amb l’enfrontament infomàtic entre els con-
tendents amb els colors del Barça i els del Madrid), 
que jo, francament, salvaria per al futur i col·loca-
ria de forma permanent en alguna paret del centre. 
I, si us plau, traslladem el penó de Santa Eulàlia 
allà on toca, a la permanent. 

És obvi que el jaciment llueix. Per fi hem recu-
perat el Born i podem gaudir-ne. Però cal que el 
Born recuperi la seva càrrega científica, que no 
depengui de la política i que es torni a vincular 
a una institució patrimonial, com el MUHBA. Per 
fortuna, tot el que s’ha fet al Born és reversible. 
Vindran nous temps que permetran millorar la 
presentació i la interpretació. En un futur més o 
menys proper, quan es normalitzi el país, tornarà 
la Ciència i un altre Born serà possible.
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En complir-se cinquanta anys de la mort de Joaquim Folch i Torres es van organitzar un conjunt d’ac-
tes commemoratius, inclosos en la Comissió de Commemoracions de la Generalitat de Catalunya. La 
figura i el llegat intel·lectual de Folch i Torres, així com la seva breu però intensa tasca al davant de 
les institucions museístiques de Catalunya, desconeguts per la gran majoria de ciutadans, van ser l’eix 
vertebrador de la commemoració, que va tenir com a objectiu principal fer conèixer la seva trajectòria 
vital i professional. En el text es fa balanç dels actes commemoratius i les iniciatives portades a terme 
amb motiu d’aquesta efemèride.   

Any del cinquantenari de Joaquim Folch i Torres (1886-1963) 
MARTA MONTMANY i MADURELL. 

Col·locació d’una placa commemorativa a la casa El Gavià. l’Escala, Setembre 2013. Fotografia: Fundació Folch i Torres. 



museologies i experiències ANY DEL CINQUANTENARI DE JOAQUIM FOLCH I TORRES 
(1886-1963)

116

JOAQUIM FOLCH I TORRES FOU HISTORIADOR, 
CRÍTIC D’ART I MUSEÒLEG

Era un noucentista convençut i, com a tal, una 
persona preocupada per trobar noves i millors for-
mes de construir i de gestionar el país. En con-
seqüència, mai no va dubtar a l’hora de proposar, 
tant als polítics com als intel·lectuals del seu temps, 
projectes innovadors i altres camins per dur-los a 
terme, així com la creació de noves institucions que 
havien d’ajudar a introduir la modernització al nos-
tre país, sense renunciar mai, i aquí rau una de les 
seves més meritòries singularitats, a la continuïtat de 
la pròpia tradició. 

Tal com exemplifica el seu Llibre de viatge (Vidal, 
2013), Joaquim Folch i Torres va propugnar i exercir, 
com a actitud de recerca, la comparació sistemàtica 
i el coneixement directe de la realitat, d’una manera 

molt propera al que s’entén, ara, com a treball de 
camp.

En el terreny de la museologia se li ha de reconèixer 
el mèrit d’haver posat en relleu el gran valor educa-
tiu del patrimoni, així com la necessitat i el deure 
col·lectiu de preservar-lo. Aquesta ferma convicció 
el va dur a comprometre’s radicalment amb la seva 
salvaguarda dues vegades, evitant, primer, el saqueig 
in situ de l’art romànic català, i treient-lo del país, 
després, quan les bombes feixistes l’amenaçaven. Si 
a aquesta esforçada defensa del patrimoni s’hi suma 
la pacient i rigorosa tasca de la seva sistematització 
i difusió no costa gaire d’entendre per què la seva 
figura ha esdevingut un referent indiscutible en la 
història dels museus d’art de Catalunya.

Per tot plegat, l’any 2013, en complir-se cinquan-
ta anys de la seva mort, s’organitzaren un conjunt 

Joaquim Folch i Torres,  Franco Steffanoni,  Joan Vidal i  Ventosa  i J.F. Ràfols. Juny de 1920, davant Sant 
Climent de Taüll. Fotografia: Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
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d’actes commemoratius que van ser inclosos en la 
Comissió de Commemoracions de la Generalitat 
de Catalunya.

APUNTS SOBRE LA PROGRAMACIÓ

La figura i el llegat intel·lectual de Joaquim Folch 
i Torres, així com la seva curta però intensa i ex-
tensa tasca al davant de les institucions museísti-
ques del país, són ara com ara força desconeguts 
per la gran majoria de ciutadans.

La constatació d’aquest fet i la voluntat de capgi-
rar-lo, en la mesura de les escasses disponibilitats 
actuals, es van convertir en l’objectiu principal 
de la programació del conjunt d’actes commemo-
ratius organitzats amb motiu del cinquantenari 
de la mort de Joaquim Folch i Torres. 

Tots els organitzadors d’aquesta efemèride, la Fun-
dació Folch i Torres i les comissàries Mercè Vidal i 
Marta Montmany, van coincidir en el fet que calia 
aprofitar l’avinentesa per estendre el coneixement 
del llegat intel·lectual i l’obra museística de Folch 
i Torres al nombre més gran de persones possible, 
entenent que, alhora, podia ser una bona ocasió per 
revisar-ne el llegat museístic des d’una mirada con-
temporània de cara a destriar-ne la seva vigència 
conceptual i actualitzar-la.

Sabíem el què però calia encertar el com. Un cop 
més, érem davant d’una de les clàssiques qüestions 
que planteja la difusió: la tria dels formats més 
eficients per aconseguir els objectius proposats. 
Ens calia ser eficients en la programació i encertar 
tant els formats com els continguts de les accions 
que anàvem a realitzar.
Justament, ens trobàvem davant d’un autor molt 
prolífic, que havia deixat una gran quantitat de 
testimonis documentals en forma d’escrits i as-
saigs, però, també, en forma de museus i col·lec-
cions. Tot un privilegi.

Ara bé, per què, malgrat que existeix la possibi-
litat d’accedir al coneixement directe de l’obra de 

Folch i Torres, restava desconeguda? Una de les 
raons podria raure en el fet que els suports en què 
es troben les fonts primàries de l’obra de Folch i 
Torres en fan molt lenta i laboriosa la consulta, 
especialment si la contraposem al ràpid accés a la 
informació que ens proporcionen els mitjans digi-
tals contemporanis i les xarxes socials. 

Una altra raó podria derivar de la minsa produc-
ció de treballs de recerca produïts sobre l’autor. El 
balanç és certament pobre. La historiadora de l’art 
Mercè Vidal, reconeguda per les seves investiga-
cions sobre Folch i Torres, comptabilitza tan sols 
trenta-una referències bibliogràfiques en la bio-
grafia que en publica l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC, 2014). Bona part d’aquestes publicacions són 
articles apareguts en revistes de poca difusió i 
quasi tots són en llengua catalana. Trobem poques 
traduccions o edicions en castellà i tan sols un 
parell d’articles en altres llengües. Joaquim Folch 
i Torres continua sent força desconegut, també, 
pel món acadèmic i les revistes especialitzades del 
nostre país. 

EL LLEGAT DE JOAQUIM FOLCH I TORRES 

Dels seus escrits cal destacar-ne la creació i direc-
ció de la «Pàgina artística» de La Veu de Catalunya 
(1909-1920; 1927-1930), que tanta influència va 
exercir en l’orientació estètica del Noucentisme; 
també, la memorable revista Gaseta de les Arts 
(1924-1930), que mostra més el seu perfil com a 
historiador de l’art i, finalment, l’eina científica i 
de divulgació dels Museus d’Art: el Butlletí dels 
Museus d’Art de Barcelona (1931-1937). Cal afe-
gir-hi, en aquesta línia, les col·laboracions en els 
Anuaris de l’IEC i les de la revista Destino (1952-
1963).

Com a assagista, La llei de les formes (1912) i Me-
ditacions sobre l’arquitectura (1917). I com a his-
toriador, cal destacar les aportacions relatives a 
L’Alba de l’abat Biure (1920); El pintor Martí i Al-
sina (1920); Notícia sobre la ceràmica de Paterna 
(1912; 1931), i la seva participació en el Congrés 
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d’Història de l’Art amb «Une série nouvelle de ce-
ramique hispano-arabe découverte à Paterna» (Pa-
rís, 1921-1923); Santiago Marco (1926); El retaule 
de la confraria dels Revenedors (1926); Resum de 
la Història General de l’Art (1927-1928, 2 vol.); 
Les pintures murals romàniques de Santa Maria 
de Taüll (1931); La capella de Sant Jordi al Pa-
lau de la Generalitat (1931); «Frontales románicos 
catalanes del Museu d’Art de Catalunya» (1934); 
«L’Art Catalan du Xe au xve siecle» (París, 1937); 
Poesies (1950); La pintura romànica sobre fusta 
(1956, Monumenta Cataloniae); L’Art Català (dir.) 
(1957; 1961, 2 vol.) i Fortuny (1962), entre d’al-
tres. [Fullet d’homenatge a Joaquim Folch i Torres 
(Fundació Folch i Torres, 2013)]

Com a museòleg, només cal seguir la seva trajec-

tòria dins i al davant dels museus d’art que co-
mença quan «entra per concurs-oposició, el 1912, 
per ocupar la plaça d’auxiliar tècnic de Biblioteca 
del Museu d’Art i Arqueologia i, el 1918, figura ja 
en el càrrec de director de les seccions d’Art Me-
dieval i Modern del Museu, per esdevenir poc des-
prés, el 1920, director general dels Museus d’Art i 
secretari de la Junta de Museus» (IEC, 2014).

Entre els fets més rellevants d’aquesta etapa desta-
ca la tenacitat demostrada per augmentar els fons 
patrimonials dels museus, desplegant múltiples 
contactes i negociacions prop dels propietaris de 
les col·leccions privades més importants del país, 
per tal d’apropar el col·leccionisme privat als mu-
seus públics, «perquè el museu viu i els col·lec-
cionistes moren...» (Vidal, 2009). Va promoure 

Adquisició per subscripció pública de La Vicaria,  de Marià Fortuny,  l’any 1922. Fotografia: Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. 
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l’adquisició pública de diverses col·leccions pri-
vades, algunes com la col·lecció Plandiura, que va 
ser motiu d’una forta polèmica pública. Va propi-
ciar donacions, fins i tot, quan fou necessari orga-
nitzar subscripcions públiques per comprar obres, 
com en el cas de La Vicaria de Marià Fortuny, 
adquirida l’any 1922. Tot això per assolir un ob-
jectiu prioritari: la formació d’un patrimoni públic 
important.

Ferm defensor del valor educatiu del patrimoni 
i de la seva capacitat per ajudar a vertebrar un 
país, considerava un deure salvaguardar-lo, estu-
diar-lo i fer-lo créixer. En aquest sentit, bona part 
dels fons patrimonials de l’actual Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya i del Museu del Disseny, 
que aplega les col·leccions del Museu de la Indu-
mentària, del Museu de les Arts Decoratives i del 
Museu de Ceràmica, així com l’existència mateixa 
del Museu Cau Ferrat de Sitges, són el resultat 
d’aquesta tasca. També ho és el projecte de creació 
del Museu d’Art Popular (d’Arts Indústries i Tra-
dicions Populars) al Poble Espanyol de Montjuïc, 
malauradament desaparegut.

Però si hem de destacar algunes de les accions clau 
de la seva trajectòria com a museòleg i persona 
d’acció, són, sense cap mena de dubte, l’arrenca-
ment de les pintures romàniques del Pirineu, que 
va evitar-ne l’espoli sistemàtic, i també el trasllat 
posterior de bona part del patrimoni artístic de Ca-
talunya a Olot l’any 1936, i més tard a París l’any 
1937, quan la conjuntura històrica de la Guerra 
Civil propiciava bombardeigs aeris que l’amenaça-
ven seriosament. Amb el temps, aquests dos fets van 
adquirint, cada cop més, una rellevància transcen-
dental per a la vida cultural, econòmica, política, i 
per què no dir-ho, èpica de Catalunya. 

Un apunt, que permet copsar l’abast i la dimensió 
del que va representar la tasca de l’arrencament de 
les pintures murals romàniques del Pirineu, ens el 
proporciona el coneixement que l’any 1919 el país ni 
disposava de lleis de protecció del patrimoni, ni les 
pintures murals romàniques eren catalogades com 
a béns d’interès nacional i, en conseqüència, no es 

disposava de mitjans legals per impedir-ne la venda 
i l’exportació. Qualsevol actuació en aquestes condi-
cions requeria l’existència d’una estratègia ben tra-
vada, així com tenir el consentiment de les autoritats 
tècniques i polítiques del moment. Joaquim Folch i 
Torres fou la persona a qui la Junta de Museus de 
Barcelona va fer l’encàrrec d’elaborar un pla de sal-
vament de les pintures romàniques de les esglésies 
del Pirineu, d’acord amb el consentiment del presi-
dent de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig 
i Cadafalch. 

Aconseguir reeixir en aquesta tasca no va ser una 
cosa fàcil. Montserrat Pagès n’ha fet una detallada 
crònica on palesa les enormes dificultats que va cal-
dre solucionar (Pagès, 2013).

Un altre apunt per entendre el que va suposar la 
salvaguarda del patrimoni artístic, el dóna la con-
sideració de les circumstàncies en que es va pro-
duir. Ni més ni menys, que en ple esclat de l’aixe-
cament militar del juliol de 1936, quan la crema 
de convents, la destrucció d’esglésies i el saqueigs 
sistemàtics. Tot plegat posava en perill les moltes 
obres d’art que la majoria d’aquests edificis conte-
nien (Boronat, 2008).

El Govern de la Generalitat va actuar de forma 
ràpida i va promulgar decrets perquè al llarg de 
tot el territori català els alcaldes i els membres 
de les Juntes de Museus Locals es constituïssin en 
comitè de defensa i salvaguarda dels béns mobles i 
immobles d’interès. Es va procedir a la confiscació 
de tots els materials i objectes d’interès pedagògic, 
científic, artístic, històric, arqueològic, bibliogràfic 
i documental que pertanyien a institucions públi-
ques (Vidal, 1994), i, d’aquesta manera, es va pro-
piciar la creació d’un corrent de sensibilització amb 
la necessitat de la protecció del patrimoni artístic 
tant entre els col·leccionistes privats, alguns dels 
quals, en vista de la situació, van cedir directament 
als museus les seves peces, com entre els grups po-
lítics que van arribar a establir veritables vincles de 
cooperació. Un cas emblemàtic que demostra l’en-
cert i l’amplitud dels criteris emprats, encara avui 
envejables, fou la confiscació de la col·lecció Cambó 
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duta a terme amb la col·laboració de membres del 
Comitè Peninsular de la FAI. 

Com assenyala Miquel Joseph i Mayol (Joseph i 
Mayol, 1971), el fet que la majoria de les col·lec-
cions privades de Barcelona disposessin d’inven-
taris elaborats molts anys abans amb l’ajut de 
l’Institut d’Estudis Catalans i del Servei de Con-
servació i Catalogació de Monuments va facilitar 
moltíssim l’organització del seu salvament, que 
des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, amb Ventura Gassol al capdavant, 
els caps del Servei de Patrimoni Artístic, Històric i 
Científic van dur a terme. 

Calia, però, disposar dels espais adequats per dipo-
sitar els objectes aplegats com a resultat de la con-
fiscació, i a aquest efecte es va habilitar l’actual 
Saló del Tinell, així com el Palau Reial de Pedral-
bes o el mateix edifici de la Generalitat, on s’havia 
ubicat, al primer pis de la Casa dels Canonges, la 
nova seu dels Serveis de Patrimoni. Des de aquest 
lloc es procedia a la identificació i descripció dels 
objectes abans de donar-los als museus, si tenien 
interès patrimonial. Si aquest no era el cas, es do-
naven a la consideració de la Conselleria d’Eco-
nomia o bé eren destruïts.1 

Totes aquestes accions, dirigides a la protecció 
del patrimoni davant del vandalisme, així com la 
posterior racionalització propiciatòria del creixe-
ment de les col·leccions dels museus catalans, 
hauria estat inútil si els espais i els museus des-
tinats a guardar aquests objectes de reconegut 
valor artístic, científic i documental haguessin 
estat exposats als atacs dels bombardeigs aeris. 
Aquesta era una qüestió que preocupava molt 
Joaquim Folch i Torres, que ja havia vist, en un 
altre moment, com el Museu de Montjuïc havia 
sofert l’esfondrament de part del sostre. El bon 
criteri i la seguretat en la presa de decisions ca-
racteritza l’acció de Folch i Torres, tal com es 
palesa en un llarg i ponderat escrit2 adreçat al 
comissari general de Museus de Catalunya, Pere 
Coromines, on, alhora que li demanava garanties 
de seguretat per a les obres en poder del Govern 

de la Generalitat, li proposava traslladar-les a la 
ciutat d’Olot, adduint tres poderoses raons: «1r. 
Allunyar les col·leccions de Barcelona i situar-les 
en un medi polític i social, relativament més
tranquil i segur; 2n. Separar-les dels nuclis on 
era més fàcil i probable l’inici i desenrotllament 
d’actuacions militars; 3r. Acostar-les a la fronte-
ra de França, pensant que un dia podrà fer-se ne-
cessària l’adopció de mesures com les que havíem 
indicat i que avui proposem per escrit». La inicia-
tiva de Folch i Torres fou acceptada pel Govern, i 
el 7 d’octubre del 1936 va començar l’operació de 
trasllat, que es va allargar fins al desembre.

BALANÇ DE LA PROGRAMACIÓ DEL 
CINQUANTENARI

La voluntat dels organitzadors i de les comissàries 
ha estat, doncs, la de treballar en dos fronts: es-
tendre el coneixement del llegat intel·lectual i de 
l’obra de Joaquim Folch i Torres al major nombre 
de persones possible i, alhora, encetar la revisió i 
actualització dels seus criteris museològics.

Per acomplir el primer objectiu, s’ha buscat la 
complicitat de totes aquelles institucions i tots 
aquells llocs amb els quals Folch i Torres va man-
tenir una relació principal i continuada, de manera 
que, segons el tipus de relació que històricament 
havien mantingut, es dissenyava conjuntament el 
contingut de l’acte públic a realitzar. Aquest plan-
tejament ha permès la realització d’un cert des-
plegament d’actes en el territori: Ajuntament de 
Barcelona, Ajuntament de l’Escala, Consorci del 
Patrimoni de Sitges, Universitat de Girona, Amics 
dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues (AMPEL). 
Ha permès, alhora, obtenir la complicitat i la col·la-
boració dels museus implicats: Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, Museu del Disseny, Museu del 
Cau Ferrat, així com, també, de les institucions 
implicades: Institut d’Estudis Catalans, Universi-
tat de Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 
Amics de l’Art Romànic. De totes aquestes com-
plicitats, cal destacar molt especialment la de la 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i 

1. Vegeu en aquest sentit l’article «La revolució de juliol i els nostres museus d’art». Barcelona: Butlletí dels Museus d’Art de
Barcelona, núm. 65, X, 1936. Vol. VI, p. 314-315. 
2. Existeix una transcripció de la nota de Joaquim Folch i Torres adreçada al comissari general de Museus de Catalunya a:
Vidal i Jansà, Mercè (1994), dins Viatge a Olot. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Àmbit Serveis Editorials.
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Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que ens 
va donar suport des del començament del projecte 
i, amb el seu ajut, ha col·laborat a fer possible la 
producció del documental: Joaquim Folch i Torres, 
la lluita pel patrimoni artístic, que, finalment, ha re-
sultat una peça clau del projecte de cara a la efectiva 
difusió dels fets i de la personalitat de JFT.

Aquesta forma de treballar amb empaties, radi-
calment col·laborativa i sinèrgica, que ha presidit 
el plantejament del conjunt d’actes, ha propiciat 
com a resultat molta flexibilitat a l’hora d’ence-
tar diferents temàtiques corresponents a diferents 
perfils del personatge i ha produït, també, molta 
diversitat de formats. Així, per exemple, mentre 

Atribució del nom,  Joaquim Folch i Torres, a la Biblioteca del Museu Nacional d’Art de Catalunya,  Setembre 
2013. Fotografia: Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Biblioteca 
Joaquim Folch i Torres 
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que l’acte de l’Escala, desenvolupat sota un for-
mat de recital concert, va permetre mostrar la pro-
ducció poètica de Folch i Torres, l’acte del MNAC, 
desplegat en un format més acadèmic, va perme-
tre posar en relleu el perfil cosmopolita i, alhora, 
compromès amb el projecte de país de qui fou el 
primer director del museu. En la mateixa línia, el 
format de disquisició exposició emprat al Museu 
del Disseny va ser eficient per abordar el tema del 
col·leccionisme. 

Referent a la segona línia de treball, l’actualització 

i posada al dia dels criteris museològics de Folch i 
Torres, és just constatar que encara té poc recorre-
gut. Tan sols s’han pogut organitzar dues jornades 
col·loqui. Una ha tingut lloc al Palau Robert, inti-
tulada Museus, ahir i avui. La creació de la Jun-
ta de Museus. El paper dels tècnics, que va tenir 
la participació de Jusèp Boya, Eduard Carbonell, 
Carme Cluselles i Marta Montmany; l’altra, intitu-
lada Intel·lectuals i política. Una cultura d’Estat, 
ha tingut lloc a l’Institut d’Estudis Catalans, amb 
la participació dels ponents Norbert Bilbeny, Jordi 
Casassas, Jordi Serra i Mercè Vidal.

Acte de Cloenda, Institut d’Estudis Catalans, Desembre 2013. Dra. Francesca Español, Presidenta Amics de l’Art 
Romànic; Sr. Ramon Folch i Camarasa, President Fundació Folch i Torres;  Dra. Mercè Vidal i Sra. Marta Montmany, 
comissàries del Cinquantenari.  Fotografia: Fundació Folch i Torres.
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QUANTIFICACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ

Desprès de fer balanç i de valorar, qualitativament, 
el conjunt d’activitats realitzades per commemorar 
el cinquantenari de la mort de Joaquim Folch i 
Torres, no és mai sobrer veure’n els seus resultats 
en forma quantitativa.

Publicacions, 3
 - Vidal i Jansà, Mercè (ed.) (2013). Llibre de 

viatge (1913-1914). Joaquim Folch i Torres. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona i Publi-
cacions de la Universitat de Barcelona.

 - Panyella, Vinyet (ed.) (2013). Joaquim Folch i 
Torres. El Cau Ferrat i la museïtzació del mo-
dernisme. Girona: Curbet Edicions.

 - Folch i Torres, Joaquim; FonT i Gumà, Josep; 
Gómez moreno, Manuel; PuiG i cadaFalch, Josep 
(2013). Ceràmica i rajola catalano-valenciana. 
Compendi bibliogràfic. Esplugues de Llobre-
gat: AMPEL.

Producció documental, 1 
 - Joaquim Folch i Torres, la lluita pel patrimo-

ni artístic. Pod.cat (2013) amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya, Departament de 
Cultura.

Atribucions, 2
 - Col·locació d’una placa commemorativa a la 

casa El Gavià de l’Escala.
 - Atribuir el nom de Joaquim Folch i Torres a la 

biblioteca del Museu d’Art de Catalunya.

Actes públics, 12 
Ressenyats en el fullet «Homenatge a Joaquim 
Folch i Torres. Historiador, crític d’art i museòleg 
(1886-1963). En el cinquantenari de la seva mort». 
Fundació Folch i Torres (2013).      
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lectures

La eternidad ya no vive aquí. Un 
glosario de pecados museísticos

Tomislav S. Sola és sense cap mena de dubte una 
de les figures cabdals de la teoria museològica 
internacional del nostre temps. Caldrà veure si la 
influència del seu pensament museològic trans-
cendirà com el del seu admirat Kennet Hudson, 
o com Anna Gregorova (de l’escola de museolo-
gia de Brno, principal exponent de la teoria que 
considera la museologia com una ciència de la 
representació de la realitat) o els mites de la mu-
seologia com John Cotton Dana o George Henri 
Rivière, que impulsaren models de museus, que 
han determinat l’evolució posterior d’aquests 
centres del coneixement, garants de la memòria 
col·lectiva, en anys posteriors.

En la línia d’aquests teòrics, Tomislav afirma que 
no hi ha una ciència del museu. Per contra, sí que 
pot existir una teoria del museu. Per ell, l’única 
ciència és la museística basada en el concepte 
de patrimoni, plantejament que comparteixo. Per 

aquesta raó, sovint parla de patrimoniologia com 
la ciència del patrimoni, i la museologia seria 
una denominació homòloga, sinònima, per tant 
amb el mateix significat.

Tomislav és, al meu parer, el punt de trobada i 
representa la síntesi entre el potent corrent teòric 
de la museologia dels antics països socialistes 
(segurament poc valorada a Occident, fins a les 
darreries del segle passat) i del fort corrent mu-
seològic renovador dels països occidentals, molt 
en la línia de la Nova Museologia (definició una 
mica poc concreta ) o de la museologia social 
(denominació més definidora).

La seva anàlisi és marcadament progressista. Això 
comporta que el seu camp focal sigui més ampli, 
perquè ell analitza la museologia des d’una pers-
pectiva generalista, emmarcada dins de les teo-
ries socials i antropològiques actuals. El museu i 

Sola, Tomislaw S. (2012) 

Girona: Institut Català  de Recerca en Patrimoni 
Cultural (ICRPC), Llibres, 8. 
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la museologia, per ell, no són una realitat patri-
monial o cultural aïllada, són part de la vida de 
la comunitat de ciutadans i de l’home com a ens 
polític, en el sentit generós de la paraula (l’home 
i la societat, l’individu i la comunitat). La seva 
anàlisi també respon a una perspectiva ètica (el 
que és bo per a la societat i el que és perjudicial). 
El museu dóna o intenta donar resposta a unes 
necessitats vitals de les societats humanes: la 
preservació i transmissió de la memòria col·lecti-
va o en la majoria d’ocasions d’una memòria de 
classe o d’elit, o de casta, com ara està de moda 
dir. Per ell, un museu representa massa sovint 
la cultura de les elits i no influeix en la cultu-
ra de masses. El museu, com a institució públi-
ca finançada amb els impostos, ha de servir els 
interessos del poble. El seu posicionament en la 
teoria museològica basa la seva fortalesa en el fet 
que ho fa des d’una reflexió general de l’individu 
i de la societat. No és una reflexió aïllada. Aquest 
enfocament és el que omple de contingut i sentit 
la seva obra. La publicació de La eternidad ya no 
vive aquí gaudeix d’aquest avantatge.

Seguidament reproduiré algunes de les afirma-
cions del llibre en aquesta línia, especialment 
significatives com quan diu que els problemes 
dels museus són els problemes del nostre temps 
o quan expressa la seva opinió que el socialisme
era dolent, per ingenu, ja que cercava una prova 
que la cultura milloraria. O quan diu que la mu-
seologia a l’Europa de l’est coquetejava amb la 
filosofia, cosa que ell, inevitablement, també fa.

Especialment contundent és quan expressa que 
la casta és la propietària del passat, o que en els 
museus s’exhibeix la influència de les classes al-
tes, en el sentit que representa el seu sistema de 
valors. I també quan afirma que quan els rics do-
nen, prenen alguna cosa a canvi, i en el cas con-
cret del patrimoni el que reclamen és que s’ac-
ceptin i es venerin els seus valors. Aquesta dura 
crítica del museu també afecta els professionals 
del patrimoni quan diu que els professionals dels 
museus han cedit els seus interessos a l’statu quo. 
Cosa que probablement és certa, però només en 
part atribuïble al col·lectiu de professionals.

De la utilització poc innocent dels museus, se-
gons l’autor, n’és una mostra el fet que en les 
èpoques difícils s’experimenta una proliferació 
de museus històrics i etnogràfics, el propòsit dels 
quals és alleugerir les preocupacions respecte del 
futur a base d’enardir els valors del passat. Per 
aconseguir-ho es bloqueja el coneixement que 
provoca ansietat. Caldria, però, contrastar aques-
ta afirmació amb dades concretes.

Efectivament, sóc de la mateixa opinió que l’au-
tor del llibre: no pots treballar en un museu o un 
equipament patrimonial, que estar al servei de la 
comunitat, sense està immers en una reflexió més 
general i més àmplia, sense estar immers en una 
teoria general de la societat (de la qual el museu 
en forma part ) i del coneixement. Per tant, quan 
afirma que els museus han d’aspirar a ser part 
de les solucions a les qüestions del món i que 
com més a prop de la contemporaneïtat, millor, 
és conseqüent amb la seva línia de pensament. 
El museu ha de transmetre el coneixement de la 
nostra memòria col·lectiva, però des de la visió 
de la contemporaneïtat.

Aquest compromís amb la societat i amb els va-
lors democràtics és la força del seu discurs, el que 
sempre li donarà actualitat.

Tanmateix, hi ha una part menys actual del seu 
discurs, perquè ja es coneix prou, malgrat que ni 
molt menys tots els museus l’apliquen: són preci-
sament els pecats museístics. Són reflexions que 
es van fent des de mitjans del segle passat.

Cal dir que més de dues-centes pàgines de des-
cripció d’aquests pecats museístic produeixen 
vertigen i en més d’un professional pot provo-
car certament angoixa, perquè donar resposta a 
aquests pecats implica un alt grau de compromís. 
Com a museòleg de base, parlar només de pecats 
produeix perplexitat i incomoditat, i desafecció 
per les seves propostes, perquè evidentment hi 
ha moltes coses que es fan bé i els museus evolu-
cionen al mateix ritme que la societat, només cal 
donar una mirada enrere. Segurament el proble-
ma és que en poques ocasions el museu ha anat 
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per davant de la societat. Segurament ell vol pro-
vocar sensació de desassossec, o com diu: la crisi 
provoca innovació, qüestionar, dubtar i canviar, 
hauria de ser la praxi habitual del museu. L’autor 
és conscient de la desafecció o indiferència que 
pot representar parlar només dels pecats museís-
tics, i en cap moment de les virtuts. I parlo de 
desafecció i indiferència perquè quan el volum 
de crítica supera cert nivell, el resultat és aquest. 
Suposo que, conscient d’aquest fet, acaba plan-
tejant el llibre com una broma, com un joc de 
provocació, com una boutade, crec que adreçat 
als professionals. Però aquest joc no és banal, és 
reflexiu. 

Efectivament, puc afirmar que cap d’aquests pe-
cats m’ha resultat nou, si bé és cert que és conve-
nient que els professionals els retornin a la seva 
memòria, perquè sovint la gestió quotidiana ens 
fa abaixar el cap per anar endavant i no l’aixe-
quem per tornar a reflexionar, i el museu sen-
se reflexió, com diu Tomislav, s’institucionalitza 
i per tant pren part en una manipulació social, 
cultural i política, en comptes de proporcionar 
una visió democràtica per arribar a comprendre 
el món.

Particularment interessant i ponderada és la seva 
crítica a l’economicisme i a la indústria del pa-
trimoni banal. I dic ponderada perquè no es ma-
nifesta frontalment en contra. Critica només la 
desnaturalització d’algunes propostes. Entre al-
tres coses perquè la indústria del patrimoni fa 
més de tres dècades que s’aplica i amb resultats 
notables. Tant és així que acaba dient que la cul-
tura, quan abasta tot el sistema de valors, és la 
base de l’economia i el desenvolupament. Quan el 
museu vol fabricar somnis, crear mons inventats, 
sense una base científica, sense tenir en compte 
el procés, el context i el concepte, sense tenir en 
compte que la seva missió és transmetre i comu-
nicar coneixement a través dels objectes, és que 
el museu no entén la seva missió.

Tanmateix, per explicar millor el que vol dir em-
prem les seves pròpies paraules: «El mercado está 
bien si no inunda y anega la educación, la aten-

ción a la salud, el patrimonio, la cultura viva y 
los ámbitos privados de relación. La regulación en 
un 20 o 30% de la lógica de mercado, de su pre-
sencia y de su irradiación, es una medida correc-
tora saludable para estos ámbitos tan sensibles. 
Así, el mercado ejercerá a veces sobre ellos una 
influencia que los hará mejores, como augmen-
tar el rendimiento, establecer una alianza justa 
de intereses (patrocinio, mecenazgo) y resolver el 
dilema de quién sirve a quién: de quién es el jefe. 
Pero si se ejerce como fuerza dominante, llegará 
a resultar desastroso para el delicado tejido de 
todo aquello que se resista a sus dictados esen-
ciales. La raza humana siempre ha esperado más 
y más de sí misma, y ha soñado con un futuro en 
el cual poder hacer realidad sus sueños. Por eso 
vivimos en una sociedad desideologizada, en la 
que la eutopía (paraula creada per ell mateix que 
defineix com l’antònim de la utopia) representa 
el sueño idealista de la utopía.»

Pel que fa a la superficialitat d’algunes propostes 
lúdiques i economicistes, al tractament del mu-
seu com un bé de consum, Tomislav creu que els 
responsables del museu es poden veure massa in-
fluenciats pel binomi negoci-benefici. Creu que 
una relació indiscriminada amb l’èxit públic i 
econòmic de la indústria del patrimoni pot trans-
formar els museus en fires per anar a divertir-se, 
i per tant es pot caure en la superficialitat. El 
museu hauria de ser una alternativa a la indústria 
de l’entreteniment. S’ha d’entretenir i ser subtil. 

L’èxit de la visita es mesura per la seva qualitat, i 
aquesta qualitat es produeix quan la comunicació 
està basada en la ciència. El camí no serà mai 
l’excés d’activitats i afavorir un públic de masses.

El museu, per assolir els seus objectius i el seu 
ideal, necessita una metamorfosi, no simples 
canvis cosmètics. El museu, quan practica l’acti-
visme social, i per tant és receptiu al bé comú, a 
les preocupacions i als problemes de la societat, 
esdevé un lloc d’esperança, de suport de la co-
munitat. A més a més, el museu com a institució 
pública finançada amb els impostos ha de servir 
els interessos del poble.
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El museu fruit de la utopia de la teoria museolò-
gica no és una casa d’objectes, sinó d’idees. El 
museu és un creador d’opinió pública o ho hauria 
de ser, i precisament això és el que interessa dels 
museus a les estructures polítiques i a les elits 
socials: la capacitat de crear opinió de prestigi, la 
capacitat d’assumir la representació dels valors i 
dels símbols dels quals es dota la societat i de la 
societat en si mateixa.

Tanmateix, aquesta capacitat de representar la 
societat, aquest interès per la comunitat, entra 
en contradicció quan la major part dels visitants 
són estrangers.

Al meu entendre, els anomenats pecats museís-
tics no són pas la part cabdal de l’obra. Tant sols 
són l’eina de provocació, per obligar a fer una 
reflexió profunda del museu i el seu paper en la 
societat. La ferma convicció que el museu i el pa-
trimoni, si no estan al centre de la pulsió social i 
no esdevenen parts essencials de la societat con-
temporània, del seu component social i polític, 
provocaran una pèrdua de la missió del museu 
i per tant una pèrdua de la seva identitat i de la 
seva raó de ser. Els pecats serveixen per desper-
tar els professionals de les accions acomodades i 
cofoístes. El museu ha de ser trencador, ha de ser 
punta de llança del canvi social i ha de treballar 
per aconseguir individus millors. Aquest poten-
cial del museu és també la seva contradicció. A 
hores d’ara, no conec cap corrent museològic que 
hagi aconseguit posar el patrimoni, ni el seu con-
tenidor, en aquesta tessitura. Fins i tot dubto que 
els museus en l’actualitat tinguin capacitat de 
fer-ho amb l’amplitud que ell planteja. Tanma-
teix, és necessari que el museu es posi com a fita 
aquesta utopia. L’absència de la utopia comporta 
absència d’ambició i de compromís.

JOSEP MANUEL RUEDA. Director del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. 
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Tallers de Museologia, una nova 
proposta formativa de l’AMC

Tot i l’aparent especificitat del nostre camp pro-
fessional, el món dels museus engloba una diver-
sitat de disciplines, coneixements o habilitats per 
donar resposta al tractament dels nostres fons, des 
de l’ingrés d’una peça fins a la seva socialització. 
De vegades requereix un coneixement molt espe-
cialitzat per part del personal tècnic; d’altres, però, 
i especialment en institucions petites, demana una 
àmplia polivalència.

En qualsevol dels casos, ja fa temps que la tasca 
del museòleg no s’identifica exclusivament amb el 
perfil clàssic de “conservador” centrat en la gestió 
de les col·leccions i ha incorporat altres aspectes 
com la divulgació i la didàctica, per no parlar de la 
necessitat de les habilitats comunicatives, de gestió 
i tants altres termes que dia a dia s’incorporen a la 
motxilla del saber del tècnic de museus. I entre les 
darreres incorporacions hi ha el món de les noves 

tecnologies que, si bé no el qüestionem en l’àmbit de 
la conservació i catalogació dels nostres fons, ja és 
del tot impossible obviar-lo quan parlem de públics. 

En definitiva, el nostre camp professional és di-
vers i en constant evolució i, per tant, la formació 
continuada és molt important, sigui per incorporar 
temàtiques que la formació reglada no ha satisfet 
o perquè l’actualitat es va incorporant en el nostre
dia a dia.

Els estatuts de l’AMC, en el punt 3 de l’article 6, 
reconeixen aquesta necessitat i estableixen la for-
mació com una de les finalitats de l’associació: 
“Fomentar la comunicació i la relació professional 
entre els museòlegs i museòlogues, promovent ac-
tivitats culturals i formatives per tal d’elevar el ni-
vell tècnic dels associats/associades i d’assegurar la 
seva formació permanent”. 

MÒNICA BORRELL. Directora del Museu de Gavà.
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Aquest punt recull dos dels aspectes claus d’una 
associació professional: la formació continuada 
i el foment de les xarxes de relació professional 
com a eines de creixement professional.

L’AMC ha incidit des de sempre en l’especial aten-
ció a la formació i en nombroses ocasions ha 
cercat la col·laboració d’institucions o universi-
tats per tal d’afavorir l’accés i participació de so-
cis i sòcies. Aquestes aliances han permès la seva 
presència en jornades tècniques o cursos de for-
mació universitària de diversos nivells. 

En aquest context i responent a les línies estratè-
giques de l’AMC, en el pla de treball de l’any 2013 
es va incloure un nou format de sessió formativa, 
complementària a les accions anteriorment des-
crites. Una iniciativa promoguda des de dins de 
l’associació i específicament pensada per als as-
sociats. Un format que hem anomenat Tallers de 
Museologia, que ha tingut el suport de la Diputa-
ció de Barcelona.

Els Tallers de Museologia volen complementar 
l’oferta actualment existent en relació amb la 
museologia i la museografia. Neixen amb la vo-
luntat de ser un espai de formació eminentment 
pràctica, que faciliti l’exercici d’uns coneixements 
o tècniques d’actualitat i d’interès per als asso-
ciats. La voluntat és abordar temàtiques referents 
a qualsevol dels àmbits de la museologia, bé sigui 
la conservació o la documentació, bé sigui la pre-

sentació o la comunicació del patrimoni i de les 
col·leccions dels museus.

En aquest sentit, és clau la presència d’un ponent 
o docent especialista i professional en la matèria
del taller. Un professional que parli des de l’expe-
riència, que conegui les necessitats i l’especificitat 
del món dels museus, i que aporti, alhora, un con-
text de reflexió i de debat i també d’intercanvi entre 
els participants.

Per assolir aquests objectius, els tallers realitzats 
fins ara s’han fet en museus on es treballen les 
temàtiques dels tallers, que en algunes ocasions 
esdevenen, alhora, espai de treball. L’oportunitat 
de treballar a partir d’exemples pràctics ajuda a 
facilitar eines útils per a la seva aplicació al dia 
a dia.

El format dels Tallers és el que ara anomenem 
“càpsules”, és a dir, amb temàtiques concretes, 
abastables en sessions d’un matí, que responen a 
necessitats específiques sobre el treball quotidià a 
les nostres institucions. Un format pràctic adaptat 
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a la disponibilitat dels participants, rigorós en els 
continguts, dinàmic i participatiu en el desenvo-
lupament.

Fins al moment de redactar aquestes línies, s’han 
dut a terme cinc tallers. Ara per ara, les temàtiques 
han versat sobretot sobre temes de divulgació i 
comunicació, potser camps en què les novetats i la 
necessitat de reciclatge són més evidents.

El primer dels tallers va tractar sobre l’ús de la 
realitat augmentada. Carme García i Alexandra 
Prats, de l’empresa MKT Cultural, van presentar 
exemples de l’ús d’aquesta tecnologia per trans-
metre nous continguts i facilitar la segmentació de 
la informació. El segon taller, a càrrec de Susana 
Argul, de Re-Crea, va permetre analitzar l’ús de 
les dramatitzacions —visites teatralitzades, anima-
cions, etc.— per a la transmissió de la informació, 
unes fórmules que cada vegada són més comu-
nes als nostres museus. El dos següents tallers van 
permetre fer una reflexió sobre l’ús de les xarxes 
socials, alhora que Anna Coromines facilitava ei-
nes per a la bona planificació i posada en marxa 
d’aquests nous canals de comunicació. En el da-
rrer taller fet fins ara, tècnics de Criteri Digital van 
presentar les principals opcions de formats, pro-
grames i plataformes de publicacions digitals per 
tal d’ajudar-nos a planificar les nostres edicions.

Per tal d’extreure més profit dels Tallers de Mu-
seologia, les presentacions, notes o referències que 
s’han donat presencialment han estat recollides 
posteriorment i penjades a la nostra pàgina web, on 
ara les podeu consultar. 

Les demandes dels socis i sòcies apunten que els 
propers tallers seguiran aprofundint en el camp de 
les noves tecnologies: les xarxes socials, la seva 
gestió i anàlisi, i les edicions digitals, llicències 
i drets. Temes tots en què les novetats són cons-
tants, els reptes i les oportunitats són grans, i que 
ens demanen un reciclatge constant, com a ciuta-
dans i com a museòlegs.
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Intervencions museogràfiques a 
Catalunya el 2013 i 2014

INTRODUCCIÓ

Ja es pot qualificar com un clàssic el servei que 
la revista Mnemòsine realitza cada dos anys de 
cronificar les darreres novetats museogràfiques 
del país. Aquest cop és ja la quarta vegada. Ho 
hem fet des del número 5 i hem abastat els anys 
2008 i 2009 (número 5), 2010 i 2011 (número 6), i 
2011 i 2012 (número 7). Ara toca repassar el segon 
semestre del 2012, el 2013 i pràcticament tot el 
2014. El que pretenem, com és sabut, és recollir 
les realitzacions museogràfiques (nous museus i 
noves exposicions permanents en museus, monu-
ments i centres afins) operades en els darrers dos 
anys, així com els projectes en curs. 

Es tracta d’entrada d’una simple enumeració –l’es-
pai a la revista és limitat–, però volem anar més 
enllà i no només oferir un simple llistat, sinó que 
pretenem il·lustrar el pols museogràfic del país 

en el context actual de crisi i retallades. Volem 
analitzar què està passant en un país on els mu-
seus estan reculant (menys visitants, menys per-
sonal tècnic –i menys directors–, menys pressu-
post, menys horaris d’obertura, menys ajuts de les 
administracions), però on s’estan fent, malgrat la 
crisi, noves i ambicioses apostes museogràfiques, 
i sense tancar, pràcticament, cap centre dels que 
hi ha avui. En aquest sentit, també volem abordar 
l’estat dels grans projectes públics en marxa. 

Les limitacions d’espai, com a les anteriors vega-
des, obliga a la concisió, a la brevetat i a la simpli-
ficació de cada cas, tot i que la suma final de tots 
els casos recollits ha derivat realment en una crò-
nica molt extensa. Ens hem basat, com sempre, en 
notícies de premsa i webs, recollides i consultades 
al llarg de dos anys, i en algunes trucades telefò-
niques. Tot plegat provocarà algunes imprecisions 
i afirmacions ja superades en el temps. També hi 

F. XAVIER MENÉNDEZ i PABLO 

Necròpolis paleocristiana prop de la Tabacalera, Tarragona, que 
gestiona el Museu nacional d’Arqueologia de Tarragona. La nova 
remodelació museogràfica fou inaugurada el 18 de maig de 2013. 
Fotografia: X. Menéndez.
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haurà omissions involuntàries sobre realitzacions 
que desconeixem. Una vegada més, demanem dis-
culpes per avançat.

ESCENARI DE PARTIDA

La informació que hem anat recollint ens permet 
–a partit dels projectes realitzats i del context ins-
titucional en què estem– definir un escenari de 
partida general amb una sèrie de punts força que 
caracteritzen els anys 2013 i 2014, dintre del con-
text de crisi en què encara estem, i que condiciona 
les novetats en museografia d’aquest període, com 
veurem.

• El 2014 és l’any de l’arrencada de l’Agència
Catalana de Patrimoni Cultural, que, en rela-
ció amb els museus i monuments de la Ge-
neralitat, es proposa prioritzar les estratègies
destinades a incrementar els públics i els in-
gressos per productes i serveis, sobretot en
aquells centres que tinguin un potencial turís-
tic més gran. Amb tot, l’aspecte més positiu ha
estat la convocatòria i resolució per concurs
públic de la direcció de quatre museus: MAC,
MNACTEC, Md’AG i MHC.

• El nou Pla de museus anunciat el 2012 no ha
estat desenvolupat. El desplegament de les
xarxes temàtiques i territorials i dels respec-
tius SAM avança molt lentament i es desco-
neix encara el model final proposat. Men-
trestant, han desaparegut les subvencions de
concurrència competitiva de la Generalitat
destinades als museus registrats (com el 2011,
no s’han convocat el 2013 i el 2014; sí que
es van convocar el 2012). L’octubre del 2014
es va anunciar la presentació del nou Pla de
museus per al gener del 2015.

• Els museus nacionals perden perfil propi (ex-
cepte el MNAC). Els nous museus integrats a
l’Agència (MNACTEC, MAC i MHC, que hauran
de bastir en el futur un únic museu nacio-
nal d’història) han perdut personalitat jurídi-
ca, pressupost, personal, seus i autonomia. La

transferència de personal a l’estructura central 
de l’Agència ha deixat aquests museus en la 
indigència.

• Pel que fa a les grans institucions culturals
del país (quant a museus, ens referim princi-
palment al MNAC i al MACBA), els anys 2012-
2014 han estat determinants per les fortes re-
tallades aplicades pel Ministeri de Cultura a
les aportacions ordinàries, que s’han afegit a
les no menys intenses que ja havia anat apli-
cant la mateixa Generalitat. L’Ajuntament de
Barcelona ha auxiliat la Generalitat amb no-
ves aportacions econòmiques als centres, que
comportaran un reforç municipal en la seva
governança (cas del MACBA, no del MNAC).

• A escala local, es nota que ha acabat el gran
cicle de projectes museístics locals que tenien
un llarg recorregut i que han culminat recent-
ment (2011: Cerdanyola, Amposta…; 2012: Vi-
lafranca del Penedès, Palafrugell, Tortosa…). El
darrer a culminar un projecte ha estat Sitges
(2014). En molts casos, es tracta de realitza-
cions que han disposat d’aportacions externes
importants (FEDER i Govern espanyol, sobre-
tot). Malgrat la finalització d’aquest cicle, els
ajuntaments segueixen obtenint subvencions
FEDER per a propostes més o menys museís-
tiques i de vegades poc sostenibles, com veu-
rem.

• També es detecta en l’àmbit local l’interès per
noves formes o tipologies d’equipaments pa-
trimonials, que s’allunyen del format museu
i que s’assemblen més a centres d’informació
turística. Aquests nous centres poden incor-
porar exposicions permanents, o bé s’integren
en nous centres d’interpretació o en museus ja
existents.

• Els ajuntaments titulars de museus estan
aguantant els centres reduint autonomia (es-
tan desapareixent els organismes autònoms),
personal, serveis escolars, activitats, pressu-
post i horaris de visita. Alguns centres han
prescindit del personal però no han tancat,
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perquè s’ha traspassat la gestió a altres cen-
tres. Altres museus s’han desprès dels direc-
tors, i ha començat a proliferar el model d’un 
sol director per a dos museus i el de museu 
sense director. En aquest sentit, és cert que els 
museus no han tancat portes, llevat d’algu-
nes antenes o centres d’interpretació que en 
depenen i que ara només obren per a visites 
concertades.

• Si haguéssim de definir la icona més repre-
sentativa de les noves museografies del 2013,
segur que ens posaríem tots d’acord: el Centre
Cultural del Born (Barcelona). Després d’on-
ze anys d’espera, la seva inauguració i l’es-
pectacular èxit de públic han estat un punt
d’inflexió en la museologia catalana, i en el

moment oportú mercès a l’exitós context del 
Tricentenari 1714-2014.

• Precisament, un dels paradigmes del període
que analitzem és el Tricentenari, que va esde-
venir el principal camp d’actuació de la Ge-
neralitat de cara al 2014. A partir de la Ruta
1714 s’estan museïtzant espais i creant centres
d’interpretació. D’aquí a un o dos anys estarem
en condicions de valorar què ha quedat, mu-
seogràficament parlant, de l’esmentada ruta.
En contrast, la xarxa d’espais de Memòria De-
mocràtica consolida la seva decadència.

• Mentrestant, Barcelona segueix sent un món
a part. El canvi de govern municipal va supo-
sar un canvi en les prioritats. S’ha accelerat

Museu Maricel de Mar. Sitges. Imatge del dia de la inauguració, 22 de desembre de 2014. Fotografia: X. Menéndez. 

1 
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el Born, s’ha alentit el DHUB, s’ha congelat 
la xarxa del MUHBA (mentre es desplega el 
Pla Bàrcino) i es crea un nou museu: el de les 
Cultures del Món. La Diputació de Barcelona 
aporta la major part dels recursos per al nou 
museu i per al castell de Montjuïc. En canvi, el 
Museu Marítim no obté dotació, un cop aca-
bades les obres, per poder produir el seu pro-
grama museogràfic. Però el debat museístic a 
la ciutat ha tingut dos altres pols: l’esplanada 
dels museus a Montjuïc i el projecte del nou 
museu Hermitage. 

• Un altre tret característic del 2013 i el 2014, a
Barcelona ciutat, ha estat la gran eclosió del
Modernisme, amb la incorporació de nous es-
pais visitables –la majoria privats– a l’actual
oferta consolidada, que ha comportat en pa-
ral·lel sucosos debats com el del turisme mas-
siu a la capital del país o el de l’entrada de
pagament al Park Güell.

• Enmig d’aquest confús escenari, i sense deixar
Barcelona, ha sorprès l’anunci de la Generali-
tat i de l’Ajuntament de crear el Museu d’Ar-
quitectura (no previst al Pla de museus).

• En un any marcat per la commemoració dels
cinquanta anys de la mort del museòleg Joa-
quim Folch i Torres, altres debats que han
sacsejat el món patrimonial el 2013 i 2014 han
estat les polítiques d’adquisicions (sobretot de
fons literaris i fotogràfics) i l’ús privatiu dels
museus per a generar ingressos (el cas del ca-
sament indi al MNAC o la desfilada de moda
al Born).

Abans d’entrar en matèria, volem donar un cop 
d’ull a les xifres de visitants. Els museus i les 
col·leccions de Catalunya van registrar 21,6 mi-
lions de visites l’any 2013, segons la Generali-
tat. D’aquestes visites, 10,3 milions corresponen 
als cent dotze museus registrats i 11,2 a les 396 
col·leccions obertes al públic. Això representa una 
reducció d’un 6% respecte dels més de 23 milions 
de visites l’any 2011. Les xifres del 2011, en can-
vi, van representar un 5% d’increment respecte de 

l’any anterior. Si només mirem xifres de museus 
registrats, es constata un ritme decreixent (excepte 
el 2011): els 10,8 milions de visites de 2010 van 
passar a 11,4 el 2011, a 10,7 el 2012 i a 10,3 el 
2013. Les xifres que proporciona la Diputació de 
Barcelona no són coincidents, ja que palesen un 
increment moderat però sostingut. La Xarxa de 
Museus Locals (65 centres de cinquanta-dos mu-
nicipis de la província de Barcelona) va superar, 
l’any 2013, el milió de visites. Això representa un 
3,8% d’increment respecte del 2012, un increment 
menor respecte de 2011 (4,8%) i 2010 (8,4%). Es 
constata un increment notable de visitants a les 
temporals i d’usuaris d’activitats. En canvi, es 
confirma el decreixement d’activitats i visites es-
colars. També es palesa a la XML, de 2012 a 2013, 
un manteniment dels pressupostos i de les planti-
lles dels centres, així com del seu índex d’autofi-
nançament (16,5%).

Passem a relatar, una per una, les novetats mu-
seogràfiques que hem detectat en aquest període.

MUSEUS LOCALS

En el capítol dels museus impulsats principal-
ment pels ajuntaments, començarem pels centres 
de nova creació. 

Dos nous museus han estat inaugurats el 2013, 
a Almacelles i a Sant Carles de la Ràpita. El 10 
de novembre de 2013 es va inaugurar el Museu 
d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dor-
dal (MAU), a Almacelles (Segrià), impulsat per 
l’Ajuntament. El nou centre mostra l’evolució 
històrica de l’urbanisme tot centrant-se en les 
característiques del municipi. Està situat a l’an-
tic edifici del liceu escolar d’Almacelles i pivota 
al voltant de la peculiar configuració urbanísti-
ca del poble, una estructura reticular que manté 
des de la seva fundació, al segle XVIII, i que va 
motivar la declaració del centre històric com a 
BCIN. Plànols, llibres, documents originals i al-
tres peces de l’època mostren com va néixer la 
vila nova d’Almacelles en el període de la Il·lus-
tració. Per altra banda, a la primera planta també 
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s’ofereix un recorregut per l’evolució de diferents 
civilitzacions i la seva manera de concebre l’ar-
quitectura i l’urbanisme. A la segona planta se 
situen dues sales per a projeccions, conferències 
o exposicions.

A partir de l’1 de desembre de 2013 es pot visitar 
el nou Museu del Mar de l’Ebre, a Sant Carles 
de la Ràpita, que ha impulsat i finançat l’Ajunta-
ment, amb el suport del Museu de les Terres de 
l’Ebre, que ha elaborat el projecte museogràfic i 
que n’assumeix la gestió. L’equipament ofereix 
dues exposicions permanents pluridisciplinàries 
sobre el delta, i cinc interactius multimèdia sobre 
cinc eixos temàtics. Les obres de rehabilitació de 
les Casotes, l’edifici que acull el centre, van fi-
nalitzar el 2012, però no es va inaugurar fins a 
finals del 2013. 

Voldria afegir un tercer centre, que per oblit no vam 
incloure a l’anterior crònica de la revista. El 30 de 
gener de 2011 es va inaugurar la primera fase del 
nou museu d’art contemporani de Sitges impulsat 
per la Fundació Stämpfli. El nou museu, que reu-
neix vuitanta obres de cinquanta-cinc artistes de 
vint-i-dues nacionalitats diferents, està gestionat 
pel Consorci del Patrimoni de Sitges, entitat mix-
ta de l’Ajuntament i la Diputació que gestiona els 
museus de la ciutat (Cau Ferrat, Maricel…). L’Ajun-
tament ha cedit a la fundació privada dues plantes 
de l’Antic Mercat del Peix i una planta de Can Mec, 
uns 300 metres quadrats en total.

Altres museus inaugurats corresponen a projectes 
de renovació o d’ampliació de les antigues seus. 
Ens referim als casos de Roda de Ter (2003), de Be-
llmunt del Priorat (2013) i de Sitges (2014).

Museu Cau Ferrat. Sitges. Planta pis. Imatge del dia de la inauguració, 22 de desembre de 2014. Fotografia: X. Menéndez.
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Comencem amb Sitges, un projecte que ha cul-
minat recentment. El 22 de desembre de 2014 es 
va inaugurar la nova permanent dels Museus de 
Sitges (Cau Ferrat i Maricel), impulsada pel Con-
sorci del Patrimoni de Sitges (Ajuntament i Dipu-
tació de Barcelona), posant punt final a un llarg 
procés d’obres, amb un tancament de gairebé cinc 
anys. Després d’uns anys de polèmica i paràlisi, 
que comportaren la reelaboració del projecte el 
2012, les obres –amb un pressupost global de 9 
milions d’euros– van agafar velocitat de creuer, 
sense que els afectés gaire un nou ensurt: una 
nova paralització de les obres per motius ad-
ministratius, a instància de la Generalitat, que 
va obligar la Diputació a modificar el contracte 
d’obres el març del 2013. El juny del 2013 es va 
fer públic un calendari de finalització que impli-

cava obrir el Cau Ferrat (tancat des de gener del 
2010) i la casa Rocamora (que farà de vestíbul i 
distribuïdor dels dos espais museístics) l’hivern 
del 2013-2014, i el Maricel, l’estiu del 2014. Però 
la posada en marxa del nou projecte museogràfic 
i les necessitats de l’obra i la climatització de les 
sales, així com l’acurada restauració de mobles 
i altres peces han posposat la inauguració de la 
nova permanent. Mentrestant, però, els sitgetans 
van poder visitar els edificis, buits però acabats, 
en una jornada de portes obertes celebrada el 14 
de juny de 2014. El projecte pretén recuperar el 
Cau Ferrat al seu estat original del 1933 (en des-
taquen els treballs de recuperació de les vidrieres 
i vitralls) i renovar totalment el discurs del Ma-
ricel, amb un recorregut didàctic i cronològic per 
la història de l’art.

Museu Maricel de Mar. Sitges. Balconada sobre el mar. Imatge del dia de la inauguració, 22 de desembre de 2014. 
Fotografia: X. Menéndez.
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El 28 de juny de 2013 es va inaugurar el nou edi-
fici del Museu Arqueològic de l’Esquerda, a Roda 
de Ter, un cop finalitzades les obres de rehabilita-
ció de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. L’edi-
fici es troba situat estratègicament a l’entrada 
del jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda, que 
s’excava des de 1977, i se centrarà a contextua-
litzar el jaciment. L’obra civil de l’edifici ha durat 
tres anys i ha costat 1.351.000 milions d’euros (un 
milió aportat pel Ministeri de Foment mitjançant 
l’1% cultural). La resta ha anat a càrrec de l’Ajun-
tament. Amb el contenidor ja acabat i buit (la 
inauguració es va completar amb una exposició 
temporal), l’Ajuntament no ha pogut encara abor-
dar el projecte museogràfic permanent, tot i te-
nir un FEDER concedit de 129.000 euros i d’una 
aportació de l’1% de la Generalitat corresponent 
a l’Eix Transversal (300.000 euros), que fins al 
juliol de 2014 (amb la signatura del conveni entre 
la Generalitat i CEDINSA), no s’ha activat. El mu-
seu confia en poder adjudicar el projecte executiu 
museogràfic i poder-lo produir al llarg del 2015.

El 6 de març de 2013 es va inaugurar el Museu de 
les Mines de Bellmunt del Priorat. El nou centre 
amplia el petit museu obert l’any 2002 per l’Ajun-
tament. Les obres del nou museu, que pertany a 
la xarxa del MNACTEC, han costat 564.000 euros 
(la meitat, sufragades per un FEDER, i la resta, per 
l’Ajuntament, la Generalitat i el MNACTEC). La 
visita permet recórrer 700 metres de galeries de 
la mina Eugènia, una explotació de galena i plom 
que va tancar el 1972. Els nous espais inaugurats 
consisteixen en les naus de l’antiga foneria i en 
la construcció d’un nou edifici de nova planta. 
S’han creat dos espais museogràfics, amb dues 
mostres permanents, una a l’antiga foneria, i una 
altra a l’espai del taller mecànic. També s’ofereix 
un audiovisual que mostra l’antiga caldera i com 
funcionava el forn.

Igualment, els anys 2013 i 2014 han estat anys de 
proliferació de nous centres d’interpretació.

L’any 2013 es van inaugurar dos nous centres 
d’interpretació que estan gestionats pel Museu de 
la Noguera (Balaguer). El 6 de maig de 2013 es 

va inaugurar el Centre d’Interpretació de l’Or del 
Segre a Balaguer. L’espai, ubicat en l’edifici an-
nex al Molí Fariner de l’Esquerrà, fa un recorregut 
per la història de l’explotació aurífera al riu Segre 
des d’època romana fins el segle XVII i convi-
da el visitant a viure l’experiència dels autèntics 
buscadors d’or. El centre organitza tallers de cer-
ca d’or amb àbac. El visitant pot experimentar i 
cercar palletes d’or en un safareig mitjançant un 
àbac i un petit sac amb arena aurífera del Segre 
que facilita el centre. La inversió en el projecte ha 
estat de 1,5 milions d’euros, que inclou la con-
solidació de l’edifici de l’antic Molí de l’Esquerrà 
i la construcció de l’annex on s’ubica el centre. 
El finançament ha estat aportat per la Diputació 
de Lleida, fons europeus (FEDER), la Generalitat 
i fons propis. Per altra banda, el 19 d’octubre de 
2013 (tot i que va obrir les portes al públic el 14 
de setembre) es va inaugurar el Seró Espai Trans-
missor, a Reguers de Seró (Artesa de Segre, No-
guera), un centre d’interpretació que acull les res-
tes d’un túmul megalític del tercer mil·lenni abans 
de Crist compost per una anella d’esteles-menhir 
amb representació antropomòrfica, recuperades 
en el marc de les obres del canal Segarra-Garri-
gues. La singularitat de l’espai recau en el fet que 
es tracta d’un edifici dissenyat per l’arquitecte 
Toni Gironès (que s’ha especialitzat darrerament 
en museïtzació de béns arqueològics), que a més 
de les funcions museogràfiques pròpies d’un cen-
tre d’interpretació, esdevé un centre cultural poli-
valent al servei de la població. L’obra ha obtingut 
un premi FAD el 2013. Patrimoni de la Generalitat 
utilitza el cas de Seròs (un centre adscrit, des del 
punt de vista patrimonial, al Museu de la Nogue-
ra, que pertany a un municipi diferent del del ti-
tular del museu) com a exemple de com haurien 
d’articular-se els centres d’interpretació: haurien 
de dependre, a efectes de gestió, i sobretot a efec-
tes de conservació del fons, de museus registrats 
del seu territori. 

El 24 de maig de 2013 es va inaugurar a Camarasa 
el centre Espai Orígens, destinat a la divulgació 
del patrimoni arqueològic del Montsec. Aquest 
centre està promogut per l’Ajuntament de Cama-
rasa, conjuntament amb l’Associació Recerca i 
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Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH) i el Cen-
tre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Pre-
història de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(CEPAP-UAB). El projecte ha estat subvencionat, 
amb un import de 250.000 euros, pel Programa 
Leader, en el marc del Programa de Desenvolupa-
ment Rural de Catalunya 2007-2013 que impul-
sa el Departament d’Agricultura de la Generalitat 
per a la recuperació del patrimoni local com un 
element de dinamització turística i econòmica 
dels petits municipis rurals. El projecte consta de 
tres espais: a Camarasa, el centre d’interpretació 
(Espai Orígens); a Sant Llorenç de Montgai, el 
jaciment museïtzat de la Roca dels Bous (època 
Neandertal), que té el seu propi punt d’acollida; i 
també a Sant Llorenç, el Parc Arqueològic Didàc-
tic, una instal·lació educativa i de lleure. El centre 

disposa de sala de temporals, sala polivalent i 
agrobotiga. L’espai Orígens forma part de la Ruta 
dels Orígens que promou el turisme científic als 
Pirineus.

S’ha obert al públic el maig del 2013 l’Espai 
Montseny, un nou centre ubicat a Viladrau que 
mitjançant una oferta de projeccions audiovisuals 
sobre les seves riques tradicions i llegendes (les 
bruixes, els bandolers, les dones d’aigua, l’ex-
plotació del bosc) pretén promoure turísticament 
el Montseny. El nou equipament, promogut per 
l’Ajuntament, s’ubica a l’antic Centre Cultural 
Europeu de la Natura (obert el 1999 i tancat el 
2012), ha costat 425.000 euros, i ha tingut el su-
port de la Generalitat, la Unió Europea, Turiespa-
ña, l’Ajuntament i empreses.

Museu del Cau Ferrat. Sitges. Planta baixa. Imatge del dia de la inauguració, 22 de desembre de 2014. Fotografia: 
X. Menéndez.
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El 3 d’agost de 2013 es va obrir a Olost el Centre 
d’Interpretació sobre Bandolerisme dedicat a Pe-
rot Rocaguinarda, d’Oristà. El nou espai està ubi-
cat al Centre Cívic i estarà obert al públic els caps 
de setmana al matí, amb la possibilitat de visites 
concertades fora de l’horari. El centre reuneix di-
ferents plafons sobre el bandolerisme i sobre el 
bandoler Rocaguinarda i la seva època, amb el 
complement de dos vídeos. Aquesta nova proposta 
cultural s’inclou dins el projecte de promoció tu-
rística Boscos de Bruixes i Bandolers, en què par-
ticipen els municipis d’Olost, Sant Feliu Sasserra, 
Sant Hilari Sacalm, Viladrau i Arbúcies. El pro-
jecte pretén explicar el fenomen de les bruixes i 
bandolers que va tenir lloc durant els segles XVI 
i XVII a Catalunya oferint productes turístics com 
els centres d’interpretació –a Sant Feliu se’n pot 
visitar un sobre les bruixes–, rutes a peu o esde-
veniments com la fira d’Olost que té com a eix 
central la figura de Rocaguinarda.

El 6 de desembre de 2013 es va inaugurar el nou 
Centre d’Interpretació de la Fàbrica Rogelio 
Rojo de Masquefa (Anoia), coincidint amb la re-
cuperació de la Festa de Sant Eloi. L’espai s’ubica 
en una nau de la fàbrica que l’Ajuntament ha re-
habilitat i que narra, amb diversos plafons i foto-
grafies, maquinària original i un audiovisual, les 
diferents fases de construcció de la fàbrica, els 
processos de producció, i el dia a dia dels treba-
lladors avui. La fàbrica (que manufacturava for-
nitures metàl·liques i tota mena de complements 
metàl·lics per a roba) es va fundar el 1922 i va 
plegar el 2000. L’Ajuntament la va adquirir l’any 
2002 per ubicar-hi diferents equipaments muni-
cipals. L’activitat econòmica i social de Masquefa 
va girar entorn de la fàbrica, situada al centre del 
poble, durant tot el segle XX. De cara al futur, el 
centre d’interpretació té previst ampliar-se pro-
gressivament a altres espais de la fàbrica. 

El 31 de maig de 2014 es va inaugurar el Centre 
d’Interpretació de Llagostera Can Caciques (Gi-
ronès), un nou equipament situat al nucli antic, 
orientat a donar a conèixer la història local i cul-
tural del municipi. El centre permet conèixer la 
vila medieval de Llagostera a partir de les restes 

conservades, entre elles part de la muralla, i s’hi 
s’exposen els resultats de les investigacions ar-
queològiques que s’han realitzat al castell i a la 
vila. L’equipament, que també acull dependències 
municipals, disposa d’una superfície construïda 
de 208 metres quadrats, amb una sala d’expo-
sicions de 122 metres quadrats. El finançament 
del centre prové de la Llei de barris (2009) i és 
la suma de dos projectes: la rehabilitació de Can 
Caciques (2010-2013) i la construcció d’un nou 
edifici annex (2013-2014). El primer projecte ha 
suposat una inversió total de 211.772,24 euros, 
finançat pel Pla de barris (Generalitat de Cata-
lunya) i complementat per la Diputació i l’Ajun-
tament. El segon ha costat 298.520,93 euros, la 
meitat a càrrec d’un FEDER, i la resta a càrrec de 
la Generalitat i la Diputació (PUOSC) i de l’Ajun-
tament. Així doncs, el cost total del centre ha es-
tat de 510.293,17 euros dels quals 413.180,01 eu-
ros han estat subvencionats per la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, i els 97.113,16 
euros restants han estat aportats per l’Ajuntament 
de Llagostera entre el 2010 i el 2014.

El 18 de juliol de 2014 es va inaugurar al Tarròs, 
al municipi de Tàrrega (Urgell), el Centre d’Inter-
pretació Lluís Companys, dedicat a la figura del 
president màrtir, natural de la localitat, que va 
presidir la Generalitat de 1933 a 1940. El Centre 
és fruit de la col·laboració de la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de 
Tornabous. El projecte ha tardat quatre anys des 
que la Generalitat va posar la primera pedra de 
l’obra de l’equipament el 2010. L’obertura estava 
prevista per a finals del 2010, però l’obra civil va 
acabar el 2013 i ara s’ha pogut materialitzar el 
projecte museogràfic, que ha costat 100.000 euros, 
gràcies a una aportació de la Diputació de 51.000 
euros. L’edifici, valorat en 942.000 euros, tenia 
una subvenció del Departament de Governació de 
la Generalitat a través del fons FEDER, de 471.000 
euros. 

El 26 d’octubre de 2014 es va inaugurar l’Espai 
Pedrolo, un centre d’interpretació dedicat a l’es-
criptor Manuel de Pedrolo ubicat al castell de 
Concabella, al municipi de Plans de Sió (Segarra). 
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L’equipament inclou a la segona planta un centre 
d’estudis dedicat a l’escriptor (nascut als Plans de 
Sió), amb una sala de 30 metres quadrats dedica-
da a la investigació que acull el seu arxiu perso-
nal. La segona planta acull també un espai de 100 
metres quadrats d’exposició permanent dedicat a 
la seva obra i pensament, la museïtzació del qual 
ha estat a càrrec del Museu Comarcal de Cervera. 
La planta baixa disposa també d’una sala de 100 
metres quadrats dedicada a exposicions temporals. 
El projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament i 
la Fundació Pedrolo, i ha comptat amb una sub-
venció de 200.000 euros del programa Leader, a 
més d’altres fons de la Generalitat i municipals. 
En l’actualitat, el castell de Concabella acull els 
centres d’interpretació dels castells del Sió i d’aus 
dels Secans de Lleida, un centre d’atenció turística 
i altres equipaments.

Coincidint amb les Jornades de Patrimoni de se-
tembre del 2013, s’ha obert al públic, gràcies al su-
port de la Diputació de Barcelona, l’Espai d’Inter-
pretació del Cementiri d’Arenys de Mar, declarat 
BCIN. El centre, ubicat a l’entrada del cementiri, 
consta d’un espai d’acollida, amb plafons infor-
matius i un audiovisual. El 3 de juliol de 2014 
es va inaugurar la col·lecció permanent Muxart, 
color i composició, al Muxart Espai d’Art i Crea-
ció Contemporanis, un centre depenent de Museus 
de Martorell, que s’havia inaugurat com a equipa-
ment municipal el març del 2011, dedicat al pintor 
Jaume Muxart, i que ara ja disposa d’exposició 
permanent.

Per altra banda, s’han produït ampliacions o re-
formes de les exposicions permanents en museus 
existents.

El Museu de Granollers, de titularitat municipal, 
ha renovat les seves seus. L’1 de desembre de 2012 
es va inaugurar el nou edifici de La Tela, el Mu-
seu de Ciències Naturals de Granollers. La cons-
trucció del nou edifici, de 2.055 metres quadrats, 
que connecta amb La Tela, la seu del museu que 
des del 1987 es dedica a la conservació, l’estudi 
i la divulgació de les ciències naturals, compor-
ta la incorporació de nous espais polivalents que 

amplia l’oferta del museu en quant a exposicions, 
propostes pedagògiques i investigació. Les obres 
del nou edifici, iniciades el febrer de 2011, han 
traslladat a la planta baixa el vestíbul de recepció, 
la sala d’exposicions temporals i un espai peda-
gògic. Al soterrani se situa la sala polivalent, la 
reserva i el laboratori. A la planta primera s’ubi-
ca la sala d’exposició permanent, la biblioteca i 
el planetari. El planetari fou inaugurat un any 
més tard, el 14 de desembre de 2013. La nova 
instal·lació (la quarta a Catalunya) té una capa-
citat per a 40 persones i ha costat 28.000 euros, 
aportats per l’Ajuntament i la fundació privada 
AC de Granollers, que han signat un conveni per 
promoure un ampli programa escolar al voltant 
de l’astronomia. Per la seva banda, el 9 d’abril 
de 2013 es va inaugurar la nova exposició per-
manent del Museu de Granollers (la seu central), 
que amb el títol Mirades i diàlegs. Fons del Museu 
de Granollers, mostra una selecció eclèctica i no 
lineal del seu fons (unes seixanta peces), pertan-
yents a totes les èpoques i disciplines. Per altra 
banda, l’Ajuntament va obrir al públic, el 25 de 
novembre de 2014, el Centre d’Interpretació de 
la Tèrmica de Roca Umbert. Es tracta de l’espai 
de la “burra” (caldera) i turbines de l’antiga fabri-
ca tèxtil, rehabilitada el 2011, i que ara ha estat 
objecte de museïtzació. La instal·lació, que estarà 
oberta al públic general els caps de setmana amb 
visites guiades, té tres audiovisuals.

El museus de Sant Cugat del Vallès han completat 
la seva xarxa amb dues seus més. El 15 d’octubre 
del 2013 es va inaugurar la nova permanent del 
Museu del Tapís Contemporani Casa Aymat. Es 
tracta d’una ampliació de l’antiga mostra (que pas-
sa de trenta-una peces originals a quaranta-tres), 
ara amb un nou discurs pedagògic i cronològic. 
El 13 de desembre de 2013 es va obrir al públic 
el Celler Cooperatiu, edifici modernista obra de 
Cèsar Martinell, després d’un complicat procés 
administratiu. Les obres, valorades en 489.382,27 
euros i finançades pel Ministeri de Foment, van 
ser iniciades l’abril del 2011 i van acabar pràcti-
cament el juny del 2012. L’edifici, però, no va ser 
recepcionat, i fins a la tardor del 2013 l’Ajunta-
ment va exigir al ministeri que recepcionés l’obra 
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perquè la constructora que ha rehabilitat l’edifici 
modernista, URCOTEX, pogués lliurar l’immoble a 
l’Ajuntament. Finalment, l’Ajuntament ha pogut 
recuperar i museïtzar l’espai, que mostra el pro-
cés industrial del vi tal com es feia a mitjans del 
segle xx. Paral·lelament, l’Ajuntament impulsa el 
Museu de les Matemàtiques (vegeu infra), mentre 
que sectors de la societat civil local reclamen un 
Museu Municipal d’Arts Plàstiques i Visuals amb 
el nom i el fons de l’artista Pere Formiguera.

El 5 de juliol de 2014 s’han inaugurat les dues pri-
meres sales de la col·lecció permanent del Museu 
Cerdà (Puigcerdà), dedicades a la casa i la famí-
lia cerdana. El projecte del museu va començar 
fa vint-i-un anys, i a poc a poc s’ha remodelat 
la sala de convencions, l’edifici i el pati, corres-
ponents a l’antic convent de les carmelites des-
calces, a càrrec de l’Ajuntament de Puigcerdà. Va 

ser l’any 2008 quan es va presentar un ambiciós 
projecte museogràfic per dotar el museu d’una 
exposició permanent, però fins al 2014 no s’ha 
començat a materialitzar. Fins ara al museu s’hi 
programaven activitats culturals i exposicions 
temporals. El projecte del Museu Cerdà preveu un 
viatge històric per la Cerdanya, amb espais dedi-
cats a la comarca, la vila de Puigcerdà, els esports 
d’hivern o la vida al convent, que s’aniran execu-
tant per fases. 

El Museu Comarcal de Manresa va inaugurar el 
4 de desembre de 2014 el nou espai permanent 
dedicat al pintor barroc Antoni Viladomat, des-
prés que el MNAC fes un dipòsit de dotze pintu-
res de l’artista, d’acord amb l’objectiu mutu dels 
dos museus (i de la Xarxa de Museus d’Art) de 
convertir el de Manresa en el principal referent 
de l’art barroc català. L’Ajuntament de Manresa 
va descartar, el 2012, per mancances pressupos-
tàries, l’ambiciós pla de l’anterior consistori per 
fer créixer el museu a partir del trasllat de l’arxiu, 
i ha aprovat un nou pla més realista consistent a 
reordenar les sales i incrementar el museu en 800 
metres quadrats, que comportarà ampliar l’espai 
dedicat a l’escenògraf Mestre Cabanes i crear dos 
nous espais, dedicats al catalanisme (principal-
ment a les Bases de Manresa) i a la Manresa ig-
nasiana. El Pla director de l’antic Col·legi de Sant 
Anastasi, del 2011, que preveia traslladar l’arxiu 
fora de l’actual edifici del museu, queda aparcat. 

Vista aèria del  Celler Cooperatiu de Sant Cugat del 
Vallès. Fotografia: Mané Espinosa. Museus de Sant 
Cugat. 

Detall del muntatge museogràfic del  Celler Cooperatiu 
de Sant Cugat del Vallès, edifici modernista obra 
de Cèsar Martinell, que gestiona el Museu de Sant 
Cugat.  Fou inaugurat el 13 de desembre de 2013. 
Fotografia: Mané Espinosa. Museus de Sant Cugat.
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En paral·lel, el museu segueix gestionant l’Espai 
Memòries (creat el 2010 en el marc dels espais del 
Memorial Democràtic) i, des de la seva creació, el 
2011, gestiona el Centre d’interpretació del Ca-
rrer del Balç, dedicat a La Manresa medieval: la 
ciutat en temps de Pere III, que va ser museïtzat 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

Un nou museu s’està bastint per etapes: el Museu 
de la Vall de Lord (Sant Llorenç de Morunys, Sol-
sonès). L’Ajuntament i el bisbat de Solsona, amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya i el Mi-
nisteri de Foment, impulsen un projecte de reha-
bilitació arquitectònica de determinats espais del 
monestir de Sant Llorenç de Morunys que es desti-
nen gradualment a museu. El museu, que gestiona 
l’Associació Cultural de la Vall de Lord (fundada 
al 1946) ja existia al monestir, però en els darrers 
anys s’ha impulsat la rehabilitació del monestir i 
la obertura de noves sales, que complementen la 
visita a l’església i al claustre. El centre disposa 
en l’actualitat d’un espai d’exposicions temporals 
i organitza tot tipus d’activitats culturals. Des de 
l’agost del 2012, el museu disposa d’una nova sala 
dedicada als guixos emmotllats de la Vall de Lord 
patrocinada per l’empresa KNAUF. L’agost del 
2013 es va remodelar l’exposició permanent, que 
avança cap la configuració prevista en el projecte 
del museu definitiu, que es basa en quatre eixos 
explicatius: la pedra, la fusta, el guix i la llana, 
quatre elements tradicionals i representatius del 
paisatge, el patrimoni i la història de la Vall de 
Lord. L’agost del 2014 es va obrir a la visita l’antic 
celler del monestir.

El mes de març del 2014 va tenir lloc la inaugura-
ció de la nova sala permanent del Museu Comar-
cal de l’Urgell, a Tàrrega, anomenada Tragèdia al 
Call. Tàrrega 1348, en què s’exposa el seu patri-
moni artístic medieval i el llegat del passat jueu, 
a partir sobretot de les excavacions realitzades al 
cementiri jueu (2007) i del relat del pogrom de 
1348. El muntatge ocupa 150 metres quadrats i ha 
estat finançat íntegrament pel Ministeri de Cultu-
ra amb 200.000 euros. També es museïtzarà l’an-
tic call amb sis panells informatius. El museu, per 
altra banda, té la intenció de disposar en el futur 

d’una sala per exhibir permanentment el fons pic-
tòric d’artistes targarins. El 10 d’abril de 2014 es 
va inaugurar la nova exposició permanent de la 
seu d’història del Museu de l’Hospitalet (Museu de 
l’Hospitalet - Casa Espanya, Espai d’Història) amb 
el títol L’Hospitalet, un indret, una història, con-
sistent en un recorregut històric pel segle XX a la 
ciutat. D’aquesta manera, les tres seus del museu 
al carrer Xipreret ja disposen de les respectives 
permanents (d’art, d’història i de memòria demo-
cràtica). El conjunt de la Seu d’Ègara - Esglésies 
de Sant Pere de Terrassa, depenent del Museu 
de Terrassa (municipal), i inaugurat el 2009, ha 
culminat una de les obres pendents del seu Pla 
director. Les obres s’han realitzat a l’església de 
Sant Pere, una de les tres esglésies paleocristia-
nes i alt medievals del conjunt, i han consistit, 
fonamentalment, en la restauració de la cornisa, la 
consolidació dels murs, la il·luminació i a fer una 
obertura exterior. Les obres es van iniciar l’abril 
del 2013 i han acabat aquest 2014, i han tingut un 
pressupost de 500.000 euros aportat íntegrament 
pel Ministeri de Cultura. El Museu Abelló de Mo-
llet disposa d’un nou espai d’exposició habilitat a 
l’entrada del recinte, anomenat El Racó de l’Artis-
ta, que fou inaugurat el 17 de maig de 2014, i que 
estarà destinat a mostrar l’obra dels artistes locals. 
El Museu del Ter de Manlleu, que el 2014 ha ce-
lebrat el desè aniversari, ha enriquit notablement 
el seu fons amb la transferència de la històrica 
col·lecció de ciències naturals del seminari de Vic, 
formada el segle XIX. En destaca un herbari de 
setze volums, a més de fòssils, minerals i animals 
dissecats, més de set-cents objectes en total. Per 
altra banda, el museu ha canviat de nom i de mo-
del de gestió. D'anomenar-se Museu Industrial del 
Ter passa a denominar-se, l’abril del 2013, Mu-
seu del Ter. El mes de maig del 2014 l’Ajuntament 
en va assumir la gestió directa, un cop dissolta la 
fundació privada que fins ara el gestionava. Això 
ha provocat noves reduccions horàries de plantilla 
que s’afegeixen a les que es van produir el 2012. 
El Museu Comarcal de Berga va realitzar obres, el 
darrer trimestre del 2013, per doblar la capacitat 
de l’espai de reserva ubicat a la primera planta de 
les antigues cotxeres de la caserna militar, amb un 
cost de 94.000 euros. Finalment, el famós claustre 
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d’estil romànic de Mas del Vent (Palamós), que 
finalment ha esta declarat fals per la Generalitat 
(que el considera una recreació historicista del se-
gle xx), serà visitable a partir de febrer del 2015 
de la mà del Museu de la Pesca de Palamós, a qui 
s’ha encarregat la gestió de les visites.

Més enllà dels museus stricto sensu, també volem 
donar notícia de determinades rehabilitacions, ins-
tal·lacions i equipaments en monuments que han 
comportat la seva museïtzació. El 23 de novembre 
de 2013 va ser inaugurat oficialment (finalment, 
perquè feia més d’un any que estava enllestit i 
pendent de presentar) la nova configuració de 
l’absis de l’església de Sant Climent de Taüll (Vall 
de Boí, Alta Ribagorça), que ara es mostra amb 
una reproducció-projecció virtual, mitjançant la 

tècnica del mapping, que recrea in situ les pintu-
res romàniques (actualment conservades al MNAC) 
amb una qualitat extraordinària. El conjunt està 
gestionat pel Consorci del Patrimoni Mundial de 
Boí, compost per la Generalitat, l’Ajuntament, el 
bisbat i el consell comarcal. El cost, inclosos di-
versos treballs de restauració i museïtzació, puja 
a 400.000 euros, a càrrec de l’Obra Social de La 
Caixa, amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat, la UB i el MNAC. En cada cicle 
de 30 minuts s’ofereix al visitant 3 minuts de l’es-
tat actual, 17 minuts de projecció fixa i 10 minuts 
d’una animació que realça els detalls dels frescos. 
El projecte ha estat premiat als Estats Units pel 
congrés Museums and the Web l’abril del 2014. 
L’impacte de la nova oferta s’ha materialitzat amb 
un increment de visitants del 30% el 2014 respecte 

Vista de la nova presentació de la permanent del Museu de l’Hospitalet. Fotografia: X. Menéndez.
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del 2013. El 8 de febrer de 2014 es va inaugurar 
la nova museïtzació del castell de la Santa Creu 
de Calafell. La nova museografia està instal·lada 
tant a l’interior del castell com al nucli històric, 
i consisteix en un nou audiovisual, noves passa-
rel·les i nous accessos i un seguit de plafons in-
formatius que incorporen codis QR que permeten 
una visita virtual a través d’una apli gratuïta que 
s’activa amb el mòbil i que proporciona contin-
guts de “realitat augmentada”. Els treballs han es-
tat finançats per l’Ajuntament amb el suport d’un 
FEDER. L’Ajuntament d’Igualada ha completat, a 
finals del 2013, les obres de rehabilitació exterior 
de la Igualadina Cotonera, emblemàtic edifici in-
dustrial declarat BCIN, amb una subvenció de mig 
milió d’euros del Ministeri de Cultura. En canvi, 
la remodelació interior està absolutament parada 

i sense data. El projecte de 2009, valorat en 15 
milions d’euros, comportava la creació, al seu in-
terior, del Museu de la Premsa de Catalunya (im-
pulsat pel grup Godó), i d’altres equipaments, com 
una ludoteca, un centre cívic i l’arxiu municipal. 
Igualment, va culminar, el mes d’abril del 2014, 
l’enèsima restauració del monestir de Sant Pere de 
Casserres (Masies de Roda), propietat del Consell 
Comarcal d’Osona, amb aportacions de La Caixa 
i la Diputació. S’hi van haver de fer nous treballs 
de restauració de la coberta després de les falli-
des restauracions realitzades per la Generalitat el 
1997 i el 2004. L’Ajuntament d’Alcover ha impulsat 
la restauració de l’Antic Convent de Santa Anna, 
inaugurat el 5 de juny de 2014 com a equipament 
cultural. Les obres han durat cinc anys i han costat 
4 milions d’euros, la major part procedents d’un 

Detall de la nova exposició permanent del Museu de l’Hospitalet (Casa Espanya Espai d’Història). Inaugurat el 10 
d’abril de 2014. Fotografia: X. Menéndez.
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1% cultural del Ministeri de Foment. L’Ajuntament 
de Tarragona va inaugurar el 7 d’agost de 2014, 
amb una subvenció del Ministeri de Cultura, un 
nou circuit de visites senyalitzat al Circ Romà que 
incorpora la nova Porta Triumphalis descoberta. 
El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) 
de la Diputació de Barcelona manté el seu pro-
grama de restauració i obertura a la visita pública 
de monuments per encàrrec dels respectius ajunta-
ments. El 23 de novembre de 2013 es van inaugu-
rar les obres de recuperació del pati i de la muralla 
de llevant del castell de Boixadors (Sant Pere de 
Sallavinera). L’SPAL hi intervé al monument des 
del 1996.

Són nombrosos els projectes de nous museus (o 
de profunda remodelació dels existents) i de nous 
centres d’interpretació que, malgrat la crisi i les 
retallades, s’estan obrint pas. Alguns ja els havíem 
relatat a Mnemòsine i segueixen avançant. D’al-
tres estan congelats a l’espera de finançament. 

El projecte del Museu Casteller de Catalunya 
a Valls es va desencallar el maig del 2013 quan 
es va anunciar el nou acord entre l’Ajuntament 
de Valls i l’INCASÒL, que va confirmar el canvi 
d’ubicació del centre, previst inicialment a l’ARE 
de Ruanes i situat finalment al centre de la pobla-
ció, a la plaça del Blat, en unes finques propie-
tat de la Generalitat (INCASÒL), que han passat al 
municipi. L’acord permetrà redimensionar el pro-
jecte i abaratir el seu cost (de 12 milions d’euros 
passa a 6). L’Ajuntament, que s’ha compromès a 
liderar el projecte, va anunciar el 2013 que una 
primera fase es licitaria a finals del 2013, amb una 
partida de 1,5 milions d’euros del pressupost mu-
nicipal. Efectivament, durant el mes de maig del 
2014 es van iniciar –en dues fases, de sis mesos 
de durada– els treballs d’enderroc de vuit finques 
properes a la plaça del Blat. En total, s’enderroca-
ran vint-i-dues cases del barri vell. En paral·lel, 
l’arquitecte Dani Freixes està acabant el projec-
te arquitectònic del museu, de nova planta, i de 
2.000 metres quadrats. L’equipament inclourà sala 
d’actes, botiga, bar-restaurant i un centre de do-
cumentació i recerca. Una torre de vidre il·lumi-
nada identificarà des de lluny el museu. Es preveu 

que les obres s’allarguin dos anys i es pugui in-
augurar el nou equipament el 2016. El finança-
ment anirà a càrrec de l’Ajuntament, la Diputació 
i la Generalitat (6 milions d’euros, dos per cada 
administració), que formen el Consorci del Museu 
però que lidera l’Ajuntament (per aquesta raó hem 
inclòs aquest museu en l’apartat museus locals; 
fins ara era a l’apartat de la Generalitat, ja que era 
un museu d’abast català que impulsava en origen 
el Govern del país). El 27 de novembre de 2014 
l’Ajuntament va presentar el projecte definitiu del 
museu. L’edifici costarà 3.789.219 euros més 1,2 
milions d’euros d’equipament i museografia. El so-
lar, de 1.559 metres quadrats, aixoplugarà 2.800 
metres quadrats útils en diversos nivells. La pre-
visió d’obertura s’estableix el 2 de febrer de 2017. 
L’equipament hostatjarà també la seu de la coordi-
nadora de colles castelleres.

Per fi sembla que comença a caminar el projecte 
del nou Museu d’Art de Lleida, amb el qual es 
dotarà de nova seu i nou programa el Museu d’Art 
Jaume Morera. El juliol del 2014, l’Ajuntament va 
convocar el concurs obert per a la contractació de 
l’assistència tècnica per a l’assessorament museo-
gràfic en l’adequació de l’antic Palau de Justícia 
i la redacció del Projecte Museogràfic del Museu 
d’Art de Lleida. El 30 d’octubre de 2014 la Paeria 
va fer pública l’adjudicació del projecte a l’empre-
sa Croquis per 58.080 euros. L’aposta per traslla-
dar el Morera a l’Antiga Audiència suposa la re-
núncia definitiva a la construcció d’un nou edifici 
per al museu, per manca de recursos. Amb tot, es 
preveu que el cost de la rehabilitació seria d’uns 4 
milions d’euros. També s’ha desencallat el projec-
te del Museu de la Ciència i el Clima, que també 
promou la Paeria, i que s’ha de construir al Turó 
del Gardeny. L’equipament estava a mig fer des 
del 2011, quan es va paralitzar la inversió prevista 
del Pla de barris de la Generalitat (la primera fase 
va costar 1,9 milions d’euros). El novembre del 
2014 l’Ajuntament ha comunicat una inversió de 
400.000 euros, la meitat dedicats a adequar els ac-
cessos, i l’altra meitat, al projecte de bastir un espai 
museístic per acollir el llegat del bioquímic Joan 
Oró. Es preveu acabar aquesta fase a la primavera 
del 2015. Mentrestant, el Servei d’Arqueologia de 
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la ciutat ha obert la visita l’Arxiu Arqueològic, un 
magatzem visitable situat a Albarès i que mostra 
els darrers materials arqueològics ordenats i en-
dreçats, recuperats en els darrers anys d’excava-
cions, i que prefigura el tantes vegades anunciat i 
ajornat Museu d’Història de la Ciutat.

Un altre projecte que ha estat objecte d’una enor-
me polèmica a la ciutat de Girona durant els anys 
2013 i 2014 és l’adquisició de la Col·lecció Santos 
Torroella i la creació del futur museu d’art con-
temporani de la ciutat. El plenari de l’Ajuntament 
de Girona va aprovar, el 14 de febrer de 2014, 
després de dos intents anteriors fallits, l’adquisi-
ció del fons d’art de Rafael Santos Torroella per 
3,9 milions d’euros als seus hereus (a pagar en set 
anys), amb el desacord de l’oposició municipal i 
d’una part de la societat local. Un manifest d’ar-
tistes, crítics i historiadors publicat el setembre 
del 2013 es mostrava crític amb l’adquisició. Les 
crítiques han estat: el seu elevat preu, la relativa 
rellevància i qualitat del gruix del fons (el valor 
de la col·lecció és discret, llevat d’algunes obres), 
la seva poca atracció turística (l’Ajuntament creu 
que serà un revulsiu turístic) i la inoportunitat 
de la inversió en plena crisi (adquisició i creació 
del nou museu). Per altra banda, la taxació del 
fons ha estat també objecte de polèmica. Final-
ment, la despesa municipal serà menor (2,3 mi-
lions d’euros), ja que la Diputació en pagarà una 
part, i a més els hereus pagaran amb obra l’impost 
de successions a la Generalitat, obra que cedirà a 
l’Ajuntament com a contribució al museu. El fons 
consisteix en l’arxiu i la biblioteca del crític d’art 
traspassat el 2002 i la seva col·lecció, amb obres 
de Miró, Dalí, Tàpies, Picasso, Nonell, Tharrats, Pi-
cabia, Gris, Kahlo, Pons, Brossa, Guinovart, Chilli-
da, etc. Diverses institucions estaven interessades 
en aquest fons, entre d’altres l’IVAM, el MNCARS, 
el MACBA i el MNAC. L’Ajuntament, en un gest 
per prefigurar el futur museu d’art contemporani a 
la Casa Pastors (que fins fa un any era la seu dels 
jutjats), va inaugurar, el 5 de maig de 2014, una 
exposició temporal amb el títol Color latent, co-
missariada per Carme Sais, la directora del centre 
d’art El Bòlit. La mostra consisteix en una selecció 
d’obres datades entre el 1983 i el 2013 del fons 

d’art municipal (segles XIX i XX, 3.380 obres), 
fons que conjuntament amb la recentment adqui-
rida col·lecció Santos (1.320 peces) ha de consti-
tuir el futur museu a la Casa Pastors, propietat de 
l’Ajuntament i de la Generalitat (50% cadascuna). 
Aquesta cedirà al consistori la seva part dins del 
2014 i dóna suport al nou museu. Algunes fonts 
han xifrat en més de 4 milions d’euros la inversió 
necessària per rehabilitar la casa Pastors com a 
museu.

L’Ajuntament de Tarragona ha fet públic el mes 
de juny del 2014 la intenció de crear el Museu de 
la Química. Es tractaria d’un centre pioner i únic 
a Espanya dedicat a la indústria química, sector 
molt vinculat a la ciutat. La seu escollida és el 
Banc d’Espanya, a la Rambla Nova, un immoble de 
3.000 metres quadrats distribuïts en quatre plan-
tes, de propietat municipal i que des de fa deu 
anys espera destí. La iniciativa és municipal però 
busquen partenaires com la URV i altres museus 
de ciència, així com atreure inversions privades. 
Per altra banda, el consistori tarragoní ha decidit 
crear un espai museïtzat al voltant de l’aqüeducte 
romà de les Ferreres, un monument visitable de 
forma lliure almenys fins ara. Per fer-ho ha de-
cidit cedir l’explotació de l’espai a una empresa 
privada. L’empresa guanyadora del concurs con-
vocat per l’Ajuntament és Linoleum. El projecte es 
va fer públic el juny del 2014 amb el nom de Parc 
Ecohistòric del Pont del Diable, que pretén estar 
enllestit en un any. El projecte inclou la rehabili-
tació de l’antiga casa del guarda com a restaurant 
i la construcció d’un edifici de nova planta per a 
centre d’interpretació, a més d’altres serveis turís-
tics. Està prevista una inversió privada de 253.000 
euros. L’espai a gestionar medeix 20 hectàrees. 
L’empresa adjudicatària, que assumeix també la 
seguretat del recinte, va anunciar la intenció de 
les visites guiades l’estiu del 2014. Paral·lelament 
a aquests dos nous projectes, ha transcendit que 
la Casa de la Festa de Tarragona, inaugurada el 
2008, que depèn des de 2013 del Museu d’Història, 
i que conserva i exposa de forma permanent els 
elements del seguici popular i dels castells de la 
ciutat en un espai de 1.400 metres quadrats, pateix 
greus dèficits estructurals. El centre ja va tancar 
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uns mesos el 2012-2013. Tot i reobrir l’abril del 
2013, el mal estat de l’edifici s’ha agreujat, però 
la inversió necessària és tan elevada que l’Ajun-
tament ha declarat (agost del 2014) que ara no 
disposen dels fons necessaris.

Segueix aturada la continuïtat del projecte VIN-
SEUM, el Museu de les Cultures del Vi de Cata-
lunya, a Vilafranca del Penedès. El 2012 va obrir 
la seva principal instal·lació (el Palau Reial), però 
encara té pendent desenvolupar el projecte d’am-
pliació previst, centrat en l’edifici Pa i Figues, que 
ja té projecte executiu però no finançament. Per 
altra banda, el 10 de desembre de 2013 es va in-
augurar una nova instal·lació dedicada a la pro-
moció del vi, la Casa Km 0 Enoturisme-Penedès, 
a l’edifici La Teresita, un dels previstos per am-
pliar el museu. Es tracta de la seu del Consorci 
de Promoció Turística de l’Alt Penedès i del punt 
d’informació enoturística, que gestiona el Consell 
Comarcal i no el museu. Al segon pis d’aquest 
immoble s’hi traslladaran les oficines del museu, 
a principis del 2015, un cop enllestides les obres 
en curs.

El desembre del 2012 l’Ajuntament de Reus va fer 
públic un nou Pla de Museus 2012-2015, que com-
porta la concentració de serveis museístics en un 
del centres i el tancament de l’altre. El Museu d’Ar-
queologia Salvador Vilaseca –que perdrà el nom i 
passarà a denominar-se Museu de Reus Salvador 
Vilaseca– acollirà les exposicions de l’Ajuntament, 
i el Museu d’Art i Història, situat a la plaça de la 
Llibertat, s’ha reconvertit, des de l’1 de febrer, en 
un magatzem visitable i obrirà al públic només 
en dates determinades per atendre la demanda 
de grups escolars o per a exposicions temporals 
puntuals. La mesura es deu a raons econòmiques: 
l’Ajuntament espera obtenir un estalvi del 30% del 
pressupost anual ordinari de l’Institut Municipal 
de Museus. El Museu de Reus, abans d’Arqueolo-
gia, situat al raval de Santa Anna, serà potenciat 
i acollirà la planta grans exposicions, com les de-
dicades al pintor Marià Fortuny (muntada conjun-
tament amb el MNAC el 2013), al pintor Tapiró 
(2014) i al general Prim (2014). La col·lecció d’ar-
queologia s’ha traslladat al primer pis. Es dóna el 

cas de que el Museu de Reus, per executar les obres 
necessàries per acollir la mostra de Fortuny, també 
va tancar les portes al públic, des de l’1 de febrer 
de 2013 fins a la seva inauguració. L’Ajuntament 
té la intenció d’ampliar el museu enderrocant les 
cases adjacents, que ja són de propietat municipal. 
El museu segueix gestionant el Centre de la Imatge 
Mas Iglesias (CIMIR), dedicat a la fotografia, i ja 
no gestiona el Centre d’Art Cal Massó, la gestió 
del qual ha estat externalitzada per l’Ajuntament 
l’any 2013. Pel que fa al Centre d’Interpretació del 
Forn del Sugranyes, que també penja del museu, 
a principis del 2015 reobrirà les seves portes amb 
una ampliació del seu discurs complementat amb 
materials ceràmics.

En relació amb el projecte de l’Ajuntament de Ca-
lella (Maresme), anunciat el juliol del 2012, d’im-
pulsar el Museu del Turisme, en conveni amb la 
Diputació, el juliol del 2014 es va fer públic que la 
Generalitat (Direcció General de Turisme) hi des-
tinarà mig milió d’euros, diners que s’afegeixen 
als ja concedits per un FEDER i per la Diputació. 
El nou equipament, que ja compta amb un 70% 
de finançament extern, estarà ubicat en una nau 
de la fàbrica Llobet-Guri i ocuparà 1.300 metres 
quadrats. El novembre del 2014 l’Ajuntament ha 
adjudicat el projecte museogràfic, amb un tribu-
nal participat per la Generalitat i la Diputació. Es 
treballa per obrir el 2015. El nou centre, que es-
tarà dedicat al turisme en general, i al de Calella 
en particular, quasi no disposarà de col·lecció, i 
estarà gestionat pel Museu Arxiu Municipal de 
Calella. Per altra banda, aquest museu disposarà 
d’un nou espai destinat a reserva al soterrani de 
la mateixa Fàbrica Llobet-Guri, un gran complex 
que es dedicarà a molts usos comunitaris i cultu-
rals, d’acord amb el Pla d’usos aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament l’abril del 2014. 

Perquè el Museu de la Torneria de la Vall del Ges, 
ubicat a Torelló, obri definitivament portes resta 
encara la darrera inversió: acabar les instal·lacions 
i executar el projecte museogràfic elaborat el 2011 
amb la participació d’experts voluntaris, un pro-
jecte que està sent revisat i actualitzat el 2014 amb 
el suport de la Diputació i del MNACTEC. L’edifici, 
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l’antiga torneria de Can Vidal, ja està rehabilitat. 
S’hi han invertit més d’1,5 milions d’euros entre 
1998 i 2012. El museu i altres equipaments de 
la ciutat s’ubiquen a la planta baixa de l’antiga 
Torneria, que destinarà 600 metres quadrats a ex-
posició permanent i 180 metres quadrats a la sala 
polivalent. El centre va obrir provisionalment les 
seves portes per primera vegada al públic a finals 
de juliol del 2013, per la festa major, per mostrar 
els espais de la planta baixa. Tot i no estar encara 
obert, el museu realitza tallers escolars i ofereix 
diverses rutes i visites. El museu, gestionat per 
un consorci format pels tres ajuntaments de la 
Vall del Ges (Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant 
Vicenç de Torelló), té vocació supramunicipal. 
També va optar per vincular-se a la gestió amb 
el Museu del Ter de Manlleu, però la proposta no 
s’ha materialitzat. En aquests moments ja forma 
part del sistema territorial del MNACTEC.

Després de la renovació del Museu de Mataró 
(actual seu de can Serra) inaugurada el 2011, ha 
avançat parcialment el projecte de fer de l’antiga 
fàbrica de Can Marfà la nova seu del museu. La 
nau petita, ja rehabilitada, esta destinada a rebre 
la col·lecció de maquinària tèxtil de la Funda-
ció Vilaseca com a base de l’exposició perma-
nent Mataró, capital nacional del gènere de punt. 
La data d’obertura, després de diversos retards, 
estava situada dins l’any 2014. El desembre del 
2013 l’Ajuntament havia aprovat el conveni, pel 
qual la Fundació fa donació dels fons a la ciu-
tat, i en el qual es compromet a crear l’equipa-
ment. En canvi, està aturada la rehabilitació de 
la nau gran, destinada a l’exposició permanent 
d’història i arqueologia i als serveis tècnics. Pa-
ral·lelament, l’Ajuntament ha tancat Can Xalant 
com a centre de producció artística. L’immoble, 
proper a la Torre Llauder, es destinarà als serveis 
d’arqueologia del museu. Pel que fa a la Col·lec-
ció Bassat, l’any 2014 mostra la quarta exposició 
del seu fons a la Nau de la Societat Cooperativa 
la Obrera Mataronesa, més coneguda com a Nau 
Gaudí, cedida per l’Ajuntament a la Fundació 
Carme&Lluís Bassat. Des de la seva inauguració 
el 2010, la Nau Gaudí ha exposat temporalment, 
cada any, quatre lliuraments dels seus fons, i de 

forma provisional, en espera de la construcció 
definitiva del futur Museu d’Art Contemporani 
de Mataró, que impulsa un consorci compost per 
la Fundació i l’Ajuntament. La Fundació, que te 
un fons de 1.700 obres, té previst realitzar una 
cinquena mostra, que resumirà les quatre prime-
res. Bassat considera la seva col·lecció com l’au-
tèntic museu d’art contemporani de Catalunya, 
entès com a aparador dels artistes catalans, ja 
que sosté que el MACBA aposta principalment 
per autors estrangers. 

A Catalunya hi ha sobre la taula un altre gran 
projecte d’un gran museu, amb una gran inver-
sió. Es tracta del Museu del Bosc de Sant Celoni. 
Tot i l’impuls de l’Ajuntament de Sant Celoni, no 
és un projecte local, sinó que té molts partenaires 
i un abast global. L’equipament ha estat dissenyat 
per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
(ICTA) de la UAB, amb un equip liderat per Martí 
Boada, i per un equip del CosmoCaixa de Bar-
celona, amb Jorge Wagensberg al capdavant. Es 
planteja com un museu-observatori, un ecomu-
seu de nova generació, un museu viu, innova-
dor, amb noves tecnologies, que disposarà d’un 
espai edificat de 7.100 metres quadrats més una 
parcel·la annexa de 7.700 metres quadrats amb 
reproduccions a l’aire lliure de mitja dotzena de 
paisatges forestals. L’avantprojecte constructiu 
de l’edifici (el sol es municipal) ha estat adjudicat 
a l’arquitecte Javier de las Heras, que va guanyar 
el corresponent concurs. El museu podria tenir 
un cost de 10 milions d’euros i es pretén trobar 
suport econòmic a les administracions europea, 
espanyola i catalana. 

Un altre projecte en marxa és l’Ecomuseu del Blat. 
El 4 de novembre de 2012 es va presentar a Vic 
la seva constitució oficial, amb la signatura d’un 
conveni entre l’Ajuntament de Taradell, la Uni-
versitat de Vic (UVIC) i l’associació Els Tonis de 
Taradell. El projecte es va iniciar el 2000 i pre-
tén recuperar el patrimoni agrícola i la vida ru-
ral d’Osona mitjançant la confluència de diversos 
museus, col·leccions i associacions de la comar-
ca. Es pretén que l’Ecomuseu sigui un equipament 
viu, a l’aire lliure, que actualment ja funciona en 
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xarxa, ja que està constituït per una agrupació 
d’equipaments culturals i museístics que es coor-
dinen a través d’un nucli central que organitza i 
coordina les visites a una desena de punts, ja si-
guin col·leccions, espais o instal·lacions distribuïts 
per tota la comarca. Formen part de l’Ecomuseu 
el mas El Colomer de Taradell, el molí de la Cal-
varia a Calldetenes, la Casa-Museu Verdaguer de 
Folgueroles, el Museu del Pa de Tona, el mas Soler 
de Santa Eulàlia de Riuprimer, l’Alzinar de la Roca 
de Taradell, el jaciment del Camp de les Lloses de 
Tona, el Grup de Naturalistes d’Osona o la Xarxa 
de Custòdia del Territori, entre d’altres. A més de 
l’Ajuntament de Taradell, hi estan compromesos 
com a impulsors els ajuntaments de Tona, Callde-
tenes, Santa Eugènia de Berga i Folgueroles. En el 
pressupost de l’Ajuntament de Taradell del 2014 
s’havia previst una partida de 20.000 euros per 
constituir la Fundació de l’Ecomuseu del Blat. El 
principal equipament de l’ecomuseu és el mas El 
Colomer (museu de l’ofici de pagès), una explo-
tació agrícola (privada, per tant) de Mont-rodon 
(Taradell), que en els darrers anys s’ha dedicat a 
recollir una valuosa col·lecció de la vida de pa-
gès oberta a tots els públics, i que presenta en set 
sales. Durant els darrers anys els responsables del 
projecte, sobretot de la UVIC, s’han dedicat a ca-
talogar eines i guarniments de les cases de pagès i 
altres béns mobles, així com elements del paisatge 
(camps, horts, arbres, basses…). L’Ecomuseu i la 
UVIC també donen suport a activitats de recer-
ca, com els projectes d’agricultura experimental 
en època ibèrica que impulsen, aquest 2014, els 
equips arqueològics de Camp de les Lloses (Tona) 
i Estinclells (Verdú). El Camp de les Eres és un 
terreny experimental on l’ecomuseu reprodueix a 
escala el sistema de rotació de conreus anomenat 
trènit, propi de la Plana de Vic. En el Pla director 
que s’està desenvolupant es preveu obrir la visi-
ta al gran públic i al turisme, després de diver-
sos anys de focalitzar les activitats i les visites 
en el públic escolar, amb una resposta molt po-
sitiva. Finalment, durant el 2014 s’han realitzat 
obres per convertir la Cabanya de la Roca, un 
cobert propietat de l’Ajuntament de Taradell, en 
la seu de l’Ecomuseu del Blat. Les obres es finan-
cen a través d’una subvenció de la Diputació de 

Barcelona per a l’arranjament d’edificis singulars. 
Des d’aquest punt físic s’atendran els visitants i es 
derivaran als diferents equipaments que integren 
l’Ecomuseu del Blat. 

En relació amb la Casa de la Patum de Berga, 
l’Ajuntament no va executar la inversió derivada 
de la subvenció de 600.000 euros del Ministeri 
d’Indústria (Fons Miner) i que s’havia de justifi-
car el 2012. Per evitar que fos revocada, L’alcalde 
va intentar posposar l’ajut al 2013. En qualsevol 
cas, la nova situació ha obligat l’Ajuntament a 
abandonar el projecte original de construir un 
edifici de nova planta. El nou projecte arqui-
tectònic encarregat, més econòmic, consisteix a 
rehabilitar l’edifici de l’Ateneu en lloc d’enderro-
car-lo. El 2014 s’ha encarregat i redactat el pro-
jecte museogràfic, subvencionat per la Diputació. 
El nou centre estarà gestionat per l’Espai d’Inter-
pretació de Berga (antic Museu Comarcal), que és 
el museu registrat que gestiona els quatre espais 
museístics de la ciutat. Un d’ells, l’actual Casa de 
la Patum, serà substituït pel nou equipament.

Les obres d’El Far, Centre d’Interpretació i Aco-
llida Turística que impulsa l’Ajuntament de Vi-
lanova i la Geltrú van avançant amb bon ritme. 
Aquest Centre d’Interpretació del Mar inclou: el 
Far de Sant Cristòfol (que encara no serà visita-
ble); el futur Museu del Mar (un museu privat, 
que ja existeix en forma d’associació, que cedirà 
les seves col·leccions a l’Ajuntament, i que també 
cedirà l’embarcació Víctor Rojas, que es mostrarà 
al pati); la col·lecció de l’antic Museu de Curiosi-
tats Marineres Roig Toqués, i un centre d’acollida 
turística, que oferirà a tots els visitants que arri-
ben a la ciutat recursos hotelers i gastronòmics i 
informació sobre els punts d’interès de Vilanova 
i la Geltrú. El projecte es va donar a conèixer 
el juny del 2012, quan l’Ajuntament va aconse-
guir el 50% del finançament necessari via FE-
DER (263.000 euros), a més d’una subvenció del 
PUOSC (Generalitat) i una de la Diputació (97.000 
euros, 2014). L’obra civil es va adjudicar el 2013 
per 273.570 euros i actualment s’està executant. 
Es preveu obrir el 2015. L’objectiu de l’equipa-
ment, que disposarà de 510 metres quadrats (una 
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superfície reformada de 250 metres quadrats i 
una de nova construcció de 260 metres quadrats), 
és mostrar la història de la Vilanova marinera.

També Calafell està impulsant un Centre d’Inter-
pretació del Mar, a l’antiga Confraria de Pesca-
dors. L’Ajuntament, el desembre del 2014, va apro-
var el projecte que en permetrà la museïtzació, i 
que podria costar 400.000 euros. La primera fase, 
dotada amb 260.000 euros per rehabilitar l’edifi-
ci, s’iniciarà el primer trimestre del 2015. En el 
transcurs de 2015 podria obrir l’exposició perma-
nent, que es dividirà en quatre àmbits, centrats a 
explicar la transformació de la platja de Calafell 
a través dels oficis mariners, l’argot, les eines, la 
gastronomia i la memòria oral. 

Alguns museus de la regió metropolitana de Bar-
celona incrementaran la seva oferta museogràfica 
en matèria d’arqueologia. El Museu de Montmeló 
ampliarà el seu actual edifici amb un nou local 
de 317 metres quadrats, situat al costat de l’ac-
tual museu (Can Caballé), que li permetrà expo-
sar les troballes arqueològiques, sobretot les de 
les darreres excavacions realitzades a Can Massot 
i a Can Tacó. Així ho va fer públic el maig del 
2013 l’Ajuntament, titular del museu, en signar 
un conveni urbanístic amb l’INCASÒL, que com-
portarà al consistori pagar un cànon a l’INCASÒL 
de 544 euros al mes durant vint-i-cinc anys. El 
poblat ibèric del Turó de les Maleses (Montcada i 
Reixac, Sant Fost de Campsentelles) serà objecte 
d’un nou procés de museïtzació amb la instal·la-
ció de quatre panells explicatius per recrear tres 
recintes del conjunt, segons va anunciar l’Ajun-
tament el juliol del 2014. El jaciment és gestio-
nat pel Museu Municipal de Montcada i Reixac. 
El Museu de l’Estampació de Premià de Mar vol 
obrir una nova etapa, a partir del 2014, en què 
l’Ajuntament preveu modificar la permanent (fons 
de teixits) i traslladar la petita sala d’arqueologia 
local que conté. La idea inicial és concentrar tot 
el discurs de l’arqueologia de Premià al nou centre 
museïtzat de Can Ferrerons. Can Ferrerons és un 
edifici singular romà excavat totalment i que s’ha 
conservat sota l’actual teixit urbà, integrat en un 
edifici semisoterrat construït per l’Ajuntament, per 

esdevenir un centre d’interpretació, que gestionarà 
el Museu. L’edifici fou construït el 2008, i a finals 
del 2014 s’estava executant la darrera fase d’ade-
quació, a càrrec de l’Ajuntament. El finançament 
d’aquesta fase no permet encara abordar la mu-
seografia del jaciment en si. Per la seva banda, el 
Museu Municipal de Premià de Dalt va inaugurar 
a finals del 2014 una nova sala dedicada a l’ar-
queologia local i especialment al poblat Ibèric de 
la Cadira del Bisbe. La nova permanent –que de 
fet serà la permanent del museu, que pràcticament 
no en tenia– ha tingut el suport tècnic i econòmic 
de l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona. El Museu Torre Balldovina de Santa 
Coloma de Gramenet impulsa construir el 2015 un 
centre d’acollida de visitants al poblat ibèric Puig 
Castellar. El projecte de fer un centre d’interpre-
tació a la Clínica Mental, així com el projecte de 
museïtzar el Molí d’en Ribé (un molí fariner exca-
vat just al costat del museu, pendent de rehabili-
tació), hauran d’esperar temps millors. Finalment, 
l’octubre del 2014 es va anunciar una partida de 
100.000 euros al projecte de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2015 corresponents al Ministeri 
de Foment, per rehabilitar la Casa de l’Heura, una 
casa romana que gestiona el Museu de Badalo-
na. Hi ha un compromís d’un nou ajut de 390.000 
euros per al 2016, que permetria obrir l’espai al 
públic. La Casa de l’Heura, ubicada al carrer Lladó 
de Badalona, es troba al costat de la ja restaurada 
Casa dels Dofins.

Sense sortir de la regió metropolitana de Barce-
lona, però en relació amb altres disciplines, ens 
trobem amb més projectes d’ampliacions en mu-
seus existents. El Museu Thermalia de Caldes de 
Montbui s’ampliarà per poder disposar d’un nou 
espai, més gran, on exposar l’obra de l’escultor 
local Sebastià Badia, arran del conveni signat el 
març del 2013 entre l’Ajuntament i la família, pel 
qual els hereus cedeixen la seva obra al museu. 
L’Ajuntament es compromet també a facilitar un 
magatzem per dipositar l’obra i a elaborar un nou 
projecte museogràfic per mostrar-la. La Fundació 
Palau de Caldes d’Estrac va anunciar, el maig del 
2013, una reinauguració del centre a la primavera 
del 2014, coincidint amb el desè aniversari de la 
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seva creació. Les obres, destinades a reformar i 
singularitzar la façana, ampliar l’espai expositiu, 
modificar el recorregut (rampes i escales) i dotar 
el centre d’una sala polivalent, s’han posposat. El 
Museu de Viladecans ha anunciat el projecte de 
dotar la planta baixa de Can Amat d’una exposició 
permanent d’història local el 2015. L’Ajuntament 
del Masnou ha posat en marxa un projecte de pro-
moció del patrimoni local anomenat “El Masnou, 
terra de mar”, en què es recuperaran tres espais 
emblemàtics: la Casa de Cultura, el parc del Llac i 
la Mina Museu d’Aigua. El projecte, que lidera el 
Museu del Masnou, ha costat 640.000 euros, pro-
cedents de fons europeus (el 50%) i de la Diputació 
(130.000 euros). El desembre del 2014 ja es podria 
reobrir la Casa de Cultura amb nous serveis, com 
un punt d’informació turístic a la planta baixa i 
una exposició permanent d’art local a la primera 
planta (amb el dipòsit d’obres d’art a la segona). 
L’oferta es complementa amb una web que ofe-
reix un itinerari de disset punts pel Masnou. Al-
tres ajuntaments de la província de Barcelona amb 
museu també rebran (com el del Masnou) subven-
cions concertades amb la Diputació per a inver-
sions en els seus centres. És el cas de la Masia de 
Can Cabanyes (Consell Comarcal del Garraf), que 
remodelarà l’exposició permanent i altres espais 
per encabir una sala especial per ubicar els dotze 
gravats de Goya recentment autenticats, desco-
berts dins el mateix fons del museu. El concurs 
del projecte museogràfic s’ha convocat a finals del 
2014. I també és el cas del Museu de Molins de 
Rei, que rebrà una aportació de 200.000 euros per 
rehabilitar l’edifici de Ca n’Ametller, seu del futur 
museu, i realitzar una primera fase expositiva. El 
projecte museogràfic està redactat i es va presen-
tar el gener del 2014. 

La casa Puig i Cadafalch d’Argentona, adquirida 
per l’Ajuntament el 2012 per poc mes de mig milió 
d’euros, es convertirà el 2015 en un centre d’inter-
pretació sobre Puig i Cadafalch, entre altres usos. 
L’immoble està en un delicat estat de conservació 
i el projecte de rehabilitació està valorat en 1,4 
milions d’euros. El juny de 2014 han estat adju-
dicades les obres de rehabilitació. En una primera 
fase, l’Ajuntament hi esmerçarà mig milió d’euros, 

la meitat provinents de subvencions públiques. 
L’Ajuntament de la Garriga destinarà una sala 
del Centre Cultural de Can Raspall per exposar 
permanentment una col·lecció de seixanta-quatre 
dibuixos de Ramon Dameson que ha adquirit per 
14.520 euros el juny del 2014. L’Ajuntament de 
Vic està elaborant un projecte de museïtzació de 
l’obra del gran pintor vigatà Josep Maria Sert, que 
finança la Diputació (40.000 euros, 2014). Es vol 
configurar una ruta a partir d’un centre d’interpre-
tació situat en un triple espai expositiu prebatejat 
com a Illa Sert, composat per la capella Fonda, el 
Temple Romà i la nau central de la Pietat. La ruta 
es complementarà amb la catedral i l’Ajuntament. 

Per altra banda, l’1% cultural de l’Eix Transver-
sal reportarà dos milions d’euros a sis projectes, 
d’acord amb el conveni subscrit el juliol del 2014 
entre el conseller de cultura de la Generalitat i 
el director general de l’empresa CEDINSA. La ma-
joria anirà a monestirs: Santa Maria de l’Estany 
(300.000 euros), Santa Maria de Serrateix (250.000 
euros) i Sant Tomàs de Riudeperes (680.065 euros). 

La Diputació de Barcelona, ha signat un conveni 
amb l’abadia de Montserrat per rehabilitar el mo-
nestir de Santa Cecília. La corporació provincial 
subvencionarà amb 800.000 euros en dos anys 
(2013-14) la primera fase del projecte. Els espais 
recuperats tindran diversos usos, i en un es crearà 
un nou espai artístic per exposar l’obra en pin-
tura i vitrall que el pintor Sean Scully realitzarà 
expressament per al lloc, especialment als absis. 
L’espai estarà vinculat al Museu de Montserrat. 
La data d’inauguració està marcada pel 25 de juny 
de 2015. Per altra banda, ha transcendit (als diaris 
27.6.14) que el pintor està en negociacions amb 
l’Ajuntament de Barcelona a qui hauria ofert obra 
a canvi d’obrir un museu a la ciutat. 

S’ha cancel·lat el projecte de nou edifici del 
Museu de la Immigració de Catalunya, ubicat 
a Sant Adrià de Besòs. L’Ajuntament, titular del 
centre –que ha celebrat el desè aniversari aquest 
2014–, ha renunciat a construir l’edifici de nova 
planta annex a l’actual seu del centre, la masia 
de can Serra, un projecte aprovat el 2004 que no 
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ha trobat finançament. En aquests anys, però, el 
centre ha creat els seus propis espais permanents 
al jardí de la masia: el vagó de tren El Sevillano 
(2009) i l’Espai Migrar (2011), dins d’una cons-
trucció modular lleugera.

En relació amb el projecte, anunciat el maig del 
2011, de crear un nou museu dedicat a Miró a 
Mont-roig del Camp (Baix Camp), al Mas Miró, 
la masia on el pintor estiuejava, s’ha fet públic 
la constitució, el febrer del 2013, de la Fundació 
que l’ha de dur a terme. El projecte s’ha endarre-
rit per desavinences entre la propietat –els néts 
de l’artista– i l’Ajuntament. La fundació estarà 
presidida per l’alcalde i hi participaran els hereus 
(que tenen majoria) i també la Fundació Miró, 
com a institució experta en el pintor. El projecte 
d’adequació i museïtzació de l’immoble puja dos 
milions d’euros, pendents encara de finançament. 
El mas tindrà com a complement la visita al Cen-
tre Miró de Mont-roig, un centre d’interpretació 
ubicat a l’Església Vella del poble. També tronto-
lla el Centre Picasso d’Orta, que va obrir el 1992 
a Horta de Sant Joan (Terra Alta), que es veu 
abocat a tancar entre setmana i a obrir només 
els caps de setmana, a causa de la pèrdua de vi-
sitants i al fet que no ha rebut les subvencions 
compromeses. La fundació privada que gestiona 
el centre està endeutada (tenen pendent un elevat 
crèdit bancari) i la manca de suport va impedir 
l’exposició prevista amb obra picassiana l’any 
2011. La situació no permet executar el gran pro-
jecte pendent: el trasllat del museu a una nova 
seu, la Casa Abadia, un edifici renaixentista amb 
el triple d’espai, que tindria un cost de dos mi-
lions d’euros i que permetria encabir en facsímil 
tota l’obra de Picasso elaborada durant les dues 
estades del pintor (1898 i 1909) a Horta. Tot i 
les dificultats, la Fundació va anunciar l’octu-
bre del 2014, de nou, el trasllat del museu a la 
Casa Abadia, tot i reconèixer que encara no tenen 
el finançament per rehabilitar l’edifici i conver-
tir-lo en museu (2,3 milions d’euros). El que sí 
que existeix és el projecte redactat, finançat per 
la Diputació. La Fundació confia que el Museu 
Picasso de Barcelona els cedirà algunes obres no 
exposades a la seva permanent.

El Centre d’Interpretació del Foc i del Bosc de 
Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), o Museu 
del Foc, està novament aturat, segons noticies de 
premsa de juliol del 2014. El centre, valorat en 1,8 
milions d’euros, es va presentar el 2006 i s’havia 
d’instal·lar a la masia de ca n’Agell, de propietat 
municipal. Els seus 900 metres quadrats estarien 
dedicats a l’incendi del 2003, al bosc mediterrani 
i als incendis forestals. També inclouria l’ofici-
na d’informació turística. Amb una subvenció de 
361.000 euros, l’Ajuntament va rehabilitar par-
cialment l’immoble. Però la manca de nous ajuts 
està posant en crisi el projecte. També tenim po-
ques notícies de l’estat actual del gran projecte 
de l’Ecomuseu del Camp a la Vall d’en Bas, si-
tuat a can Trona i impulsat per l’Ajuntament de 
la Vall d’en Bas (Garrotxa), que vam anunciar a 
l’anterior Mnemòsine. La primera fase (valorada 
en 1.244.898 euros provinents en part de fons eu-
ropeus i del Ministeri de Cultura) va finalitzar el 
2012. El DOGC del 31.10.13 va publicar la licitació 
per 999.852 euros de la fase següent, corresponent 
a la construcció de les sales d’exposicions, una in-
versió que disposa també de finançament FEDER.

L’associació cultural Cal Llibre ha arribat a un 
acord, el setembre del 2013, amb l’Ajuntament 
de Santa Eugènia de Berga per crear un Centre 
d’Interpretació de la Lectura a Villa Carmen, un 
immoble singular de propietat municipal. La re-
habilitació de l’edifici costa un milió d’euros i 
l’Ajuntament en demanarà una part a la Diputació. 
L’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles (Anoia) 
està impulsant un Centre d’Interpretació del Paper 
que s’ubicarà a Can Xerta, un antic molí paperer 
de propietat municipal, de 496 metres quadrats. La 
Diputació de Barcelona ha elaborat el projecte de 
rehabilitació de l’edifici. La primera fase està pres-
supostada en 229.743 euros, dels quals la Diputa-
ció aporta 196.709. El projecte museogràfic, basat 
en els molins i en l’aigua, està sent supervisat per 
l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació. 
L’Ajuntament de Súria té previst ampliar, el 2015, 
el Centre d’Interpretació del Poble Vell i el Castell 
de Súria amb una nova museïtzació a realitzar a 
l’església del Roser. Altres ajuntaments petits es-
tan creant equipaments culturals polivalents que 
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preveuen destinar una part al patrimoni cultural 
i natural i a la promoció turística. Per exemple, 
Santa Maria d’Oló (Nau Vella), Sant Feliu Sasse-
rra o la Llacuna. Posem, com a exemple, el cas 
de la Llacuna. El projecte executiu lliurat per la 
Diputació a l’Ajuntament el juliol del 2013 preveu 
unificar dues finques municipals del carrer Major 
per crear un equipament dotat d’una oficina d’in-
formació turística, sala de lectura, sala d’exposició 
permanent, sala d’exposicions temporals, aules i 
casal d’entitats. L’objectiu del centre és oferir re-
cursos i informació sobre la història, l’entorn na-
tural i les rutes turístiques del poble. 

Convé dedicar un paràgraf a nous museus o cen-
tres d’interpretació relacionats amb jaciments ar-
queològics. Del NEAN - Parc Prehistòric de Cape-
llades ja en vam informar a l’anterior Mnemòsine. 
Es tracta d’un centre dedicat a l’home de Nean-
dertal. Les visites al Parc (del Capelló, que inclou 
l’Abric Romaní), que era el primer pas del projecte, 
ja es realitzen, però les obres del nou edifici de 
dotacions –liderades per l’Ajuntament i subven-
cionades per la Diputació, la Generalitat i el mi-
nisteri–, que estan molt avançades, encara no han 
acabat (havien de finalitzar el novembre del 2013). 
L’edifici, de nova planta, inclou la recepció, ser-
veis, un petit bar restaurant i botiga, i acollirà els 
serveis de visita del parc. Posteriorment es preveu 
abordar el mobiliari de l’equipament i el museu, 
posposat sense data per manca de finançament. 
El contingut científic està avalat per l’IPHES, 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social, que dirigeix Eudald Carbonell. Per 
altra banda, l’esmentat IPHES i l’Ajuntament de 
la Canonja (Tarragonès) estan impulsant un parc 
arqueològic per donar a conèixer el Barranc de 
la Boella, amb un centre d’interpretació sobre la 
prehistòria i l’evolució humana. El jaciment s’ex-
cava des de fa sis anys i, com el seu contempora-
ni d’Atapuerca, és un punt clau per mostrar com 
vivien les primeres poblacions humanes de fa un 
milió d’anys. El projecte, pressupostat en 4,3 mi-
lions d’euros, ja està en marxa. El centre d’inter-
pretació ja té seu: se situarà al mas de l’Abeurador, 
de propietat municipal. Les obres al mas comença-
ran el 2014. Es preveu ampliar l’edifici el 2015 i 

obrir al públic el 2016, d’acord amb el Pla director 
elaborat. D’aquesta manera, segons l’Ajuntament, 
es podran quedar a la Canonja els materials recu-
perats (utillatge lític i fauna, entre la qual desta-
quen uns espectaculars ullals de mamut). L’Ajun-
tament busca fonts de finançament per abordar 
les obres. També hi ha previst impulsar el Centre 
d’Interpretació i Laboratori d’Arqueologia Font de 
la Canya a Avinyonet del Penedès, que impulsa un 
equip de la Universitat de Barcelona amb el suport 
de l’Ajuntament, la Diputació, la Generalitat i en 
el marc d’un programa FEDER Viure el Poble. Font 
de la Canya és un assentament ibèric i el projec-
te pretén edificar al costat del jaciment un edifici 
polivalent dotat de centre interpretatiu i un labo-
ratori arqueològic especialitzat en arqueobotàni-
ca, operatiu el 2016. El setembre del 2014 s’han 
iniciat les obres del Parc Arqueològic de Sant Pau 
de Riu-sec (Sabadell), un projecte conceptuat pel 
Departament de Ciències de l’Antiguitat de la UAB 
i impulsat per l’Ajuntament de Sabadell, amb el 
suport financer del BBVA. Les obres, amb una du-
rada de sis mesos, delimitaran un perímetre de 
6.000 metres quadrats que contindrà una vil·la 
romana i l’església altmedieval de Sant Pau, que 
va ser comanda dels templers. La multinacional 
bancària ha assumit els compromisos de l’antiga 
promotora del polígon Via Sabadell, deutora de 
l’antiga Caixa Sabadell. El Pla director del parc, 
acordat entre la UAB i l’Ajuntament, és del 2010. 
L’Ajuntament d’Aiguafreda (Vallès Oriental) també 
pretén fer un petit centre d’interpretació a la crip-
ta de l’església d’Aiguafreda de Dalt, segons s’ha 
anunciat el 2014, per tal de difondre els resultats 
de les excavacions de 2013 i 2014. La Diputació de 
Barcelona, i concretament el seu Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local, va reiterar, el desembre 
del 2012, el compromís per redactar un projec-
te d’adequació i millora del conjunt arqueològic 
d’Adarró (Vilanova i la Geltrú). La Diputació ja 
gestiona el recinte, obert al públic, on es troben 
les restes ibèriques, de propietat provincial. El 
nou projecte inclouria els solars de propietat mu-
nicipal on es va excavar als anys cinquanta una 
vil·la romana. L’SPAL s’ha compromès també, el 
novembre del 2013, a museïtzar el jaciment ibèric 
de Sikarra, als Prats de Rei (Anoia). Es tracta de 
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les restes excavades l’any 2013 a la plaça del san-
tuari de la Verge del Portal, que a causa la seva 
rellevància científica i a la pressió d’una part de 
la societat civil, l’Ajuntament es resistia a soterrar. 
Primerament es cobrirà provisionalment la prova 
d’excavació i posteriorment és construirà una co-
berta (valorada aproximadament en 70.000 euros) 
per poder veure el jaciment des de fora, amb el 
suport de plafons explicatius. 

Per altra banda, l’Ajuntament de Figuerola del 
Camp (Alt Camp) (352 habitants) projecta un nou 
museu arqueològic per acollir els materials de la 
cova del Gat i de jaciments ibers cossetans. Aquest 
seria el cinquè museu del terme, que ja en té un de 
municipal i tres de privats, pertanyents a la Fun-
dació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica. 
En canvi, el Museu Arqueològic del Vendrell, que 
forma part de la Casa Museu Àngel Guimerà, ubi-
cat a Can Ximet, segueix tancat al públic, des del 
2010.

També cal fer un cop d’ull als diversos projectes 
museogràfics previstos relacionats amb el patri-
moni paleontològic. Està en marxa la confluència 
de dos centres: el Museu (registrat) d’Isona i de 
la Conca Dellà i la Dinosfera de Coll de Nargó, 
per desenvolupar un discurs conjunt sobre els di-
nosaures. L’Institut Català de Paleontologia (ICP), 
amb el suport del Departament de Cultura, es fa 
càrrec dels continguts de tots dos centres del Pi-
rineu lleidatà, que tindran una gestió conjunta. El 
projecte Terra de Dinosaures, una ruta que a més 
d’incloure els dos centres citats, també vol sumar 
el centre de Fumanya i el Museu de Tremp, és el 
proper pas. Però el nou edifici del Centre d’In-
terpretació del parc Paleontològic de Fumanya 
(Berguedà), construït i acabat el 2011 (i que ha 
costat 2,5 milions d’euros), i amb el projecte mu-
seogràfic pendent, segueix encallat. El centre pre-
tenia museïtzar les tres mil petjades de dinosau-
re que l’antiga explotació Carbones de Berga va 
deixar al descobert. El Consorci de la Ruta Minera 
(compost per cinc municipis del Berguedà i liderat 
pel Museu de les Mines de Cercs) no va aconseguir 
els 350.000 euros necessaris per acabar el centre, 
que estava previst obrir el 2011. La negativa del 

ministeri a atorgar les ajudes demanades dins el 
Fons Miner i la manca de vies de finançament 
alternatives mantenen congelat el centre sine die. 
Per la seva banda, el Museu Comarcal de Cièn-
cies Naturals de Tremp, pertanyent al Consell Co-
marcal del Pallars Jussà, ha perdut protagonisme 
a favor del nou Centre de Visitants del Pallars 
Jussà, l’Epicentre, a Tremp, inaugurat el juliol 
del 2013. El centre d’interpretació, de 700 metres 
quadrats, neix amb l’objectiu de dinamitzar el tu-
risme de la comarca. A banda dels serveis d’aten-
ció i informació al visitant –a la planta baixa de 
l’edifici–, l’Epicentre acull espais d’exposició on 
es presenten els atractius turístics de la comar-
ca en sis àmbits: Geologia i terra de dinosaures, 
L’espectacle de la natura, Els sons de la nit, El pas 
de les cultures, Escolta una història i Històries de 
gent del Pallars. També hi ha aules didàctiques i 
sala de consultes per a investigadors. L’Epicentre 
és una iniciativa del consell comarcal que ha ob-
tingut el finançament d’un FEDER i de la Dipu-
tació de Lleida. Un altre projecte en marxa és el 
que impulsa l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola 
(Anoia). Es tracta d’un equipament especialitzat, 
el Centre de Restauració i Interpretació de Pa-
leontologia (CRIP), dedicat al miocè, i més con-
cretament al jaciment paleontològic de Can Vila, 
localitzat a l’abocador, on es va descobrir el fa-
mós primat Pau. L’Ajuntament ha rehabilitat Can 
Roviralta com a centre d’interpretació i recerca, 
està dotat de laboratori de restauració i aules de 
formació, a més d’un alberg a disposició tant dels 
alumnes com del públic general. Les obres han 
estat finançades per l’Ajuntament amb el suport 
de dos FEDER (2009 i 2012, amb més d’un mi-
lió d’euros) i una subvenció de la Generalitat (un 
milió d’euros, 2010). El 14 de maig de 2013 es va 
inaugurar l’equipament, amb una ambiciosa pro-
gramació de jornades, cursos i activitats d’abast 
internacional, sobretot en matèria de formació en 
restauració de béns paleontològics, que han tin-
gut un gran èxit de participació. Inicialment, els 
continguts del centre estaven definits en conve-
ni amb l’Institut Català de Paleontologia, però la 
negativa de l’ICP i del Departament de Cultura a 
cedir peces en dipòsit al centre està complicant 
les tasques de restauració del fons i retardant la 
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creació del centre d’interpretació, la darrera fase 
del centre que queda pendent. El projecte museo-
gràfic està redactat, i ha estat adaptat i assessorat 
per l’OPC de la Diputació. La institució científica 
que està al darrere de la majoria d’aquests pro-
jectes és l’Institut Català de Paleontologia Mi-
quel Crusafont (ICP). Precisament la seu central 
de l’ICP, a Sabadell, ha ampliat la seva capacitat 
d’emmagatzematge de fòssils amb un nou edifici 
destinat en part a reserva cedit per l’Ajuntament 
de Sabadell (segons conveni signat l’abril del 
2014). Pel que fa al museu de l’institut, des de 
setembre del 2014 torna a exposar l’emblemàtic 
triceratops que havia esta retirat feia cinc anys (la 
raó era que l’espècie mai havia poblat Catalunya). 
La rèplica, de procedència americana, va arribar 
a Sabadell el 1983 i s’exposà més de vint-i-cinc 
anys, temps en què es va convertir en una icona 
ciutadana. La demanda popular ha mogut l’ICP a 
reinstal·lar la peça.

Un de les raons de la proliferació de nous cen-
tres d’interpretació és el cofinançament de pro-
jectes a través del programa europeu FEDER, 
que gestiona Governació de la Generalitat, i que 
acostuma a cobrir un 50% del cost total (l’altre 
50% és a càrrec de l’Ajuntament). Fins ara n’hem 
vist uns quants. Per exemple, la resolució de la 
convocatòria FEDER Catalunya 2007-2013 pel 
que fa a l’eix 4 (desenvolupament local i urbà) 
(publicada la resolució en el DOGC del 20.6.12) 
atorgava finançament a vint-i-quatre projectes 
dels 193 presentats (130 quedaven aprovats, però 
sense finançament). Dels aprovats, tres correspo-
nen a museus (dos registrats, la Bisbal d’Empordà 
i Cercs, i un de nova planta, el del Turisme de Ca-
lella) i quatre a centres d’interpretació (Reus, Sant 
Vicenç dels Horts, Val d’Aran i Martorell). Però hi 
ha d’altres projectes concedits de caràcter turístic 
(Ascó, Banyoles, Campdevànol, Limiana, Maçanet 
de Cabrenys, Puigcerdà, Sant Martí de Sarroca, 
el Pla del Penedès i consells comarcals del Baix 
Camp i del Baix Ebre) i/o sobre rehabilitació de 
patrimoni (Berga, Gandesa, Roda de Ter, Valls i 
Consell Comarcal de la Garrotxa) que inclouen re-
cursos patrimonials diversos. Dels 130 projectes 
no dotats, volem esmentar alguns dels museus i 

centres afins presentats: museus registrats com 
els de Guissona, Caldes de Montbui, Vinseum 
de Vilafranca, Montmeló (sala per a Can Tacó) i 
Premià de Mar (museïtzació de Can Ferrerons), i 
un munt de centres d’interpretació: Espai del Fe-
rro d’Alins, Cova de Can Sadurní de Begues, Casa 
Puig i Cadafalch d’Argentona, Tèrmica de Roca 
Umbert a Granollers, Centre d’Interpretació de 
l’Oli a Flix, Centre d’Interpretació del Ferrocarril 
a Móra la Nova, Centre d’Interpretació dels Molins 
Fariners a la Riera de Gaià, Centre d’Interpretació 
dels Castells del Gaià a Querol, el Centre Paleo-lab 
d’Hostalets de Pierola i altres centres d’interpre-
tació a Sant Celoni, Cubelles, Pontons… No po-
dem abordar en detall tots els projectes esmentats. 
Només esmentarem que el de la Bisbal d’Empordà 
correspon a la rehabilitació i ampliació del museu 
Terracota (500.000 euros); el del museu de Cercs 
correspon a un projecte d’eficiència energètica i 
a ampliar les àrees de recepció i tallers (100.000 
euros); el de Martorell correspon a un nou centre 
d’interpretació, el de la Caserna (454.000 euros); 
el de Reus, a l’ampliació de l’Espai Gaudí (250.000 
euros); el de la Val d’Aran, a l’Espai de Natura 
de l’Artiga de Lin; el de Calella, al del Museu del 
Turisme (230.000 euros) (aquest és l’únic que hem 
tractat més amunt); el de Sant Vicenç dels Horts 
el tractarem més avall. D’altres projectes, als quals 
no se’ls atorgat la subvenció FEDER, tiren igual-
ment endavant, però més a llarg termini. N’hem 
esmentat alguns, com Can Ferrerons de Premià de 
Mar, el Vinseum de Vilafranca del Penedès, la Casa 
Puig i Cadafalch d’Argentona, el CRIP d’Hostalets 
de Pierola (que tenia FEDER anteriors)… D’altres ja 
han inaugurat, com la Tèrmica de Roca Umbert a 
Granollers. Però d’altres seguiran en guaret, com 
el projecte de Parc Arqueològic de Begues, a l’en-
torn de la cova prehistòrica de Can Sadurní. 

Però pel que fa a fons FEDER, hi ha una altra línia 
de cofinançament per a municipis de menys de 
3.000 habitants, i també en el marc d’una con-
vocatòria FEDER Catalunya 2007-2013 de l’eix 
4 (desenvolupament local i urbà) mitjançant el 
programa Viure al Poble més”. Fem un cop d’ull 
només a la darrera resolució (publicada en el 
DOGC del 29.11.12). El resultat ha estat de tretze 
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projectes subvencionats i de cinquanta-tres no se-
leccionats, la majoria relacionats amb el turisme 
i el patrimoni. No podem saber només pel títol 
quants i quins comporten centres d’interpretació. 
Coneixem, entre els projectes dotats, el de l’Es-
tany (vegeu infra). D’entre els no dotats, hi ha 
esments específics a nous centre d’interpretació a 
Ascó, Pontons, Querol, Santa Maria de Corcó, etc. 
(molts, com es pot veure, es van presentar a les 
dues convocatòries FEDER que hem esmentat).

Destacarem només quatre dels nous centres d’in-
terpretació que estaran enllestits el 2015 gràcies als 
FEDER. L’atorgament d’un fons FEDER de 200.000 
euros el 2013 a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels 
Horts (Baix Llobregat) ha revifat el vell projecte 
–congelat els darrers anys– de museïtzar el Molí 
dels Frares, un molí excavat i restaurat, del qual 
calia finalment executar la darrera fase d’obres i el 
projecte museogràfic. El concurs s’ha substanciat 
el 2014, i actualment el projecte (de 400.000 euros) 
està en execució, amb l’assessorament de l’OPC de 
la Diputació de Barcelona. L’OPC també assessora 
el projecte museogràfic del Centre d’Interpretació 
del Paisatge Natural i Cultural a l’Estany (Bages) 
(nom provisional), que promou l’Ajuntament. El 
projecte consisteix en un centre de visitants a la 
Casa Cultura, amb l’objectiu de derivar-los cap a 
descobrir el patrimoni local a partir de diverses 
rutes senyalitzades. El projecte, dotat amb un Viu-
re al Poble de 960.000 euros, es va concursar i 
adjudicar el 2014. El novembre del 2014 van co-
mençat les obres. Un dels reptes del projecte es 
coordinar-lo amb el monestir de l’Estany (bisbat), 
ja que la casa de cultura (municipal) forma part del 
mateix immoble. Per altra banda, el monestir és 
beneficiari d’un projecte de restauració procedent 
de l’1% de l’Eix Transversal (300.000 euros) i d’un 
Pla director que està elaborant l’SPAL de la Dipu-
tació de Barcelona. L’Ajuntament de Torrelavit (Alt 
Penedès) està impulsant el Centre d’Interpretació 
del Riu Bitlles i la Indústria Paperera, també amb 
l’assessorament museogràfic de l’OPC. El projecte, 
que té un cost total de 956.639 euros, s’anomena 
“El riu de Bitlles, el riu treballador de Torrelavit”, 
i ha estat seleccionat pel programa Viure al Poble 
amb un ajut de més 540.000 euros. Consisteix en 

la recuperació del barri antic de Terrassola i la 
connexió de vianants amb l’antic camí dels molins 
dins de l’entorn fluvial del riu Bitlles, per recupe-
rar aquest corredor ecològic, tant des del punt de 
vista funcional i d’ús dels ciutadans com des del 
punt de vista paisatgístic i visual. Les obres també 
preveuen l’ordenació del carrer Major i la cons-
trucció d’una terrassa-mirador sobre el riu. El cen-
tre d’interpretació orientarà els visitants respec-
te dels diversos itineraris que el projecte preveu. 
El Ceretània-Centre d’Interpretació del Castellot 
de Bolvir està impulsat per l’Ajuntament de Bol-
vir (Cerdanya). L’espai, situat al costat mateix del 
jaciment, explicarà al visitant les diferents fases 
d’ocupació del poblat ibèric (que també té fases 
romanes i medievals) i exposarà les peces més im-
portants recuperades. El nou centre comptarà amb 
més de 1.000 metres quadrats de superfície, que 
inclouran un espai de recepció, l’exposició perma-
nent, una sala polivalent per a actes i exposicions 
temporals, un laboratori d’arqueologia i un magat-
zem. La inversió total puja a un milió d’euros, dels 
quals 570.000 provenen de fons FEDER (Catalunya 
2007-2013, Eix 4, programa Viure al Poble més) 
i de la Generalitat, i la resta els aporta el mateix 
Ajuntament. L’agost del 2013 es va publicar que el 
centre s’obriria l’estiu del 2014. Però no ha estat 
fins a mitjans del 2014 que s’ha publicat, per part 
de l’Ajuntament, el concurs per a la contractació 
d’una empresa per a l’execució de la producció i el 
disseny dels recursos audiovisuals i interactius del 
centre, d’acord amb el projecte museístic bàsic i 
executiu aprovat, per un preu de 59.755,85 euros.

La Regió de les Terres de l’Ebre és un dels territo-
ris en què s’han anunciat, en els darrers anys, més 
centres d’interpretació de nova creació, però la 
majoria o no han passat de projecte, o estan tan-
cats i sense personal, o només obren algunes jor-
nades a l’any. En aquest territori existeixen només 
tres museus registrats, el Museu de la Ceràmica 
Popular de l’Ametlla de Mar (tancat), el Museu de 
Tortosa (de nova creació) i el Museu de les Terres 
de l’Ebre (Amposta), aquest darrer designat SAM 
de les Terres de l’Ebre i motor de la xarxa d’equi-
paments patrimonials de les comarques de l’Ebre. 
El cert és que el Museu de les Terres de l’Ebre 
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(que és un consorci compost per vuit ens locals) 
ja gestiona, a més del mateix museu, vuit equipa-
ments museístics més que pertanyen a set muni-
cipis, tots del Montsià, sota la marca Xarxa Ebre, 
Natura & Cultura. Un dels recentment inaugurats 
ha estat el Museu de la Mar de l’Ebre de Sant Car-
les de la Ràpita (vegeu supra). Paral·lelament, en 
els darrers anys s’han anat plantejant al territori 
la creació d’un munt de nous centres d’interpreta-
ció, la majoria impulsats a través del Pla de dina-
mització turística de les Terres de l’Ebre. Alguns 
tenien finançament assignat: és el cas dels centres 
d’interpretació dels búnquers de la Guerra Civil de 
l’Ametlla de Mar (180.000 euros), el de les torres 
de guaita de l’ermita de l’Aldea (130.000 euros), 
el del carlisme al castell de Móra d’Ebre (79.000 
euros), el del ferrocarril de Móra la Nova (150.000 
euros), o el la cultura del vi i de l’oli de Gandesa 
(154.478 euros). També la societat estatal Acua-
med ha invertit en la creació de diversos centres: 
el de la pesca de Tivenys (540.000 euros) i el del 
bosc de ribera d’Aldover (719.000 euros). Aquests 
dos han estat inaugurats (el 2010 i 2011 respecti-
vament). Però tenien altres projectes en perspec-
tiva: els centres d’interpretació de Xerta sobre els 
aprofitaments hidràulics i el de Móra d’Ebre sobre 
la navegació fluvial. Móra d’Ebre (que té mig tan-
cat l’espai dels carlins, al castell) n’impulsa un al-
tre: el del pas del riu de la Batalla de l’Ebre. Altres 
centres projectats eren el del carrilet a Deltebre i el 
del carlisme a Flix. La Generalitat va subvencionar 
el 2012 el Centre d’Interpretació de la Jota de les 
Terres de l’Ebre (Casa de la Jota), que és una enti-
tat associativa. Per altra banda, el Centre d’Inter-
pretació del Riu Sènia a l’antic molí la Vella, a la 
Sénia (inaugurat el 2010) serà ampliat el 2015 amb 
una inversió de 128.734 euros cofinançada pels 
fons europeus LEADER. Al centre s’hi incorpora el 
molí Montserrada per convertir-lo en un complex 
interpretatiu del riu Sénia i per a la promoció de 
l’artesania i els productes locals. Per acabar, i com 
veurem més avall, el 2013 s’ha ampliat el Camp 
d’Aviació de la Sénia, creat el 2008, en el marc de 
la Memòria Democràtica. 

I que ha passat amb la xarxa CAT, els nou cen-
tres d’acollida turística que va impulsar Turisme 

de la Generalitat l’any 2009 i que havia d’estar 
formada per nou ajuntaments? L’estiu del 2009 es 
va inaugurar el CAT de Teià com a prova pilot de 
la Xarxa, dedicat a la viticultura i a la romanit-
zació a Catalunya i situat a la villa romana de 
Vallmora (Teià), on s’ha reconstruït un celler romà 
(cella vinaria). El 2010 estava previst inaugurar-ne 
cinc més: Ripoll (sobre Guifré el Pelós), Sallent 
(sobre la industrialització i l’obrerisme), Tortosa 
(les tres cultures), Vilajuïga (els camins sagrats) i 
Puigcerdà (el Tractat dels Pirineus). I es deixaven 
per al 2011 els tres restants: Berga (la Patum i les 
festes populars catalanes); Cervera (la Generalitat 
de Catalunya) i Les (Occitània i la llengua d’oc). 
Actualment estan tots oberts excepte el de Les i 
el de Berga. La gestió és a càrrec d’empreses. A 
partir del 2011 el projecte global va decaure. Hi 
ha problemes de sostenibilitat. En alguns casos, 
els ajuntaments han anat assumint la iniciativa. 
Alguns, com el de Teià, malviu amb problemes 
greus de manteniment, i el de Sallent, dedicat a la 
industrialització, ha estat tancat per l’Ajuntament 
per insostenible i mal ubicat. El febrer del 2014 
el consistori sallentí va anunciar el futur trasllat 
del seu contingut (panells, audiovisuals) a la Casa 
Museu Torres Amat. Aquest equipament només 
obre per a visites concertades. La Diputació de 
Barcelona, titular de l’immoble, hi ha realitzat re-
centment obres de reparació. El projecte global de 
rehabilitació puja a un milió euros. L’Ajuntament 
hi té previst executar noves obres amb un FEDER 
de mig milió d’euros obtingut el juliol del 2012.

Un altre fenomen aparegut darrerament és la re-
cuperació de nous espais dalinians, inspirada per 
l’èxit de visitants que té el Teatre-Museu Dalí de 
Figueres i les restants antenes de la Fundació Ga-
la-Dalí (Figueres –Espai Joies–, Púbol i Portlligat). 
La Casa Salvador Dalí de Portlligat (Cadaqués) ha 
incorporat al circuit de visita, el juny del 2014, la 
zona d’oliveres de la casa, un espai de 2.400 me-
tres quadrats que permetrà la contemplació de la 
badia. S’hi ha habilitat un mirador amb nou mo-
biliari i també s’ha creat un nou centre d’audiovi-
suals a l’antic garatge del Cadillac. L’Ajuntament 
de Cadaqués, per la seva banda, vol crear els seus 
propis espais dalinians i està buscant finançament 
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per rehabilitar el Corral de Gala, un edifici de 
1.500 metres quadrats que Dalí i Gala van fer ser-
vir per a diverses activitats de 1957 a 1969 i que 
l’Ajuntament va adquirir a l’Estat (l’immoble per-
tanyia a la Fundació). El projecte de l’Ajuntament 
de Figueres (Alt Empordà) de convertir la casa 
natal de Dalí en museu segueix parat per manca 
de finançament. El maig del 2014 el Ministeri de 
Cultura va confirmar, en seu parlamentària, la no 
consignació de cap partida pressupostària malgrat 
el conveni signat entre el Ministeri de l’Habitat-
ge i l’Ajuntament el 2008, en el que el primer es 
comprometia a finançar les obres amb 2,5 milions 
d’euros. L’Ajuntament està buscant ara finança-
ment privat i rebaixarà el cost del primer projecte 
de 2,5 milions d’euros. Per la seva banda, el pro-
pietari de la casa familiar dels Dalí, a pocs metres 
de la casa natal, també vol obrir-la a la visita. 
Paral·lelament, la Fundació ha seguit ampliant els 
fons amb noves adquisicions (més de tres-centes 
des de 1991). La darrera (gener del 2014) és La ca-
rreta fantasma, oli del 1933. El setembre del 2014 
el museu ha celebrat el seu quarantè aniversari 
amb la producció de sis audiovisuals projectats 
sobre la seva seu.

Hem volgut deixar per al final un esment a un 
projecte de museu de l’Estat però participat per 
l’Ajuntament de Figueres. El nou Museu Històric 
Militar de Figueres, creat el 2010 (tot i que el mo-
nument és visitable des del 1997), està gestionat 
per un consorci compost pel Ministeri de Defen-
sa, la Generalitat i l’Ajuntament de Figueres, i 
és el resultat del desmuntatge del Museu Militar 
de Montjuïc de Barcelona després de retornar les 
col·leccions pròpies de l’Ajuntament de Barcelona 
i dels particulars que les van reclamar i de traslla-
dar les restants, principalment de l’Estat, al castell 
de Figueres i a la base militar de Sant Climent 
Sescebes. El projecte del nou museu (actualment 
només hi ha una petita permanent visitable amb 
objectes de l’antic museu) està paralitzat. Fins i tot 
l’any 2012 el consorci va haver de retornar una 
subvenció del Ministeri de Foment (més d’un mi-
lió d’euros) per reformar l’edifici del governador 
perquè Defensa no va posar la seva part, la qual 
cosa va comportar renunciar al projecte aprovat el 

2011. De fet, aquesta reforma només era una pri-
mera fase d’obres, perquè el projecte global mu-
seogràfic està per fer. Per altra banda, el projecte 
desperta recels en sectors de la societat local i ge-
nera desacords entre Defensa i l’Ajuntament, que 
prefereix un “centre d’interpretació de conflictes” 
o de la pau més que no un museu estrictament 
militar.

ACTUACIONS A LA CIUTAT DE BARCELONA 

En aquest apartat analitzarem les novetats mu-
seogràfiques a la ciutat de Barcelona principal-
ment impulsades per l’Ajuntament, en solitari o 
en col·laboració (amb la Generalitat i altres ad-
ministracions), i incloent el MNAC, el MACBA i 
el MMB.

En primer lloc, ens referirem al projecte Esplana-
da dels Museus. El 2 d’abril de 2013 la Generali-
tat, l’Ajuntament, el MNAC, La Caixa i Fira de 
Barcelona, van escenificar públicament, amb gran 
desplegament als museus, la signatura d’un acord 
de col·laboració per a la promoció conjunta d’una 
gran àrea museística a Montjuïc (la part que va 
del MNAC a l’avinguda Rius i Taulet) per conver-
tir-la en una Esplanada o Muntanya dels Museus. 
Es pretén coordinar l’oferta museística d’aquesta 
àrea (MNAC, CaixaForum, Pavelló Mies van der 
Rohe), però la gran novetat és la incorporació per 
a usos museístics dels dos grans pavellons, el 
d’Alfons XIII i el de Victòria Eugènia, de propietat 
municipal i gestionats per la Fira. Les administra-
cions no han concretat els usos dels pavellons, 
però almenys un (Alfons XIII) seria per ampliar 
l’oferta expositiva del MNAC (necessitat de nous 
espais com un auditori i expositius per aixoplugar 
noves col·leccions). Com és conegut, el Pla estra-
tègic del MNAC (com va avançar ja el seu director 
el 2012) es basa a “baixar” el MNAC per acos-
tar-lo físicament a la ciutat. Per això reivindica 
els pavellons esmentats, que a més solucionaria 
les greus limitacions del Palau Nacional quant a 
exposició permanent i temporals, sobretot arran 
de l’ampliació cronològica del seu discurs (tot el 
segle XX) després de l’acord amb el MACBA. 
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Mentrestant, el MNAC ha hagut de reestructurar 
el Palau Nacional per incorporar els nous àmbits 
expositius i nous fons: Modernisme, avantguar-
des, fotografia i cinema, còmic, cartellisme, digi-
tal art, arquitectura, i l’art de la postguerra fins a 
l’actualitat, com veurem. Per altra banda, tot i que 
oficialment les administracions no s’hi han pro-
nunciat, Carmen Cervera, la baronessa Thyssen, 
de forma reiterada durant 2013 ha anunciat el 
projecte de crear un nou museu Thyssen amb part 
de la seva col·lecció de pintura catalana i univer-
sal (la seva, no la del baró Thyssen) en un dels 
pavellons (Victòria Eugènia). L’operació, que 
aplegaria un centenar d’obres, la finançaria en 
teoria íntegrament La Caixa (una cessió de vint o 
vint-i-cinc anys a canvi d’un “lloguer” anual de 2 
milions d’euros –5 milions d’euros segons altres 
fonts–; l’espai el cediria l’Ajuntament). Precisa-
ment, a finals del 2012 es va anunciar la incorpo-
ració d’Isidre Fainé, president de la Caixa, a la 
fundació Thyssen. Fruit dels acords amb La Caixa, 
la baronessa va exposar part de la seva col·lecció 
–quaranta-nou obres, un embrió del futur museu–
al CaixaForum de Girona el setembre del 2012. 
Per altra banda, el juliol del 2013, la baronessa va 
inaugurar la segona de les exposicions temporals 
a l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guí-
xols, amb cinquanta-quatre obres. I l’11 de juliol 
de 2014 va inaugurar la tercera, amb cinquan-
ta-nou. Precisament, la nova operació a Barcelo-
na dificulta encara més la creació del Museu 
Thyssen a Sant Feliu de Guíxols, compromès des 
del 2010. Ens referim al Centre d’Art de Pintura 
Catalana Carmen Thyssen-Bornemisza de Sant 
Feliu de Guíxols, impulsat per l’Ajuntament 
d’acord amb la baronessa Thyssen i les adminis-
tracions (Ministeri, Departament de Cultura i Di-
putació). Les administracions no han materialitzat 
les aportacions i el projecte segueix aturat, des-
prés d’inaugurar-se el 2012 el nou Espai Carmen 
Thyssen, al monestir de Sant Feliu, que funciona 
com a aparador temporal del fons. El cert es que 
en l’exposició de juliol del 2014, la baronessa es 
va mostrar públicament escèptica en què final-
ment es fes el seu museu a Montjuïc. Fins ara, 
considerava que no eren incompatibles el centre 
de Sant Feliu i el de Barcelona. La resta dels 

agents (Ajuntament de Barcelona, Generalitat, La 
Caixa) també han manifestat extraoficialment di-
ficultats en les negociacions. Sembla que l’elevat 
preu del “lloguer” exigit per la baronessa no és la 
causa més petita. Mentre el projecte de Barcelona 
trontolla, a l’Ajuntament de Sant Feliu li ha faltat 
temps per alegrar-se, perquè creuen que torna a 
posar en primer pla el seu museu. Han afirmat que 
el projecte de l’Esplanada dels Museus amb un 
centre Thyssen ha estat una “deslleialtat institu-
cional” cap a ells durant aquests anys, ja que ha 
posat en crisi el seu projecte. Finalment, direm 
que una altra aresta del projecte Thyssen a Barce-
lona era el MNAC. El MNAC mai ha vist amb bons 
ulls aquesta operació, i en general, tampoc no 
s’ha trobat suficientment partícip i còmode en tot 
el projecte de l’Esplanada dels Museus. Quan el 
juliol del 2013 el MNAC va presentar públicament 
el seu pla estratègic, va declinar opinar sobre el 
projecte (tot i que deixava entreveure una poc 
dissimulada incomoditat). Una altra derivació del 
projecte de la Muntanya dels Museus és la possi-
ble creació d’un Museu Nacional de l’Arquitectu-
ra a partir del Pavelló Mies van der Rohe. Aquest 
projecte, esmentat inicialment en l’Acord Nacio-
nal de Cultura, i que va ser insinuat quan es va 
presentar el projecte de l’Esplanada dels Museus 
l’abril del 2013, va ser posteriorment confirmat 
pel conseller de Cultura quan el juliol del 2013 va 
presentar l’Agència de Patrimoni Cultural. El pro-
jecte s’ha portat en secret durant aquests mesos, 
sense que en fos informada la Junta de Museus de 
Catalunya (JMC). El maig del 2014 l’Ajuntament 
va confirmar que el nou centre ocuparia un dels 
pavellons de la Fira i que la base dels fons serien 
les 230 maquetes i els 2.500 projectes que conser-
va la Fundació Mies van der Rohe. A la Comissió 
de Cultura de l’Ajuntament, el juliol del 2014, es 
va informar dels treballs conceptuals duts a terme 
per una comissió formada per la Generalitat, 
l’Ajuntament i el Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya (COAC). Els fons del museu tindran quatre 
fonts: l’arxiu del COAC, el de la Mies, les llicèn-
cies d’obres de l‘Arxiu Municipal i donacions de 
bufets. L’Ajuntament va reconèixer que la ubica-
ció exacta, el caràcter nacional o no, el model de 
gestió i la relació amb el MNAC encara no estaven 



crònica INTERVENCIONS MUSEOGRÀFIQUES A CATALUNYA 
EL 2013 I 2014

163

definides. Com en el cas de la col·lecció Thyssen, 
també s’entreveu una certa incomoditat del MNAC 
amb aquest nou centre, ja que el museu ha deixat 
clar en el seu Pla la seva vocació d’incloure l’ar-
quitectura en el relat del museu. L’Ajuntament 
també ha aclarit que el nou projecte de museu no 
té res a veure amb el projecte de Museu d’Arqui-
tectura i Urbanisme (amb seus a Barcelona –Can 
Batlló–, Madrid i Salamanca) que va impulsar el 
Ministeri de l’Habitatge el 2006, i que avui es 
dóna totalment per descartat. En qualsevol cas, 
l’anunci de la creació de l’Esplanada dels Museus, 
l’abril del 2013, només es va concretar en un en-
càrrec de l’Ajuntament a un arquitecte, d’una 
“anàlisi de l’àrea” de caràcter urbanístic. Llavors 
el projecte estava mancat de pressupost, de calen-
dari i de finançament (la inversió necessària se 
suposa molt elevada). L’acord signat també pre-
veia que “es podrà constituir un ens que lideri el 
projecte, concreti usos i defineixi etapes”. Un any 
i mig, el projecte ha avançat notablement. El 3 de 
gener de 2014 es va constituir, per tal de tirar en-
davant el projecte, l’associació Montjuïc, Mun-
tanya dels Museus, formada pel MNAC, la Fira i 
La Caixa. L’Ajuntament i la Generalitat no hi par-
ticipen directament, tot i que impulsen el projec-
te. El juliol del 2014 es va anunciar que al novem-
bre es presentaria el projecte urbanístic, i que la 
seva materialització museogràfica seria “més en-
llà del 2017”. El novembre del 2014 el projecte es 
va sotmetre a exposició pública. El projecte publi-
cat no concreta els usos, però no esmenta el cen-
tre Thyssen i ubica el Museu de l’Arquitectura a 
part del palau Victòria Eugènia. Només l’operació 
urbanística i arquitectònica pujaria a 69 milions 
d’euros, inclosos els 35 que podria costar la reha-
bilitació dels dos pavellons. Per exemple, el pave-
lló d’Alfons XIII, de 10.000 metres quadrats, ha de 
renovar tota la coberta, que és d’uralita. Es preveu 
crear diverses plantes a l’interior dels dos pave-
llons. El vestíbul o distribuïdor de tota l’Esplana-
da dels Museus seria la plaça de les Cascades. Tots 
els equipaments estarien connectats per passos 
subterranis per a vianants, en connexió també 
amb la futura estació de la línia 2 del Metro. 

El projecte de la Muntanya dels Museus corre en 

paral·lel als projectes museístics que estaven en 
marxa a Barcelona i que s’han anat desenvolu-
pant, però amb les prioritats alterades arran del 
canvi de govern a la ciutat produït el maig del 
2011. El mandat municipal 2011-2015 ha estat ca-
racteritzat per la finalització del Born, inaugurat 
el 2013 (màxima prioritat), i per la irrupció de dos 
nous projectes: el Museu de les Cultures del Món 
(que ha obert a principis del 2015) i l’obertura 
del castell de Montjuïc, que han relegat els altres 
projectes municipals anteriors, com el DHUB, que 
malgrat tot s’ha inaugurat finalment el desembre 
del 2014. Per altra banda, també s’ha obert a la vi-
sita l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (2014). 
Les altres dues grans novetats museístiques per 
al futur són el Museu de l’Arquitectura (ja l’hem 
tractat abans) i la franquícia de l’Hermitage (el 
tractarem al darrer apartat, el dels museus pri-
vats).

Abans de desenvolupar cada projecte, cal infor-
mar d’un fet que ha aplanat considerablement els 
canvis en les prioritats. El mes de maig del 2013 
la Diputació de Barcelona va fer pública l’apor-
tació plurianual (2012-2015) a l’Ajuntament de 
Barcelona, 30 milions d’euros, pactada amb el 
consistori barceloní, que enguany està dedicada a 
patrimoni, principalment. Uns 11 milions d’euros 
estan dedicats al futur Museu de les Cultures del 
Món (encara que dins d’aquesta partida hi ha una 
quantitat no concretada pel Museu Casa Verda-
guer, MUHBA), 12 al Castell de Montjuïc i només 
un al projecte museogràfic del Museu Marítim, que 
continua, per tant, mancat de dotació, després de 
la inauguració de l’edifici el 2013, 19.000 metres 
quadrats buits a l’espera de ser museografiats. Al 
mateix temps, l’Ajuntament ha habilitat el 2013 
un pressupost extraordinari (anomenat Fons de 
Capitalitat Cultural) de 15 milions d’euros en tres 
anys (2013-2015) destinat als grans equipaments 
culturals (MNAC, MACBA…) per compensar les re-
tallades aplicades per la Generalitat i el Ministeri, 
i al mateix temps perdona o posposa els deutes 
que manté amb la Generalitat (com per exemple 
els 20 milions d’euros que deu a l’Ajuntament pel 
DHUB). A continuació, exposarem els projectes un 
per un.
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El Born, és, sens dubte, la fita museogràfica més 
transcendent del període que abastem. Catorze 
anys després de la feliç decisió d’optar per fer-hi 
un equipament arqueològic i no una biblioteca, 
i després d’un munt d’anys d’excavacions, obres 
i polèmiques, el 9 de setembre de 2013 es va in-
augurar amb gran solemnitat el nou Born Centre 
Cultural. El Born ha esdevingut molt més que pa-
trimoni: ha estat un emblema polític promogut per 
l’Ajuntament i la Generalitat i assumit per gran 
part de les forces polítiques i de la societat cata-
lana com a referent central, no només dels actes 
del Tricentenari 1714-2014, sinó del procés sobi-
ranista, en establir-se una relació directa (quasi 
monotemàtica) entre el jaciment (que és molt més) 
i la caiguda de Barcelona l’11 de setembre de 1714, 
caiguda que simbolitza la fi de les constitucions 

catalanes i de l’Espanya composta. En un altre 
article en aquest mateix volum abordem mono-
gràficament l’equipament. Aquí només destacarem 
algunes dades en xifres: 8.000 metres quadrats 
de jaciment amb una museografia mínima (re-
cordem-ho: unes cinquanta-cinc cases i diversos 
carrers de la Barcelona dels segles XV al XVIII, 
tal com van quedar el 1717 a causa de l’abandó 
obligat després de la desfeta de 1714); quatre sa-
les de 600 metres quadrats (exposició permanent, 
temporal, sala d’actes i espai gastronòmic-llibre-
ria; cal destacar la magnífica permanent Barcelo-
na 1700. De les pedres a les persones, amb 1.800 
peces exposades); una activíssima programació 
d’actes tant acadèmics com artístics (teatre i mú-
sica); una oferta rigorosa de tallers escolars i vi-
sites comentades; dotze anys d’obres; 84 milions 

Museu del Disseny de Barcelona. Vitrina sobre ceràmica, en el marc de la exposició permanent de les col·leccions 
d’arts decoratives. Fotografia: X. Menéndez.
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d’euros d’inversió (inclòs el projecte museogràfic); 
5 milions d’euros anuals de funcionament (2 de 
dèficit, ja que la optimista previsió és ingressar-ne 
3); 540.000 visitants previstos a l’any; 40.000 vi-
sitants els quatre primers dies d’obertura (de l’11 
al 14 de setembre); 191.000 visitants durant el pe-
ríode de portes obertes, gratuït (11-29 de setem-
bre); 178.000 visitants el primer mes de pagament 
(del 30 de setembre al 30 d’octubre): la majoria 
van contemplar el jaciment des de les passarel·les 
(gratuït) i menys del 10% van pagar per baixar i 
fer la visita comentada al jaciment o per visitar 
les exposicions; 580.000 visitants en els primers 
tres mesos (11.9.13-11.12.13); un milió de visitants 
en els primers sis mesos; dos milions de visitants 
en el primer any (fins a setembre del 1714), etc. 
L’Ajuntament es va autopremiar atorgant al Born 
CC el premi Ciutat de Barcelona 2013 en la cate-
goria d’arquitectura. 

El Museu de les Cultures del Món és un nou 
museu de l’Ajuntament de Barcelona formulat el 
2012 que ha obert les portes el 7 de febrer de 2015 
(la data inicial prevista era el juny del 2014). El 
nou museu, dedicat a l’etnografia no occidental, 
planteja un “viatge per l’art a través del món”, 
es basa en la col·lecció Folch (2.300 peces cedi-
des a l’Ajuntament l’any 2011, durant vint anys) 
i inclourà altres col·leccions privades i part dels 
fons “exòtics” del Museu Etnològic de Barcelo-
na (MEB, municipal). Ja s’han executat les obres 
de rehabilitació de la seu (el Palau Nadal, antiga 
seu de la col·lecció Barbier-Mueller tancada el 
2012, i el Palau Marquès de Lió, dos palaus gòtics 
contigus del carrer Montcada, amb tres plantes 
i uns 3.870 metres quadrats en total). S’està ne-
gociant la compra d’un altre local adjacent, de 
350 metres quadrats més. El 2013 es va informar 
que el pressupost global era de 5 milions d’euros. 
Després es va anunciar una rebaixa i va quedar 
en 4,1 milions d’euros. El projecte museogràfic 
es va licitar a principis del 2014 per 2 milions 
d’euros. Però el novembre del 2014 l’Ajuntament 
va reconèixer que la rehabilitació dels dos pa-
laus havia costat 7,6 milions d’euros. El projec-
te museogràfic s’ha redactat al llarg de 2014. El 
gener del 2014 es van presentar públicament les 

grans línies del projecte. La mostra inclourà 550 
peces (379 de la Folch, 117 del MEB i 61 d’altres 
col·leccions) distribuïdes per continents: Àfrica, 
Àsia, Oceania i Amèrica Precolombina, a més d’un 
espai per explicar els palaus en si. L’equipament 
disposarà de botiga, sala d’actes, sala de tempo-
rals, oficines i aules-taller. Es desconeix encara el 
model de gestió (direcció separada o única amb 
el MEB). Per la seva banda, el Museu Etnològic 
de Barcelona (MEB) s’ha d’adaptar a la nova rea-
litat. L’edifici, a Montjuïc, que patia nombroses 
patologies, ha estat objecte d’una profunda reha-
bilitació que ha costat 2 milions d’euros (2012). 
Des de llavors, el museu està tancat al públic. 
L’equip ha estat reordenant els fons i elaborant 
el nou projecte museogràfic, que ha estat objecte 
de modificacions successives per adaptar-lo a la 
decisió política de crear el nou museu del ca-
rrer de Montcada, que ha comportat per al MEB 
la corresponent pèrdua dels fons no occiden-
tals. L’Ajuntament va anunciar el novembre del 
2013 que el nou MEB obriria les portes a finals 
del 2014 o principis del 2015 (sembla que serà a 
l’abril o al maig) per mostrar exclusivament el 
patrimoni etnogràfic català. Tot i que l’equip del 
MEB vol enllaçar amb les cultures immigrades 
que actualment són presents a Catalunya, el cert 
és que l’exposició permanent es basarà en el fons 
etnogràfic tradicional procedent principalment 
de l’antic Museu d’Arts i Indústries Populars, una 
decisió que ha estat objecte de crítiques i polè-
mica el desembre del 2014. D’aquesta manera, el 
nou projecte “català” de MEB encaixarà amb el 
gran projecte del Nou Museu d’Història de Ca-
talunya, el museu nacional “de societat” que la 
Generalitat segueix volent crear a Barcelona, a 
l’entorn de l’arqueologia, la història i l’etnologia, 
segons el Pla de museus. 

Sobre el castell de Montjuïc, l’Ajuntament no ha 
fet públic el detall del projecte, més enllà d’anun-
ciar un ambiciós pla de rehabilitació i mante-
niment amb una inversió inicial de 12 milions 
d’euros procedents, com hem dit, de la Diputació, 
que havia d’iniciar-se el 2014, i de revelar que la 
gestió del projecte (museístic inclòs) i de l’equi-
pament s’encarregaria a una empresa privada. 



crònica INTERVENCIONS MUSEOGRÀFIQUES A CATALUNYA 
EL 2013 I 2014

166

Des de l’1 de febrer de 2014 l’empresa Magma 
Cultura gestiona durant dos anys els serveis cul-
turals del castell a canvi d’1,7 milions d’euros, 
després de guanyar el corresponent concurs pú-
blic. Però la polèmica es va esdevenir quan el 
consistori va anunciar, a continuació, que es fa-
ria pagar entrada per entrar al recinte a partir de 
l’1 de març, quan –recordem-ho– ja fa anys que 
el Museu Militar va deixar el castell i no s’ofereix 
encara cap servei ni s’ha realitzat cap instal·lació 
museogràfica que justifiqui el pagament. La polè-
mica generada va obligar a l’Ajuntament a adop-
tar, poques setmanes més tard, la fórmula aplicada 
al Park Güell: entrada de franc per als portadors 
del carnet Gaudir+BCN, que poden obtenir gratuï-
tament els ciutadans de Barcelona. En qualsevol 
cas, està per decidir quina oferta patrimonial es 

bastirà al castell (Centre d’Interpretació del Castell 
i de la Muntanya, com s’havia dit; si es museïtzarà 
el monument, etc.) i quins altres usos tindrà (Cen-
tre per la Pau, Memorial Democràtic, usos espor-
tius, cinema a la fresca, etc.).

El gran edifici acabat del DHUB, el Disseny Hub 
Barcelona, ubicat a la plaça de les Glòries, està 
pràcticament per estrenar des del 2012, quan es 
van acabar les obres, iniciades el 2009. Durant el 
2013 ha estat presentat a la ciutadania. El con-
tenidor buit –i l’impressionant entorn d’aigua i 
llums– ha estat mostrat al públic en dates assen-
yalades (18.12.12, vuitantè aniversari del Museu 
d’Arts Decoratives, i 18.5.13, la Nit dels Museus). 
Finalment, el nou museu s’ha inaugurat el 13 
de desembre de 2014. El centre, que disposa de 

Vista nocturna del Disseny Hub Barcelona, el museu del Disseny inaugurat el 13 de desembre de 2014. La foto 
correspon a la jornada de portes obertes de la nit dels museus de 2013. Fotografia: X. Menéndez.
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25.000 metres quadrats, ha costat 101,3 milions 
d’euros (20 dels quals encara deu la Generalitat a 
l’Ajuntament). Al DHUB s’hi han traslladat els ac-
tuals fons dels museus d’Arts Decoratives, Tèxtil 
i de la Indumentària, d’Arts Gràfiques i de Cerà-
mica (70.000 objectes en total). També els fons 
de l’antic museu de carruatges. El 3 de març de 
2013 el Museu de Ceràmica va tancar les portes 
al Palau de Pedralbes per preparar el seu trasllat. 
El canvi de prioritats municipal ha influït en la 
demora de l’execució del trasllat de les col·lec-
cions i del projecte museogràfic, que ha estat des-
envolupat per l’equip del museu durant el 2013 
i el 2014. Efectivament, la urgència del Born CC 
va paralitzar el DHUB, però finalment part dels 
10 milions d’euros que el consistori va estalviar 

amb la licitació del Born s’han pogut destinar 
a la museografia del DHUB. Durant aquests dos 
anys, l’equipament ha estat seu de nombrosos es-
deveniments i ha anat adquirint múscul, com a 
conseqüència dels esforços de l’Ajuntament per 
sumar altres institucions disposades a ocupar part 
dels enormes espais del DHUB, i per compartir, 
de pas, els 8 milions d’euros anuals que es cal-
cula que costa el manteniment anual de l’edifici. 
El 21 de febrer de 2013 l’Assemblea del FAD va 
aprovar el trasllat de l’entitat al nou DHUB i va 
participar en l’òrgan de govern del museu junta-
ment amb l’Ajuntament i el Barcelona Centre de 
Disseny (BCD), que també tindrà seu a l’edifici. 
D’aquesta manera el FAD allibera la seva seu al 
Convent dels Àngels perquè el MACBA s’ampliï. 

Museu del Disseny de Barcelona. Exposició permanent dedicada al disseny gràfic. Fotografia: X. Menéndez.

E. disseny gráfic: d'onci a professió ':.., 
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El 5 de febrer de 2014 l’Ajuntament havia pre-
sentat el projecte museogràfic del definitivament 
anomenat Museu del Disseny de Barcelona (ja 
no es pot dir DHUB, però sí Disseny Hub Barce-
lona). Es compon de cinc exposicions. Quatre són 
semipermanents (tres d’una durada de cinc anys, 
i una, de tres), una per planta, i estaran dedicades 
al disseny gràfic, el disseny industrial, la indu-
mentària i les arts aplicades. La cinquena és una 
de temporal, prevista pel febrer del 2015 (5.000 
metres quadrats). Al nou equipament s’hi expo-
saran més de 1.900 peces de les 70.000 del fons. 
Ja han arribat 3.000 peces a les àmplies reserves 
de l’immoble (2.000 metres quadrats) i s’aniran 
portant les altres 67.000 fins a finals del 2015. 
Les primeres que s’han traslladat són les que es 
trobaven en un magatzem de lloguer, a Rubí. El 
projecte museogràfic està pressupostat en 2,9 mi-
lions d’euros. El pressupost de funcionament per 
a 2014 és de 2,5 milions d’euros. El museu vol 
mostrar l’evolució de les arts decoratives fins a 
les arts aplicades d’autor amb una museografia 
que es renovarà constantment. A partir del 2015 
es decidirà, en el marc de la nova urbanització de 
la plaça de les Glòries, si s’activa la gran pantalla 
frontal de leds de la “grapadora” –nom popular 
de l’edifici–, a la qual es va renunciar el 2011 a 
causa del seu alt cost. Per altra banda, el 28 d’abril 
de 2014 el DHUB va obrir al públic el nou Cen-
tre de Documentació del Museu, amb més de 900 
metres quadrats de superfície i 22.000 documents 
registrats.

Hem deixat per al final un nou projecte municipal 
de museu: el Museu dels Bombers. Aquest és un 
vell projecte que s’arrossega des de l’enderroc de 
la caserna de Provença i una vella reivindicació 
del col·lectiu de bombers. La seu s’ubicarà a l’an-
tiga caserna de bombers del carrer de Lleida, que 
va deixar de ser-ho l’any 2000. L’edifici està sense 
ús des del 2011 (durant onze anys va albergar ofi-
cines de la Policia Nacional). L’edifici serà rehabi-
litat per l’Ajuntament (BIMSA) amb una inversió 
d’1,8 milions d’euros i aixoplugarà un centre que a 
més d’exposar la col·lecció acumulada per la ins-
titució, esdevindrà un centre de divulgació, for-
mació i prevenció d’emergències destinat al públic 

escolar i general. La licitació del projecte tindrà 
lloc la tardor del 2014. Podria obrir al públic el 
2016.

Un cop analitzats els grans projectes, ens ocuparem 
del dia a dia de la resta de museus municipals que 
també projecten o han estrenat noves permanents.
El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), tot i 
haver perdut la gestió del centre cultural del Born, 
del monestir de Pedralbes i de l’arqueologia urba-
na, manté la seva activitat descentralitzadora als 
barris. Hi ha el projecte d’obrir un centre d’in-
terpretació sobre la muralla romana el 2015, en 
un edifici municipal prop de la plaça Traginers. 
Paral·lelament es treballa per habilitar un passeig 
per les muralles obrint a la visita un tram llarg 
del sector oriental (trenta torres), en el marc del 
Pla Bàrcino. S’està executant la segona fase del 
projecte del Turó de la Rovira per consolidar-la 
com a “balconada de la ciutat”. Consisteix en la 
restauració i reposició dels elements expositius 
vandalitzats (és el principal problema del lloc), 
la rehabilitació dels dormitoris d’oficials i soldats 
com a centre d’acollida de visitants i la rehabili-
tació del lloc de comandament de la bateria per 
instal·lar-hi un audiovisual. Aquesta nova seu 
del MUHBA acollirà l’exposició permanent Bar-
celona al límit, un relat sobre les bateries aèries 
del 1938 i sobre el barraquisme, amb testimonis 
reals. L’obertura al públic es preveu el març de 
2015. El MUHBA, per altra banda, ha elaborat el 
projecte de museïtzació de la Torre del Baró, que 
es va obrir al públic l’11 de novembre de 2014. 
La rehabilitació de l’equipament, amb un cost de 
750.000 euros, permet al públic conèixer la his-
tòria del castell mitjançant una exposició històrica 
permanent a la planta baixa, i ofereix unes fan-
tàstiques vistes de Barcelona i el Vallès. Pel que 
fa a la vil·la romana del Pont de Treball, s’està 
buscant solucions a les demandes del barri de fer 
un “museu” al lloc, per exemple, exposant algunes 
peces (com el gran mosaic recuperat) en equipa-
ments del barri (Torre del Fang, Can Riera…). Les 
excavacions efectuades al Mercat de Sant Antoni 
han comportat la decisió, el 2014, de conservar 
in situ i mostrar al públic, en el soterrani, un ba-
luard i part de la contraescarpa (segle XVII) i un 
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tram de la Via Augusta romana. La reforma inte-
gral del mercat finirà el 2016. Per altra banda, el 
MUHBA està impulsant una exposició permanent 
a la Fàbrica Fabra i Coats, a l’Espai Josep Bota, 
amb la participació de l’Associació d’Amics de la 
Fabra i Coats. El projecte consisteix en un labora-
tori museològic participatiu mitjançant el qual es 
reviu la història de la fàbrica combinant elements 
immobles i mobles, documents escrits, gràfics i 
cinematogràfics, i memòria oral. L’objectiu final 
és museïtzar les grans sales del sistema energè-
tic i crear un espai museístic centrat en la relació 
entre ciutat i treball. El projecte incorpora els ar-
xius i la col·lecció de l’Associació d’Amics, cedida 
a la ciutat. Igualment, el MUHBA ha incorporat al 
seu programa de visites a la Casa de l’Aigua de 

Trinitat Vella (o de Montcada), l’estació munici-
pal d’abastament d’aigua de Barcelona construïda 
entre 1915 i 1919. Actualment aquesta instal·lació 
està en procés d’adequació per a la visita públi-
ca per part del MUHBA. L’exposició permanent La 
revolució de l’aigua a Barcelona. Aigua corrent i 
ciutat moderna, instal·lada en la galeria subterrà-
nia principal, mostra les estratègies i sistemes de 
provisió d’aigua a la ciutat des de l’època romana 
fins a l’actualitat. Una de les seus del MUHBA que 
enguany es beneficiarà d’una important inversió 
és el Museu Verdaguer de Vil·la Joana, la casa de 
Collserola on va morir el poeta. A finals del 2015 
s’haurà convertit en la Casa Verdaguer de Litera-
tura, Ciutat i Natura, un centre que mostrarà Ja-
cint Verdaguer però que principalment esdevindrà 

Museu del Disseny de Barcelona. Vista d’una de les sales corresponent a l’exposició permanent “Del món al museu. 
Disseny del producte, patrimoni cultural”. Fotografia: X. Menéndez.
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un centre de creació i difusió de la literatura i una 
residència temporal per a escriptors. L’Ajuntament 
va aprovar el maig del 2014 el projecte de reha-
bilitació, que costa 3,7 milions d’euros. Les obres 
tindran una durada de quinze mesos. El museu 
disposarà de sis espais expositius en dues plantes. 
Els dos primers estaran dedicats a Collserola i el 
seu medi natural i històric, i el tercer, a la finca. 
Els altres tres, a la segona planta, abordaran la 
figura de Verdaguer i la relació entre la literatu-
ra i la ciutat. Actualment, el centre està parcial-
ment tancat al públic. El 22 de març de 2014 es 
va inaugurar la Torre de les Aigües del Besòs (i la 
seva veïna Casa de Vàlvules) després d’una llarga 
rehabilitació que ha costat 3,5 milions d’euros, a 
càrrec d’Aigües de Barcelona, la Fundació AGBAR 
i l’Ajuntament, i que va començar l’any 2000 i 
va finalitzar a principis de 2012. L’equipament no 
s’incorporarà al MUHBA (com estava previst) sinó 
que la seva gestió ha estat cedida a l’Arxiu del Po-
blenou, una entitat sense ànim de lucre del barri, 
que tindrà la seu a la torre. Al final, s’ha obert 
al públic sense una museïtzació específica, i serà 
l’entitat la que expliqui el monument mitjançant 
visites guiades els caps de setmana. Per altra ban-
da, a la seu principal del MUHBA s’està treballant 
en el projecte museogràfic per reobrir el baptisteri 
paleocristià, amb dos nous àmbits expositius so-
bre la Barcelona visigòtica i el primer cristianis-
me amb noves peces originals. Finalment, hem de 
fer-nos ressò d’una notícia sorpresa que ha trans-
cendit el desembre del 2014. El projecte del MUH-
BA de fer l’extensió museogràfica de la Barcelona 
Contemporània a l’antiga fàbrica d’Oliva Artés, al 
Poblenou, que es va presentar el 2010 i que estava 
aturat des del 2012, s’ha desencallat. L’Ajuntament 
està finalitzant la rehabilitació i ha convocat, el 
novembre, el concurs per licitar la museografia 
amb un pressupost de 287.131 euros (que inclou 
60.500 per audiovisuals). Està previst obrir el nou 
equipament durant el 2015.

El Museu Blau, és a dir, el Museu de Ciències Na-
turals de Barcelona, inaugurat el 2011, encara no 
ha culminat la seva conversió en museu nacional 
malgrat la constitució del consorci entre Ajunta-
ment i Generalitat el mateix 2011. Tampoc s’ha 

posat en marxa la xarxa nacional temàtica de mu-
seus. Mentrestant, l’Ajuntament segueix tirant en-
davant l’equipament en solitari. L’abril del 2014, 
el museu va presentar millores d’accessibilitat a 
l’exposició permanent Planeta Vida destinades a 
discapacitats visuals. A les disset taules interac-
tives de l’exposició, que ja permetien tocar uns 
cinquanta objectes (fòssils originals i maquetes), 
s’han instal·lat nous esquemes en relleu i textos 
en Braille. Per la seva banda, l’Institut Botànic, 
que forma part del museu, ha posat en valor a 
la seva seu de Montjuïc el Gabinet Salvador, una 
col·lecció emblemàtica d’història natural formada 
al segle XVII i composta per espècimens animals i 
vegetals, fòssils i minerals (més de 30.000 exem-
plars), així com per una valuosíssima biblioteca. 
El maig del 2014 es va inaugurar l’exposició se-
mipermanent Salvadoriana. Tresor del patrimoni 
científic, que li ha retornat l’oportunitat de ser 
conegut. La despesa ha anat a càrrec del Tricen-
tenari BCN 1714-2014. La col·lecció Salvador està 
considerada el primer museu (Gabinet de Curio-
sitats) que va existir a Barcelona i a Catalunya. 
El novembre del 2014 es va publicar que aques-
ta col·lecció s’instal·laria de forma permanent a 
l’antic Museu Martorell, a la Ciutadella, seu del 
Museu de Geologia fins al 2010. Es dóna el cas que 
aquest museu és el més antic de Barcelona, el pri-
mer a fundar-se, i potser aixoplugarà en el futur la 
col·lecció museística més antiga del país. Mentres-
tant, les antigues seus del museu a la Ciutadella 
comencen a patir problemes de manteniment, des 
del trasllat al Fòrum, el 2010. Ens referim a l’es-
mentat Museu Martorell, antic museu de Geologia, 
tancat des del 2010; a l’hivernacle, tancat des del 
2006 i rehabilitat el 2009; i al Castell dels Tres 
Dragons, antiga seu de Zoologia. El novembre del 
2014 el Castell dels Tres Dragons ha aparegut pro-
tegit per una malla a causa de despreniments de 
totxos. L’edifici modernista encara allotja l’àrea de 
Recerca del museu, pendent de traslladar-se a un 
nou edifici de nova construcció al Fòrum, al costat 
del Museu Blau. Durant el 2013 el destí de l’edifici 
va ser objecte de polèmica. L’edifici no va quedar 
buit amb el trasllat del museu al nou Museu Blau. 
A l’immoble hi romanen laboratoris i programes 
de recerca i una impressionant reserva amb més 
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de dos milions de mostres animals. La Generalitat, 
en el marc de la creació del nou Museu Nacional 
de Ciències Naturals, s’havia compromès a bus-
car una nova ubicació per al fons. Mentrestant, 
l’Ajuntament de Barcelona pressionava el Museu 
perquè desallotgés l’edifici, per destinar-lo a al-
tres usos. Però el museu no disposava d’un lloc 
alternatiu on ubicar el fons. El gener del 2013 
l’Ajuntament va aprovar la creació d’un centre 
d’interpretació a la Ciutadella per explicar el parc 
i l’antiga fortificació, en connexió de continuïtat 
amb el Born (centrada en els fets del 1714). La pre-
msa va publicar que s’ubicaria al Castell dels Tres 
Dragons, que també serviria per a oficines del Tri-
centenari. Va ser al mes de febrer de 2013 quan va 
esclatar la polèmica, al transcendir l’“ordre” mu-
nicipal de trasllat dels fons zoològics, impossible 
de materialitzar. Pocs dies després l’Ajuntament es 
feia enrere en relació amb el trasllat, i desmen-
tia que volgués instal·lar el centre d’interpretació 
de la Ciutadella a l’edifici, de forma immediata. 
L’Ajuntament, però, segueix proposant que en el 
futur sigui un centre de visitants relacionat amb el 
parc de la Ciutadella.

El Museu Picasso, ja convertit en fundació des de 
l’1 de gener de 2014, manté una programació d’ex-
posicions temporals de notable potència. La fun-
dació té un capital inicial fundacional de 30.000 
euros, dues terceres parts aportades per l’Ajunta-
ment, i la resta, per la Fundació Barcelona Cultura. 
L’ordinari de 2014 puja a 8,6 milions d’euros, de 
les quals l’Ajuntament posa 750.000 més 120.000 
per a inversions. El Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona (CCCB) ha celebrat el 2014 
el seu vintè aniversari. Aquest equipament (que no 
museu) ha aprofitat l’efemèride per presentar, el 
gener del 2014, un nou programa de vint accions, 
amb noves exposicions i activitats, algunes amb el 
MACBA. Sembla per tant que la direcció ha aban-
donat qualsevol proposta de fons permanent, com 
s’havia plantejat.

Pel que fa als dos museus consorciats amb la 
Generalitat, el MACBA i el MNAC, hem de dir 
que les dues administracions han acordat repar-
tir-se la preeminència, arran del suport econòmic 

municipal relatat més amunt. Mentre el MNAC 
manté la Generalitat com a institució principal, 
el MACBA passa a ser liderat per l’Ajuntament. 
Per altra banda, aquests dos museus van pactar 
eliminar els límits cronològics decidits als anys 
noranta entre totes dues col·leccions (dècada dels 
quaranta), decisió que va corroborar la JMC.

El MACBA ha patit especialment les retallades (el 
2012 va patir un ERO). Les disminucions de les 
aportacions de la Generalitat i del ministeri, apai-
vagades en part per l’Ajuntament, han posposat 
l’ambiciós projecte de renovació expositiva del 
MACBA i l’han obligat a aprimar i a abaratir la 
programació, reactivada en part gràcies a l’acord 
amb la Fundació La Caixa per coordinar les res-
pectives col·leccions. L’ambiciós projecte de futur 
del MACBA passava per fer una nova seu del mu-
seu (de 2.100 metres quadrats en tres plantes, més 
soterrani) en el solar de 700 metres quadrats que 
avui ocupa la Capella de Montalegre (que es podria 
enderrocar, i que ja ha estat cedida al MACBA) i 
que connectaria amb l’edifici blanc de Meier mit-
jançant un túnel soterrani. El pla B, més realista, 
era ocupar tota la plaça, la plaça dels Àngels, és a 
dir, els edificis de l’entorn. El MACBA disposa de 
diversos espais que cal omplir –capella dels Àn-
gels, l’espai que va deixar lliure el FAD a la plaça 
dels Àngels el 31.12.13– i convertir-los en restau-
rant, botiga, segona llibreria, sala d’actes… Durant 
dos anys aquesta ampliació ha estat aparcada. 
Amb tot, el museu no ha parat: es va crear el Gran 
Vidre (espai expositiu visible des del carrer) i es va 
reinstal·lar (2014) el mural de Haring a la plaça. 
Però el febrer del 2014 el MACBA va presentar 
la nova programació (un reset segons la direcció), 
amb més exposicions i activitats tot i tenir menys 
pressupost, i el juliol del 2014, malgrat l’austeritat 
pressupostària, va presentar oficialment els nous 
espais del futur MACBA (sense renunciar en el fu-
tur al nou edifici de Montalegre). El pla presentat 
comporta guanyar dues sales d’exposicions més, 
una mediateca, un centre de co-treball, un nou 
auditori, un restaurant i una llibreria botiga de 
disseny. En total sumarà 20.000 metres quadrats. 
S’incorpora el Convent dels Àngels (1.790 metres 
quadrats) (l’antiga seu del FAD), que es convertirà 
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en dos nous espais expositius. La primera mostra 
estava prevista pel setembre de 2014. La capella, 
actualment tancada, obrirà amb una altra exposi-
ció (prevista pel novembre del 2014). Es canviaran 
les ubicacions de la llibreria–botiga (obriria el no-
vembre del 2014) i la cafeteria restaurant (abril del 
2015). Es farà un nou accés pel Centre d’Estudis i 
Documentació, al Convent dels Àngels. La plaça 
dels Àngels es convertirà en el centre del MACBA, 
en el seu pati interior. No tenim notícies sobre el 
recurrent tema de compartir espais amb el CCCB. 
Les obres costaran 2 milions d’euros, 1,5 a càrrec 
directe de l’Ajuntament i mig milió a càrrec del 
MACBA.

Respecte del MNAC, hem explicat més amunt 
l’ambiciós Pla estratègic que implica ampliar el 
museu temàticament, cronològicament i física-
ment, “ocupant” els pavellons i espais de la Fira, 
pla que el maig del 2014 va ser auditat i avalat pel 
CoNCA. Mentrestant, de portes endins, el museu 
segueix reestructurant les permanents. L’1 d’abril 
de 2014 el MNAC va tancar les sales dels segles 
XIX i XX per realitzar la nova presentació mu-
seogràfica de la col·lecció d’art modern, que es 
va inaugurar 23 de setembre de 2014, i que arriba 
fins als anys cinquanta del segle XX. El nou relat, 
que inclou més de 1.350 obres i que ocupa 5.500 
metres quadrats de la primera planta, abasta, amb 
criteris transversals, temàtics, interdisciplinaris i 
no estrictament cronològics, la fotografia, el car-
tellisme, l’arquitectura, el mobiliari, les arts de-
coratives i el cinema, i té com a fites centrals el 
Modernisme, l’exposició del 29 i les avantguardes 
centrades en els anys trenta del segle xx. Algu-
nes obres procedeixen del MACBA, en funció de 
l’acord sobre delimitació cronològica, però també 
hi ha dipòsits d’institucions públiques i privades. 
La nova permanent, que ha tingut un gran èxit de 
crítica i de públic, ha costat 890.000 euros. Una 
tercera part ha anat a càrrec de La Caixa. Un any 
abans, el novembre del 2013, el MNAC va obrir 
al públic la terrassa del museu (de fet, dues), un 
nou espai de 1.200 metres quadrats convertit en 
mirador que permet descobrir una panoràmica de 
la ciutat de 360 graus. L’adaptació arquitectònica 
ha costat 720.000 euros, que es confien recuperar 

amb el lloguer d’aquest espai a empreses. Per altra 
banda, el MNAC ha adquirit noves obres, com una 
pintura de Tapiró (gràcies al benefici deixat pel 
polèmic lloguer de sales del museu per al casa-
ment de la família hindú Mittal, el desembre del 
2013), o el gran mural ceràmic de Miró realitzat el 
1978 per a la seu barcelonina d’IBM, que s’ha ins-
tal·lat, el novembre del 2013, a la Sala Oval. Arran 
de la mort de l’escultor Subirachs, l’Ajuntament 
de Barcelona va anunciar, l’abril del 2014, la seva 
disposició a acollir, amb destí al MNAC i també 
al MACBA, part de la seva col·lecció privada que 
s’havia d’instal·lar al no creat centre Subirachs, 
que havia impulsat Caixa Penedès. De totes mane-
res, el MNAC ja treballa per assolir la següent fita 
del seu full de ruta, que ara es posposa del 2015 
al 2016: la remodelació de les sales del Renaixe-
ment i Barroc, que s’instal·laran a la planta baixa, 
al voltant de la Sala Oval. Finalment, esmenta-
rem que el MNAC va establir, l’abril de 2014, una 
entrada combinada i conjunta amb el Centre del 
Romànic de la Vall de Boí. 

El 16 de febrer de 2013 es va inaugurar l’edifici de 
les Drassanes Reials, de 19.000 metres quadrats, 
seu del Museu Marítim de Barcelona, després de 
més de vint anys d’obres de rehabilitació i una 
inversió milionària (només disset milions d’euros 
la darrera fase). Les obres han estat finançades 
per la Diputació de Barcelona, titular de l’edifici 
(que el gestiona conjuntament amb l’Ajuntament 
de Barcelona i el Port de Barcelona mitjançant el 
Consorci Drassanes) i el Govern de l’Estat. L’edifici 
està buit, a l’espera d’executar el projecte museo-
gràfic previst (que es preveia culminar a finals del 
2014) i per al qual no hi ha finançament previst. 
Com hem explicat més amunt, la principal insti-
tució titular, la Diputació, només ha destinat al 
MMB un dels 30 milions d’euros del plurianual 
(2012-2015) destinat a l’Ajuntament de Barcelona 
el maig del 2013, ja que ha prioritzat, com hem 
dit, altres projectes com el Museu de les Cultu-
res del Món o el castell de Montjuïc. Aquest milió 
només servirà per acabar serrells del Pla d’obres 
anterior (acabar biblioteca, arxiu, aula taller, di-
pòsits…). Després del milionari esforç fet durant 
tants anys, un cop acabada l’obra, ens trobem amb 
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un edifici buit i cap dotació per produir el projecte 
museogràfic. L’únic que està assegurat pel 2015 és 
la remodelació del nou vestíbul, que ha de donar 
entrada al futur recorregut museogràfic. Per altra 
banda, el projecte de Museu de les Arts Escèni-
ques que es va anunciar el març del 2011 per part 
de l’Ajuntament (que cedia la Casa de la Premsa, a 
Montjuïc, com a seu) i la Diputació de Barcelona 
(que posava la col·lecció, la de l’Institut de Teatre), 
està completament aturat. El nou Govern provin-
cial no va donar validesa al conveni signat dos 
mesos abans del canvi de mandat. Mentrestant, el 
MAE (el Museu de l’Institut) segueix sense exposi-
ció permanent oberta al públic, mentre incrementa 
les seves col·leccions (per exemple, el desembre 
del 2013 va incorporar el vestuari de dansa de la 
companyia Gelabert-Azzopardi). 

Per altra banda, es va aclarint el destí d’alguns 
immobles emblemàtics de la ciutat per part de 
l’Ajuntament. La Fabra i Coats de Sant Andreu 
està creixent com a Centre de les Arts, mentre que 
el Canòdrom (que havia de ser centre d’art) es con-
vertirà en un centre d’innovació cultural, digital i 
tecnològic. Can Ricart (i també Can Jaumandreu) 
seran cedits a la Universitat de Barcelona. L’acord 
assolit el setembre del 2013 sobre Can Ricart (que 
pateix una greu situació d’abandó) permetrà la 
construcció, a càrrec de la Universitat de Barce-
lona, d’una plataforma cultural amb serveis uni-
versitaris, entre els quals destaquen els estudis de 
comunicació audiovisual. Per altra banda, l’Ajun-
tament va demanar el 2012 a l’Estat la cessió de 
l’edifici de Correus per convertir-lo en un espai 
cultural. Finalment, volem esmentar que l’Ajunta-
ment de Barcelona segueix lluitant per recuperar 
la totalitat del llegat de l’industrial Julio Muñoz 
Ramonet, ja que la part més valuosa (pintures de 
Velázquez, El Greco o Botticelli, la col·lecció de 
miniatures, etc.) ha desaparegut del Palauet del 
carrer Muntaner. En morir l’any 1991, l’industrial 
va llegar l’immoble i la col·lecció a l’Ajuntament 
de Barcelona. Durant dinou anys les hereves de 
l’industrial i l’Ajuntament s’han enfrontat als tri-
bunals per l’herència. Després de tres sentències 
favorables, el juliol del 2013 l’Ajuntament (i la 
Fundació Muñoz Ramonet, creada pel consistori) 

va poder accedir al palauet i constatar, amb els 
inventaris a la mà, la desaparició de les obres més 
valuoses. El 2014 l’Ajuntament ha presentat una 
querella criminal contra les filles de l’Industrial, a 
qui reclama la devolució de 853 peces. Les denun-
ciades no han tornat encara les obres, malgrat el 
mandat judicial. L’Ajuntament mai ha concretat el 
destí final del palauet i la col·lecció.

Finalment, dins del capítol de Barcelona, farem un 
apartat específic sobre el Modernisme, perquè 
hem constatat una eclosió de nous centres i edifi-
cis modernistes visitables o en procés, públics, 
però sobretot privats, principalment a la ciutat de 
Barcelona. Un patrimoni que, recordem-ho, es pa-
trimoni de la Humanitat. Un patrimoni que des de 
la inauguració parcial de la Sagrada Família, el 
2010, no ha parat de revaloritzar-se. I que, de pas, 
ha generat un formidable debat sobre el turisme 
sostenible a la ciutat. Sens dubte, la novetat més 
important és l’obertura al públic, el 25 de febrer de 
2014, del recinte de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, tot i que només d’una part, corresponent 
a la primera fase del projecte. Han estat cinc anys 
d’obres amb un cost de 72 milions d’euros, amb els 
que s’han rehabilitat sis dels dotze pavellons. Dos 
més estan en obres, i quatre queden pendents. 
També s’ha intervingut en part del quilòmetre de 
túnels del subsòl, per fer els itineraris. L’Hospital, 
obra de Domènech i Muntaner, ha estat objecte 
d’una delicada restauració en la qual s’han retirat 
envans i forjats per recuperar les parets originals 
de mosaics i trencadís. El Pla director d’obres va 
ser aprovat el 15 de març de 2013 pel Ple munici-
pal. La gestió correspon a una fundació composta 
principalment per l’Ajuntament i la MIA, la insti-
tució que governa la vessant patrimonial de l’hos-
pital. El projecte global, valorat en 105 milions 
d’euros, ha estat cofinançat per un FEDER, per tres 
ministeris de l’Estat, per la Generalitat, per l’Ajun-
tament, per la Diputació i per la mateixa Funda-
ció, i també per part pels organismes internacio-
nals que ocupen o ocuparan la majoria dels dotze 
pavellons (la qual cosa limita notablement les vi-
sites). Un dels pavellons, el de Sant Salvador, en-
cara en fase de projecte, hostatjarà el Centre d’In-
terpretació del recinte. El complex disposa d’espais 
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per a exposicions temporals i per a actes de gran 
format (disponibles en lloguer). L’èxit de públic ha 
estat espectacular. Les primeres tres setmanes (jor-
nades de portes obertes) es van comptabilitzar 
127.000 visitants. En els següents sis mesos (ja de 
pagament) se’n van rebre 130.000. Les previsions, 
per garantir una visita sostenible i no massificada, 
eren de 120.000 a l’any. El 7 de novembre de 2014 
va obrir al públic l’exposició permanent Palau 
Güell: mirades al mobiliari al Palau Güell, obra de 
Gaudí, edifici que es va reobrir el 2011 després 
d’un llarg període de restauració i museïtzació a 
càrrec de la Diputació, titular de l’immoble. La 
nova proposta museogràfica consta de quatre no-
ves sales de la planta de dormitoris. Dues sales 
s’obren per primera vegada i exhibeixen mobles 
de quatre rellevants artistes del Modernisme ca-
talà (Homar, Vidal, Busquets i Riquer). Les altres 
dues mostren el mobiliari i la decoració original 
de l’època dels Güell. La família Güell ha cedit 
temporalment dos mobles originals de Gaudí per a 
l’exposició. Paral·lelament, les grans icones mo-
dernistes obertes al públic (privades) segueixen 
funcionant. La Pedrera, obra de Gaudí, ha emprès, 
al 2014, i amb un cost de 750.000 euros, la tercera 
rehabilitació des del 1988, que afecta principal-
ment la façana, que ha estat amagada tot l’any. I 
la Casa Batlló, també de Gaudí, ofereix des de 
març del 2014 una videoguia que permet recons-
truir digitalment, mercès a una tauleta, l’interior i 
l’ambient original de les habitacions mitjançant la 
realitat augmentada i el 3D. Però aviat nous im-
mobles privats s’incorporaran a l’oferta, sense sor-
tir del passeig de Gràcia. La Casa Lleó i Morera, 
obra de Domènech i Muntaner, ja ho ha fet. L’im-
moble, propietat de la constructora Núñez i Nava-
rro des del 2006 (quan la va adquirir per 26 mi-
lions d’euros), es va obrir al públic el 20 de gener 
de 2014. Fins fa poc, l’edifici estava ocupat per 
diversos llogaters. La constructora, que va decidir 
cancel·lar els lloguers i obrir al públic, ha anat 
restaurant els principals espais de l’edifici, en els 
darrers anys, conforme s’anaven desllogant. La 
Casa Amatller, seu de l’Institut Amatller d’Art His-
pànic i obra de Puig i Cadafalch, es convertirà en 
un espai museístic a partir de principis del 2015, 
segons s’ha anunciat el passat mes d’octubre, un 

cop acabades les actuals obres de rehabilitació de 
l’edifici. Els visitants de la casa-museu podran 
conèixer una vivenda benestant de la Renaixença, 
les seves col·leccions i mobiliari, i la història d’una 
família burgesa industrial. La casa ha estat fins 
ara només la seu de la Fundació Amatller. La Fun-
dació va decidir fer obres per obrir una part al 
públic, obres que s’han allargat, perquè estava 
previst enllestir-les a finals del 2013. Més enllà del 
passeig de Gràcia, també s’estan fent passos per 
obrir a la visita, el 2016, la Casa Vicens, de Gaudí, 
ubicada al barri de Gràcia. El banc andorrà Mora-
banc l’ha adquirit el 2014 i preveu, com a mínim, 
dos anys d’obres de rehabilitació i museïtzació. 
Per la seva banda, la Universitat de Barcelona, 
propietària (des del 1956) dels Pavellons de la Fin-
ca Güell, obra de Gaudí, i situats a Pedralbes, va 
iniciar el 2012 el projecte d’obrir el recinte a la 
visita pública. La UB va redactar un pla director i 
es va posar a buscar patrocini privat. Però el se-
tembre del 2014 la UB va signar un conveni amb 
l’Ajuntament pel qual la UB cedeix a la ciutat els 
pavellons durant deu anys a canvi d’un milió 
d’euros. L’Ajuntament es compromet a restaurar 
els immobles (amb un cost de 900.000 euros) i a 
obrir el recinte al públic. Es preveu finalitzar les 
obres a finals del 2016. Ja podem donar de baixa 
de la llista, en principi, la Casa Burés (Ausiàs 
Marc-Girona), adquirida per l’Ajuntament de Bar-
celona el 2007 (llavors es va parlar de fer-hi el 
Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme i un centre 
d’interpretació del Modernisme) i revenuda a la 
Generalitat el 2009 (que encara deu a l’Ajunta-
ment una gran part del preu). La Generalitat va 
posar la finca a la llista d’immobles en venda de la 
Generalitat per reduir el dèficit públic. Després de 
subhastes fallides i rebaixes de preu, el novembre 
del 2014 s’ha fet pública la venda per 18,8 milions 
d’euros a una promotora que vol construir-hi ha-
bitatges al seu interior. L’edifici ha sofert en els 
darrers anys deterioraments i vandalisme. Final-
ment, qui sí que ja ha obert al públic és la Torre de 
Bellesguard, obra de Gaudí, situat a Sant Gervasi. 
Va ser el 18 de setembre de 2013. La família pro-
pietària ha obert part de casa seva, després d’em-
prendre una costosa restauració de la façana i 
del famós pinacle, que el 2008 amenaçava ruïna. 
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El relat de la visita inclou la història de l’immoble, 
ja que en realitat és un edifici d’origen medieval 
amb una densa trajectòria, que Gaudí va remode-
lar el 1900. En aquest estat de la qüestió sobre 
l’oferta modernista de la ciutat, no podem deixar 
de banda el Park Güell. El nou règim de visites 
decidit per l’Ajuntament, titular de l’immoble, a 
causa dels problemes derivats del turisme massiu 
ha estat matèria d’una formidable polèmica ciuta-
dana durant el 2013 (seguida de la mobilització de 
2014 contra el turisme massiu i els pisos turístics). 
El nou règim tarifari del Park, consistent en el pa-
gament de l’entrada excepte als residents, veïns i 
registrats prèviament, va entrar en vigor el 25 d’oc-
tubre de 2013 i només afecta la part monumental. 
La mesura ha estat acompanyada d’obres de millo-
ra, tancament i accessos, per valor de 2,2 milions 
d’euros, a càrrec de l’Ajuntament. Es tractava de 
baixar dels nou milions de visitants a l’any (estima-
ció del 2012) i regular un flux de visitants de nou-
cents a l’hora. Durant el darrer any (del 25.10.13 al 
30.9.14, onze mesos amb el nou sistema regulat), el 
Park ha rebut 2.377.920 visitants, un 65% de la ca-
pacitat màxima fixada. Mentrestant, la ciutat de 
Barcelona segueix sense tenir un museu global del 
Modernisme que, més enllà d’exposar béns mobles, 
expliqui l’arquitectura. Deixant de banda el Museu 
del Modernisme Català, centre privat obert l’any 
2010 al carrer Balmes, és el MNAC el que intenta 
liderar el relat del Modernisme a la ciutat, tant pel 
que fa a col·leccions com pel que fa a arquitectura. 
Això sí, la iniciativa privada ha estat capaç de crear 
Gaudí Experiència, un espai interactiu sobre l’obra 
de Gaudí amb un audiovisual 4D produït per La 
Trinca, que es va inaugurar el 3 de juliol de 2012 al 
peu del Park Güell. Per tal d’ordenar i coordinar tot 
el patrimoni gaudinià, s’ha produït un fet rellevant 
el novembre del 2013: la “declaració de Mataró” i la 
constitució, impulsada per la Generalitat, del Con-
sell per al Foment i la Difusió de l’Obra de Gaudí 
(publicat al DOGC, número 6566, de 20.2.2014). El 
Consell, constituït el 18 de febrer, està format pels 
propietaris públics i privats (aquests són majoria) 
dels edificis de Gaudí, així com per representants de 
la Generalitat i del MNAC, i podria ser l’embrió 
d’una xarxa. Una de les primeres decisions ha estat 
crear un portal web sobre Gaudí.

MUSEUS D’ÀMBIT NACIONAL I ALTRES 
ACTUACIONS DE LA GENERALITAT A 
CATALUNYA

Com hem dit a la introducció, l’any 2014 és l’any de 
la creació de la nova Agència Catalana del Patri-
moni Cultural. Els museus que en depenen (MAC, 
MHC, MNAT, MNACTEC, Md’AG) no han realitzat 
grans remodelacions museogràfiques en els dos da-
rrers anys. Tot i això, el Museu d’Història de Cata-
lunya ha reformat la sala dedicada a la Catalunya 
Nova (segles XII-XIII) (desembre del 2013) i ha in-
corporat a les sales algunes peces singulars. El Mu-
seu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya 
disposa, des d’octubre del 2013, d’un nou espai ex-
positiu al vestíbul per acollir exposicions temporals 
sobre empreses centenàries. També ha remodelat i 
renovat l’espai del transport de la permanent, amb 
l’exposició Viva Montesa (Col·lecció Pere Perman-
yer) i una mostra de vestits dels campions catalans 
del Motociclisme, que s’obren al públic el desembre 
del 2014. Actualment, l’Agència projecta una cafe-
teria al hall del MNACTEC. Igualment, l’Agència ja 
ha adjudicat les obres i continguts de l’Espai Patri-
moni, situat als baixos del Palau Moja, a Barcelona, 
que es preveu que obri les portes dins el primer 
trimestre del 2015. Es tracta d’un centre de divul-
gació del patrimoni català adreçat al turisme, i dis-
posarà de pantalles temàtiques, botiga de productes 
del país i cafeteria. Per altra banda, l’Agència ha 
decidit llogar una nau industrial a Cervera, per deu 
anys, com a magatzem de materials arqueològics i 
dels museus (principalment MAC i MNACTEC). Les 
obres d’adequació costaran a la Generalitat 415.000 
euros.

L’actuació museogràfica més destacable ha tingut 
lloc al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT). El 18 de maig de 2013 es va inaugurar una 
austera remodelació de la Necròpolis Paleocristiana 
de Tarragona, depenent del MNAT, que va permetre 
obrir al públic, després de vint-i-un anys d’estar 
tancat, el conjunt funerari paleocristià més impor-
tant d’Occident. Les obres, que han costat 225.000 
euros, aportats pel Departament de Cultura, es van 
iniciar el gener del 2013 i van durar tres mesos. 
S’ha habilitat un circuit de visita, s’ha arranjat un 
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part del jaciment amb tractaments cromàtics dife-
renciats pels paviments i s’ha instal·lat una nova 
senyalització. Amb tot, aquesta remodelació parcial 
representa una ínfima part del projecte redactat en 
el seu moment per recuperar i museïtzar tot el ja-
ciment, valorat en 8,5 milions d’euros. El conseller 
va anunciar que aquesta intervenció és el pròleg de 
l’ambiciós i futur projecte de traslladar a la Tabaca-
lera el MNAT, la Biblioteca Pública de Tarragona i 
el Dipòsit Nacional d’Arqueologia.

El nou centre de recepció de visitants del Museu 
d’Arqueologia-Empúries (un edifici de nova plan-
ta començat a construir el 2010 que per diversos 
problemes amb els proveïdors de les obres i els 
subministraments va quedar pendent de finalitza-
ció) obrirà al públic, per fi, el maig-juny del 2015, 
i comptarà amb un gran audiovisual. A l’estiu es 
confia tenir operatives la cafeteria i la botiga del 
centre. Empúries es beneficiarà durant el 2015 
d’altres millores: una nova sala d’exposicions 
temporals i la restauració i museïtzació de dues 
àrees del jaciment: l’estoa de la Neàpolis i el crip-
topòrtic de la casa romana número 1. Les obres 
d’aquestes dues àrees han sortit a concurs el no-
vembre del 2014 per 1.136.000 euros. Totes aques-
tes obres (inclòs l’audiovisual esmentat i d’altres) 
suposen una inversió total de 1.351.539 euros, que 
assumeix íntegrament la Caixa en el marc del pro-
grama 12 x 12. El conveni per a aquest any 2014 
està dotat amb 2 milions d’euros, dels quals, com 
veiem, un 67% es destinaran a Empúries. L’ober-
tura del Centre de visitants comportarà el 2015 el 
trasllat del pàrquing de l’equipament (en conveni 
amb l’Ajuntament de l’Escala).

Un cas semblant al d’Empúries ha estat el Cen-
tre d’Interpretació de Cogul. L’edifici impulsat 
pel MAC es va construir en el període 2009-2011 
(amb una inversió d’1,35 milions d’euros) però no 
va poder entrar en funcionament per manca de 
connexió elèctrica. L’Agència està impulsant, en 
conveni amb les administracions del territori, un 
nou projecte per dotar el centre de discurs mu-
seogràfic i obrir el centre, que no només seria el 
centre d’acollida per a la visita de les pintures 
rupestres de Cogul, sinó que també tindria com 

a missió dinamitzar turísticament la resta de ja-
ciments i monuments de la comarca de les Garri-
gues.

Pel que fa a la resta de museus nacionals, ja hem 
informat del MNAC i també del MACBA a l’apartat 
de Barcelona.

On l’Agència està focalitzant més els esforços és 
en la Xarxa de Monuments, que ja no depèn del 
Museu d’Història de Catalunya. Encara en l’eta-
pa MHC, hem de destacar la inauguració, l’11 de 
maig de 2013, d’una nova fase de la restauració 
de la Cartoixa d’Escaladei (la Morera de Montsant, 
Priorat), que ara presenta totalment reconstruït 
el claustre menor, un dels claustres centrals, amb 
moltes de les peces originals recuperades (segle 
XVI). Les obres, iniciades el 2010, han costat 1,6 
milions d’euros. L’any 2014 l’Agència ha aprovat 
el projecte de reestructuració de l’edifici de recep-
ció i serveis, en conveni amb el Consell Regulador 
DOQ Priorat, amb un pressupost que frega el milió 
d’euros (només un 29% a càrrec de la DO). L’edifici 
contindrà un centre d’acollida i de visitants i una 
botiga, així com oficines i magatzem per la DO. 
Hi ha previstos dos espais (100 metres quadrats) 
per museïtzar. El conveni amb La Caixa que abans 
hem esmentat (el programa anomenat Patrimoni 
en Acció, abans 12 x 12) prioritza precisament els 
monuments de la Generalitat. El nom fa referèn-
cia a dotze monuments i jaciments emblemàtics. 
La primera fase, que va ser presentada el 27 de 
novembre a Empúries, té una dotació de 2 milions 
d’euros i abasta sis immobles. A més d’Empúries 
(que s’endú dues terceres parts de la inversió, 
com ja hem dit), també se’n beneficiarà Sant Pere 
de Rodes (senyalització, 150.000 euros), Miravet 
(projecte museogràfic i senyalització, 73.115 eu-
ros), Escaladei (projecte i adequacions museogrà-
fiques, 204.000 euros) i Vallbona de les Monges 
(execució espai d’acollida, exposició permanent i 
senyalització, 95.000 euros).

Durant els anys 2013 i 2014 la prioritat de la Gene-
ralitat i en particular de l’Agència s’ha centrat en 
el Tricentenari 1714-2014. Encara és d’hora per 
valorar si les inversions que s’hi realitzen (pel que 
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fa al que a nosaltres ens interessa, les museogrà-
fiques) han estat útils i permanents (més enllà del 
Born, un èxit incontestable). Les apostes més im-
portants són les exposicions temporals (MHC, MU-
HBA, MNAC, MACBA. BC, Palau Robert…) i la Ruta 
1714, un itinerari turístic i gastronòmic senyalit-
zat amb plafons pels indrets més importants de la 
Guerra de Successió (sobretot deu d’emblemàtics, 
lligats a elements patrimonials específics: Lleida, 
Cervera, Cardona, la Seu d’Urgell, Moià, Talaman-
ca, els Prats de Rei, Vic, Sant Boi de Llobregat 
i Barcelona, tot i que hi ha uns cinquanta-cinc 
municipis implicats en total). També hi ha la ruta 
de les Viles Cremades (vint-i-dos municipis) i els 
Espais 1714 (vint-i-tres més). El pressupost dels 
actes del Tricentenari de la Generalitat puja a 0,9 
milions d’euros (3 milions d’euros comptant in-
versions). (El de l’Ajuntament de Barcelona és de 
2, milions d’euros.) En qualsevol cas, la Xarxa de 
Monuments, que fins ara gestionava el MHC, tam-
bé s’ha vist beneficiada per la commemoració, ja 
que el Tricentenari ha permès finalitzar el tantes 
vegades ajornat projecte de centre d’interpretació 
sobre la Guerra de Successió a la casamata del 
castell de Cardona. El 21 de juny de 2014 es va 
inaugurar la nova senyalització turística del mo-
nument (trenta-sis elements), la museïtzació de 
l’espai de la casamata, l’adequació dels baluards 
i la impermeabilització de la coberta de la Col·le-
giata. L’import de la inversió ha estat de 223.000 
euros. A la casamata, un dels antics polvorins, s’hi 
ha instal·lat un centre explicatiu de la història de 
Cardona i de la Guerra de Successió, amb un espai 
diferenciat sota el títol Espai 1714, que a més, esta 
dotat d’una sala taller. L’espai ofereix un video-
mapping sobre el setge borbònic. Per altra ban-
da, i també en el marc de la Ruta 1714, l’Agència 
ha inaugurat, el març del 2014, una rehabilitació 
de l’ermita de Sant Sebastià de Vic, amb un mo-
nument al Pacte del Vigatans. Per altra banda, la 
Universitat de Cervera s’ha obert a la visita. I tam-
bé s’ha aprovat un projecte de restauració de la 
Torre de la Manresana (Prats de Rei). Finalment, 
un dels projectes acariciats per l’Ajuntament de 
Barcelona –no confirmat– consistia en la reexca-
vació i museïtzació del Portal de Sant Daniel, des-
cobert el 2006 al Parc de la Ciutadella.

Més enllà dels museus, durant els anys 2013 i 2014 
han vist la llum importants remodelacions i obres 
de restauració de monuments impulsats pel De-
partament de Cultura. En el marc del programa 
Romànic Obert, finançat per l’Obra Social de La 
Caixa, s’han realitzat treballs de restauració a tres 
monestirs. A Sant Pere de la Portella (la Quar, Ber-
guedà) s’ha restaurat l’església, inaugurada el 30 
de juny de 2013. Queda pendent refer el claustre. 
A Santa Maria de Mur (Castell de Mur) es va inau-
gurar el 5 de maig de 2013 la nova restauració del 
claustre, amb una inversió de 105.000 euros. I el 
monestir de Sant Daniel (Girona) també ha vist 
restaurat el seu claustre, que es va obrir al públic 
el 15 de juny de 2013, i que ha suposat una in-
versió de 300.000 euros. Capítol a part mereixen 
el cellers cooperatius modernistes. El passat 22 de 
març de 2014 es va inaugurar la rehabilitació del 
Celler Cooperatiu de Gandesa (Terra Alta), obra 
de Cèsar Martinell. L’obra, promoguda i executa-
da pel Departament, ha costat 600.000 euros i ha 
estat finançada íntegrament per l’Obra Social de 
La Caixa en el marc del programa Cellers Coope-
ratius. Aquest programa, creat pel Departament i 
La Caixa l’any 2009, està dotat amb 3,6 milions 
d’euros i ha comportat actuacions a vuit cellers 
cooperatius de la Catalunya meridional. Actual-
ment, les actuacions ja han finalitzat, excepte la 
del Pinell de Brai, que acabarà el juny del 2014. En 
paral·lel, un d’aquests cellers, el Celler Cooperatiu 
de l’Espluga de Francolí, seu del Museu del Vi de 
l’Espluga de Francolí, serà objecte d’obres urgents 
de restauració arquitectònica per valor de 100.000 
euros, a càrrec de la Diputació de Tarragona, per 
reparar esquerdes i despreniments, segons un con-
veni signat el gener de 2013. Per altra banda, al 
setembre de 2014 han començat les obres de reha-
bilitació del Celler Cooperatiu de Montblanc, tam-
bé de Martinell, pressupostades en 1 milió d’euros, 
a càrrec també de la Diputació i de fons europeus.

En aquest apartat, com hem fet en els anteriors ar-
ticles de Mnemòsine, també tractem aquells pro-
jectes museístics en curs amb un notable lideratge 
de la Generalitat. Ja hem fet esment del Centre 
d’Art de Pintura Catalana Carmen Thyssen-Bor-
nemisza de Sant Feliu de Guíxols a l’apartat de 
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Barcelona i del Museu Casteller de Valls al de mu-
seus locals. Ara només ens queda examinar com 
està el projecte del Museu del Còmic i la Il·lustra-
ció. El projecte, previst per a l’edifici de l’antiga 
fàbrica CACI de Badalona (per això el projecte ara 
rep el nom de Centre de les Arts del Còmic i la 
Il·lustració, CACI), segueix encallat per manca de 
finançament, sobretot després que la Generalitat 
paralitzés la inversió promesa (8 milions d’euros) 
per iniciar la primera fase del projecte. L’Ajunta-
ment de Badalona va invertir 3,4 milions d’euros 
en la rehabilitació de l’immoble en el marc del 
FEIL (Estat). El gener del 2013 l’Ajuntament i el 
sector promotor del projecte (FICOMIC, APIC…) 
van acordar impulsar una fundació –un cop as-
sumit que el CACI no serà un museu nacional pú-
blic de la Generalitat– i van demanar recuperar el 
diàleg amb la Generalitat. Tot i que el conseller 
insisteix a l’abril que el projecte no és sostenible 
tal com està plantejat, el mes de juliol del 2013 es 
fa públic un acord entre el Departament de Cultu-
ra, l’Ajuntament, FICOMIC i APIC per constituir un 
equip per iniciar la recopilació dels fons a partir 
de col·leccions públiques i privades existents al 
país, apostant per tant per prioritzar el contingut 
(els fons) i posposant el continent. Les parts se-
gueixen reflexionant sobre el model de gestió i 
volen abaratir el Pla director, fent-lo més auto-
sostenible. La data d’obertura del centre, prevista 
per 2014, es posposa almenys al 2016. L’agost del 
2013 la conselleria revela que la comissió d’ex-
perts estarà aixoplugada per la Biblioteca de Cata-
lunya, que com a centre propietari d’un fons no-
table de còmic liderarà la fase de creació del fons 
i la catalogació i conservació d’aquest patrimoni. 
La Biblioteca de Catalunya, el juny del 2014, reve-
la que estan fent un cens de fons. Calculen que a 
finals d’any tindran censats un centenar de fons. 
I proposen un portal web per donar a conèixer 
tot aquest patrimoni. Mentrestant, però, segueix la 
dispersió d’obra a Catalunya, sobretot per part dels 
autors, que es veuen impel·lits, per raons econò-
miques, a alienar els seus originals a col·leccio-
nistes o a altres administracions, amb el perill que 
es creïn petits museus, centres o fundacions de 
caràcter local i poc sostenibles. Un exemple recent 
(octubre del 2014) el tenim en la donació de Joan 

J. Guillen del seu fons a la Biblioteca Nacional de 
Espanya, que adquireix el compromís de difondre 
la seva obra. Un altre exemple, anecdòtic si es vol, 
però il·lustrador de la situació. Existeix una pro-
posta d’obrir un museu del còmic a l’antic edifici 
del consolat danès, propietat de la Diputació de 
Barcelona, al districte de Gràcia (Barcelona). L’en-
titat Grup d’Estudis Coll-Vallcarca va presentar la 
proposta al districte el març del 2013. El fons és 
la col·lecció de l’Associació Museu del Còmic i la 
Il·lustració, que té un espai provisional al carrer 
Santa Carolina i que fa anys havien exposat el 
fons al castell de Montjuïc.

MUSEUS PRIVATS I FUNDACIONS

Els museus i centres afins privats inaugurats el 
2013 i el 2014 han estat els següents. El juliol del 
2013 va obrir al públic la Fundació Perramon de 
Ventalló (Alt Empordà), un nou museu que conté 
138 obres de pintura i escultura d’art català con-
temporani de vint-i-vuit artistes (entre d’altres, 
Guinovart, Cuixart i Subirachs), molts d’ells vin-
culats a la comarca. El 17 de juny de 2014, després 
de mig any d’obres, es va inaugurar a Figueres el 
Museu de l’Electricitat. Es tracta d’un petit museu 
creat per la Fundació Endesa ubicat en un antic 
magatzem de la Hidroelèctrica de l’Empordà que 
exposa més de cinc-centes peces procedents del 
fons històric de la companyia. 

Pel que fa a Barcelona, el novembre del 2014 es 
va inaugurar el Museu Gastronòmic, un espai pri-
vat que combina restaurant i una àmplia exposició 
permanent destinada a transmetre el valor cultural 
de la gastronomia catalana i dels seus productes 
autòctons més emblemàtics. L’exposició es com-
pon de panells visuals amb textos, mapes i foto-
grafies, i de diverses escenificacions que recreen 
espais (com una taverna) per recrear el hàbits de 
consum, els costums, les festes, etc. L’equipament 
també disposa d’un Espai Taller i un Espai Tast. 
Des del 5 de març de 2014 es pot visitar part de la 
magnífica col·lecció de mobles antics de la Fun-
dació Ramon Pla Armengol en unes sales habili-
tades (300 metres quadrats) al Mas Ravellat-Pla, 
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el palauet de la família Pla situat al Guinardó, a 
Barcelona. Es tracta d’una selecció d’una cinquan-
tena de peces del total del fons (826 objectes). La 
Fundació ha arribat a un acord amb l’Ajuntament 
per obrir al públic els jardins, que van ser expro-
piats pel consistori el 1989. Sembla que l’Ajunta-
ment ha renunciat a negociar la cessió o compra 
de la col·lecció i l’immoble. La rehabilitació de 
l’immoble, necessària per mostrar tota la col·lec-
ció, anirà a càrrec de la Fundació. El novembre 
del 2014, l’empresa automobilística japonesa Maz-
da va obrir, a Barcelona, davant del Born CC, el 
Mazda Space, un espai de 2.000 metres quadrats 
que hostatja una exposició permanent de cotxes 
històrics de la companyia i que ofereix exposi-
cions temporals i altres esdeveniments culturals. 
Altres museus privats de Barcelona han estat ob-
jecte d’ampliacions. El CosmoCaixa (el Museu de 
la Ciència de Barcelona, de La Caixa) ha instal·lat, 
el novembre del 2014, a les seves sales, el conte-
nidor-laboratori de la històrica base antàrtica es-
panyola Joan Carles I. El mòdul, que és l’original 
i que ha estat cedit pel CSIC i traslladat des de 
l’Antàrtida, ha estat restaurat i museïtzat per tal 
de relatar les activitats que s’hi feien. La Funda-
ció Miró (Barcelona) ha incorporat un nou espai 
expositiu a un pis de Bellvitge (l’Hospitalet), que 
anomena Espai 14-15, una mena de continuació 
del seu Espai 13. Des de setembre del 2013, hi pro-
grama noves instal·lacions del cicle Arqueologia 
preventiva, sobre la història i la memòria, a càrrec 
del col·lectiu Lafundició. El Museu Europeu d’Art 
Modern (MEAM), que va obrir al públic el juny 
del 2011 al palau Gomis de Barcelona, ha renovat 
la seva museografia. Des del mes d’abril del 2013, 
es pot visitar la nova exposició permanent, ano-
menada Un segle d’escultura catalana, consistent 
en tres-centes escultures catalanes figuratives de 
vuitanta creadors de la segona meitat del segle xix 
i del segle xx, procedents del fons de la Fundació 
de les Arts i els Artistes (propietària del museu) 
i de nombrosos préstecs. La nova mostra substi-
tueix l’exposició inaugural, principalment pintu-
ra del fons propi de la Fundació. El Museu del 
Modernisme Català (Barcelona), pertanyent a la 
família Pinós i obert al carrer Balmes de Barcelona 
l’any 2010, va ampliar el mes de març del 2013 

la col·lecció permanent amb trenta noves peces 
recentment adquirides, i que se sumen a les qua-
tre-centes obres de la col·lecció (tres-centes expo-
sades). Posteriorment ha adquirit vint-i-cinc obres 
i ha ampliat la seva exposició permanent amb di-
vuit d’aquestes. El nou muntatge es va inaugurar 
el març del 2014.

L’1 de febrer de 2013 la Fundació Vila-Casas va 
presentar la reestructuració de les seves col·lec-
cions permanents al Palau Solterra de Torroella de 
Montgrí (Museu de Fotografia Contemporània) i a 
Can Mario de Palafrugell (Museu d’Escultura Con-
temporània), amb noves obres d’artistes catalans 
recents. També va anunciar la renovació de l’expo-
sició permanent de Can Framis de Barcelona, que 
s’ha materialitzat el setembre del 2013. És la tercera 
renovació de la permanent des que va obrir el 2009 
i inclou 226 obres, vint-i-cinc noves adquisicions

Des del 2 de febrer de 2014, Cornellà de Llobregat 
acull el Museu de les Matemàtiques de Catalunya 
(MMACA), una iniciativa promoguda per un grup 
de professors de matemàtiques aplegats a l’Asso-
ciació per a la Promoció i la Creació del Museu de 
les Matemàtiques de Catalunya, creada el 2007. 
L’entitat fa temps que organitza exposicions itine-
rants (a més de quinze municipis) i activitats per 
popularitzar aquesta ciència de forma lúdica i di-
dàctica i que buscava seu permanent. Actualment, 
disposen de dues exposicions itinerants de gran 
èxit entre els escolars (com la realitzada al Museu 
de la Pell d’Igualada l’abril del 2013). L’associació 
ha creat els materials necessaris, que són peces 
(reemplaçables) per ser objecte d’experimentació, 
aprenentatge i manipulació per part d’usuaris i vi-
sitants. Per fi disposen d’una seu estable perquè 
l’Ajuntament de Cornellà ha cedit a l’associació la 
segona planta (cinc sales, 300 metres quadrats) del 
Palau de Can Mercader –seu del museu municipal. 
En aquesta seu presenten l’exposició permanent 
Experiències matemàtiques, que correspon a la 
mostra que ha itinerat els darrers anys. Es dóna la 
circumstància que en paral·lel l’associació negocia 
una altra seu del museu amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat, la qual cosa ha provocat una certa confu-
sió i un creuament de malentesos i declaracions 
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entre tots dos municipis sobre qui hostatja la seu 
del MMACA. Segons el full de ruta de la mateixa 
associació, la permanent de Cornellà és un pas 
previ, però la seu permanent del museu estarà a la 
casa Jaumandreu (Villa Felisa) de Sant Cugat del 
Vallés, que l’Ajuntament habilitarà com a seu del 
nou equipament. L’associació assegura que els dos 
projectes són complementaris i es declara capaci-
tada per gestionar tots dos equipaments.

Des del mes de febrer del 2014, Olot (que té quatre 
museus oberts, un dels quals és el Museu del Sants, 
dedicat a la imatgeria religiosa i tradicional) dis-
posa d’un nou centre permanent: el Centre d’Art 
del Pessebrisme, impulsat per l’Agrupació Pesse-
brista d’Olot amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
la Diputació, la Generalitat i la Federació Catalana 
de Pessebristes. El centre s’ubica a l’Escola d’Arts i 
Oficis del Pessebrisme, consta de tres-centes obres 
(se n’exposen setanta-cinc) i estarà obert els caps 
de setmana (visites concertades entre setmana).

El 18 de juny de 2014 es va reobrir a la visita la 
pedrera romana del Mèdol (Tarragona), que inclou 
un nou centre d’interpretació. Tot el conjunt ha es-
tat objecte d’una profunda remodelació i restaura-
ció durant més d’un any a càrrec de la companyia 
Abertis. Abertis és la concessionària de l’autopista 
AP-7, que inclou la finca, i hi ha invertit 1,5 mi-
lions d’euros, arran de l’acord signat amb la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de Tarragona el 2013. S’ha 
senyalitzat el jaciment i s’han creat uns miradors a 
la part alta. S’han ampliat els recorreguts museït-
zats amb nous sectors excavats, a càrrec de l’ICAC. 
En total, es poden visitar 11 hectàrees. El Centre 
d’interpretació s’ubica a l’Àrea de servei El Mèdol 
de l’AP-7 i té una sala de projeccions per a cent 
persones. També s’hi pot accedir des de la N-340. 
El 5 d’abril de 2014 es va inaugurar al castell de 
Castellet, al parc del Foix (Alt Penedès), que és la 
seu de la Fundació Abertis, el nou Centre Unesco 
de la Biosfera dels Ecosistemes Mediterranis.

Altres actuacions han tingut lloc en el patrimoni 
eclesiàstic, tot i que sovint han tingut la partici-
pació del sector públic o els béns formen part de 
consorcis públics. El 8 de març de 2013 va ser 

inaugurat el Centre d’Interpretació del Monestir 
de Ripoll, situat a la capella de la Congregació i a 
l’antiga sagristia del monestir de Santa Maria. Es 
tracta del tercer centre d’interpretació que forma 
part del projecte Terra de comtes i abats del Ri-
pollès, que ha impulsat el Consorci Ripollès Des-
envolupament, iniciat el 2010, en diversos espais 
del bisbat de Vic. Els altres dos centres són el del 
Mite del Comte Arnau de Sant Joan de les Aba-
desses i el de Montgrony (a Gombrèn), dedicat a 
la llegenda patriòtica d’Otger Cataló, inaugurat el 
març del 2012. Als centres també cal afegir-hi el 
camí ral de Campdevànol. Totes les intervencions 
han tingut un cost de quasi 4 milions d’euros (el 
centre de Ripoll n’ha costat 1,5). El consorci ha 
encarregat la promoció turística conjunta i inte-
grada dels centres a l’empresa Transversal. El nou 
centre de Ripoll -per estalviar recursos- també 
acollirà, als baixos, l’oficina de turisme, fins ara 
al Museu Etnogràfic de Ripoll. Per la seva banda, 
l’Abadia de Montserrat va inaugurar, l’octubre del 
2012, l’Espai Audiovisual titulat Montserrat Por-
tes Endins, un nou centre d’interpretació situat al 
costat de l’oficina d’informació, que presenta la 
muntanya de Montserrat, el monestir i el santuari 
de la Mare de Déu des de tots els vessants: com a 
espai natural, cultural, històric, artístic, espiritual 
i identitari. Es tracta d’una proposta museogrà-
fica de 400 metres quadrats que aposta per l’ex-
periència sensorial i multidimensional que fa un 
recorregut de prop de mil anys d’història a través 
de vuit àmbits i quatre audiovisuals de 75 minuts 
elaborats en vuit llengües. El cost ha estat assumit 
per l’empresa que gestiona els serveis del santua-
ri: L’Agrícola Regional SA (LARSA). El 13 d’abril 
de 2013 es va inaugurar a Verdú la casa natal de 
sant Pere Claver com a refugi per a pelegrins que 
fan el Camí Ignasià, impulsat per la Companyia de 
Jesús, que forma part dels equipaments i de la ruta 
contra l’esclavatge.

En el capítol de projectes, hem d’esmentar els se-
güents. Un grup de professionals i especialistes en 
efectes especials cinematogràfics han llançat la 
proposta de crear un SFX Museum (un museu dels 
efectes especials), que es podria ubicar a la vil·la 
de Sitges, que com és sabut és la seu del Festival 
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de Cinema Fantàstic (fins i tot ja han proposat la 
seu: l’edifici de Miramar). La Fundació Brossa se-
gueix buscant un espai expositiu per mostrar de 
forma permanent el llegat de l’artista Joan Bros-
sa. El 2011 van haver de tancar l’anterior seu del 
carrer Provença per raons econòmiques. Des del 
2012 tenen la seu provisional a l’espai escènic 
Joan Brossa, a la Seca (Barcelona). Allà hi tenen 
un despatx, mentre que el fons (66.000 peces) està 
dipositat al MACBA. La Fundació ha demanat a 
l’Ajuntament un espai; de fet han demanat la part 
de la Seca no ocupada per l’actual teatre. 

Una de les notícies que han trasbalsat el panora-
ma museístic del país es la possible creació d’una 
mena de franquícia del Museu de l’Hermitage 
a Barcelona. La notícia va saltar als diaris el 13 
d’octubre de 2012 i des de llavors el projecte ha 
estat envoltat d’una gran opacitat. Una societat 
privada és la promotora del projecte, que consis-
tiria a obrir un nou museu amb una col·lecció ce-
dida durant trenta anys pel famós museu de Sant 
Petersburg (Rússia) i que s’instal·laria en un edi-
fici portuari catalogat de tres naus (2.326 metres 
quadrats en total) situat al Port, molt a prop de 
l’hotel Vela, i per tant en una zona turística ex-
clusiva i de luxe. L’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya han negat repetidament 
qualsevol relació amb el projecte i han reiterat 
que no hi posaran ni un euro, però el consideren 
bo per a la ciutat i el país. En qualsevol cas, el 
propietari de l’immoble és un consorci públic, el 
Port de Barcelona, i l’Ajuntament haurà de va-
lidar la reforma urbanística i el projecte (és un 
edifici catalogat). Per la seva banda, la Genera-
litat va publicar al DOGC “l’Acord d’intencions 
per a la implantació del Museu Hermitage a la 
ciutat de Barcelona” el 28.12.12 (sense consultar 
la JMC) en què “el Govern català es compromet a 
donar el suport necessari per impulsar l’execució 
del projecte”. El conveni amb el museu rus va ser 
firmat a Moscou pel mateix president de la Ge-
neralitat i pel conseller de Cultura l’1 de novem-
bre de 2012. Mentrestant, l’Ajuntament adoptava 
una posició pública de distància. El setembre del 
2013, després de mesos de silenci, es va fer públic 
el fitxatge del museòleg Jorge Wagensberg per 

dissenyar i elaborar els continguts museogràfics. 
Wagensberg ha negat repetidament que el museu 
sigui una franquícia. El mateix mes la conselleria 
informava que el museu tindrà un representant 
de la Generalitat i que supervisaria la selecció 
d’obres. L’octubre de 2013 es va saber que finan-
cers russos, llatinoamericans i àrabs, així com un 
banc andorrà, invertirien 30 milions d’euros dels 
100 que costaria el projecte. I enmig del degoteig 
d’informacions, han transcendit ubicacions alter-
natives. El gener del 2013 s’especulà sobre la pos-
sibilitat que el museu s’instal·lés a la facultat de 
Nàutica. I l’abril del 2014 es va publicar que la seu 
del museu seria l’edifici de la Nova Duana del Port, 
de titularitat estatal, davant de l’MMB i de Colom, 
més a prop dels molls dels creuers i dels iots.

Altres projectes que s’han conegut en els darrers 
anys es poden considerar pràcticament cancel·lats. 
L’Obra Social Caixa Penedès va suspendre la cons-
trucció del Museu Espai Subirachs a Barcelona, a 
causa de la crisi. L’acord de creació es va signar el 
2001. La seu del museu, de 4.000 metres quadrats, 
havia d’estar al carrer Princesa, prop del Museu 
Picasso. Les obres es van iniciar el 2009 però no 
van tenir continuïtat. Amb la mort de l’escultor, 
el 2014, la idea ha estat recuperada per l’Ajunta-
ment de Barcelona, sense cap concreció, de mo-
ment. El projecte del Museu del Motor, dedicat al 
circuit de Montjuïc, que impulsava l’Associació 
Clàssic Montjuïc –uns aficionats a les carreres de 
bòlids– a l’antic restaurant La Pèrgola de Mont-
juïc, a Barcelona, ha quedat en no res en anun-
ciar-se per sorpresa l’enderroc de l’immoble, en 
estat de ruïna. Els promotors es van assabentar pel 
diari (maig del 2014) de l’enderroc, després d’es-
tar vuit anys dialogant amb l’Ajuntament sobre el 
seu projecte. L’equipament hauria inclòs l’arxiu de 
la família Permanyer, els fundadors de Montesa. 
L’edifici va ser enderrocat el desembre de 2014, en 
el marc de la reformes del projecte de l’Esplanada 
dels Museus.

Pel que fa a l’antiga tèrmica de Sant Adrià de 
Besòs (coneguda com les Tres Xemeneies), en 
desús des del 2010, la seva propietària, Endesa, va 
començar a enderrocar el novembre del 2012 les 
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parts de l’edifici i de l’equipament no afectades per 
la protecció decidida pels veïns en referèndum el 
2008, que abastava la sala de turbines (no les tur-
bines, que han estat retirades) i les tres xemeneies, 
que amb la seva alçada de 200 metres, defineixen 
l’skyline barceloní. L’enderroc és una operació 
molt complicada i no acabarà abans del 2016. 
Mentrestant, encara no hi ha una proposta sobre 
el seu futur. Inicialment es va parlar de conver-
tir-lo en Museu de l’Energia. Per això hi ha sectors 
crítics amb el desmantellament del complex, per-
què només s’ha permès la conservació d’una part. 
Cal pensar que l’immoble pertany a una peça molt 
gran de 28 hectàrees pertanyent a diversos propie-
taris en una zona calenta urbanísticament parlant. 
Els defensors de la opció museu fan paral·lelismes 
amb la Tate Modern de Londres. Però el cert es que 
no hi ha cap proposta museística sobre la taula, si 
descartem l’anècdota que el desembre de 2013 una 
delegació xinesa va visitar la tèrmica, interessada 
a buscar seu per a un museu de la cultura xinesa 
a Europa.

LA XARXA D’ESPAIS DEL MEMORIAL 
DEMOCRÀTIC

Els espais de la xarxa del Memorial Democràtic 
(institució de la Generalitat creada per llei el 2007 
però que des del 2011 pateix una profunda dava-
llada) estan en una situació delicada. Els centres 
de la xarxa (creada com a tal el febrer del 2010) no 
es reuneixen i el MD no la lidera. El suport tècnic 
i econòmic del MD pràcticament ha desaparegut i 
molts centres d’interpretació han passat a ser sim-
ples extensions de museus. La seu central del MD, 
ubicat a la Via Laietana de Barcelona, va tancar 
el febrer del 2011. Des de llavors, s’han succeït 
les propostes de nova seu a Barcelona, atès el re-
buig de les entitats memorialistes a la proposta de 
convertir el castell de Montjuïc en la seu perma-
nent (a causa de la seva poca centralitat urbana). 
La seu definitiva s’obrirà el desembre del 2014 al 
carrer Peu de la Creu, 2, de Barcelona, a tocar el 
MACBA, on hi havia anteriorment el Grup 62. La 
Generalitat ha llogat l’immoble, que ha hagut de 
ser sotmès a una austera rehabilitació interior a 

càrrec de la Generalitat. La seu inclourà, a més de 
les oficines del MD, una exposició estable, una 
petita sala d’actes, una petita sala de temporals i 
el centre de documentació. S’aprofitaran elements 
expositius de la seu de Via Laietana. L’exposició 
estable haurà d’esperar al 2015. Durant aquests 
anys les exposicions i activitats del MD s’han rea-
litzat a Montjuïc i a l’MHC. 

Malgrat la paràlisi del MD, la xarxa d’Espais del 
Memorial al territori, impulsats per la seva admi-
nistració titular (la local), han sumat nous centres 
o s’ha ampliat el relat museogràfic d’alguns dels
existents. El 23 de març de 2013 es va obrir al 
públic el refugi antiaeri de la rambla de Gavà, 
que gestiona el Museu de Gavà (municipal). El 
14 de març de 2013 es va inaugurar la museït-
zació del Centre d’Interpretació de la Guerra 
Civil Ermengol Piró d’Alcoletge (Segrià), dedicat 
principalment al front del Segre. El projecte ha 
estat elaborat per la Universitat de Lleida i ha es-
tat impulsat per l’Ajuntament d’Alcoletge amb el 
suport de l’Ajuntament de Lleida i amb un ajut 
FEDER. Un any després, el 6 de juny de 2014, s’ha 
obert al públic l’espai restaurat de les galeries o 
trinxeres cobertes del Tossal dels Morts. Les obres 
d’adequació del Tossal han costat a l’Ajuntament 
305.000 euros (amb una subvenció de la UE de 
215.000 euros). El projecte ha consistit en la res-
tauració de les trinxeres i en la creació d’accessos, 
senyalització, enjardinament, àrees de descans i 
parc infantil, com a complement del Centre d’In-
terpretació. El 20 d’agost de 2013 es van inaugu-
rar les noves instal·lacions del Camp d’Aviació de 
la Sénia, creat el 2008, consistents en l’adequació 
de la caserna i del refugi antiaeri i l’exposició 
de la reproducció de l’avió Policarpow I-16. La 
Diputació de Barcelona va inaugurar, el 21 de 
novembre de 2014, la senyalització del Camp de 
Concentració d’Horta, les Llars Mundet i el Pa-
lau de les Heures com a espais de memòria demo-
cràtica. Més amunt, a l’apartat de museus locals, 
ja hem esmentat el Centre d’Interpretació Lluís 
Companys, al Tarròs (Tàrrega, Urgell), inaugurat 
el 2014. Per altra banda, s’han creat noves rutes 
senyalitzades dels passos pirenaics de la fronte-
ra francesa que recuperen les rutes clandestines 
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dels exiliats, així com les dels jueus perseguits 
pels nazis. La Diputació de Lleida, en el marc del 
projecte Perseguits i Salvats, ha senyalitzat, el 
2014, quatre noves rutes, per la Vall d’Aran, el 
Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya, amb un 
total de 151,6 quilòmetres senyalitzats amb espais 
expositius, plafons verticals i plaques. Els espais 
de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) (cinc centres 
d’interpretació i el Museu Memorial de la Batalla 
de l’Ebre de Gandesa), després d’una certa crisi al 
2010 i 2011 (amb perill de tancament i reducció 
d’horaris), han remuntat el vol amb un increment 
de visitants el 2014, en el marc d’un cert creixe-
ment del turisme bèl·lic.

Pel que fa als projectes en curs, el febrer del 2015 
obrirà a Agullana (Alt Empordà) un Centre d’In-
terpretació sobre l’Exili Cultural Català, vinculat 
al Museu de l’Exili de la Jonquera (MUME). El 
24 d’octubre de 2014 l’Ajuntament d’Agullana i el 
MUME van signar el conveni de col·laboració. La 
inversió puja a 108.000 euros (la rehabilitació de 
l’edifici en va costar 63.000 i la museografia en 
costarà 55.000). El centre ocuparà un espai de 70 
metres quadrats al centre d’Agullana i es dividirà 
en cinc àmbits. A l’apartat de Barcelona ja hem fet 
referència a l’ampliació del projecte del Turó de la 
Rovira (bateries antiaèries i barraquisme). Altres 
projectes anunciats, com el centre dedicat a la re-
tirada del 1939 a les antigues escoles del Pago, Su-
birats (Alt Penedès), sota l’impuls de l’Ajuntament 
i el Centre d’Estudis de Subirats, o el nou Centre 
d’Interpretació Turístic del Memorial de l’Exèrcit 
Popular de Pujalt (Anoia), també d’iniciativa mu-
nicipal, pateixen retards per manca de recursos 
econòmics.

A MANERA DE CONCLUSIÓ

Sense ser exhaustius, i sabent que ens haurem 
deixat altres espais museogràfics ja oberts o en 
projecte, som conscients que hem aplegat en 
aquest llarg article un munt d’iniciatives que pa-
lesen que a Catalunya, tot i la cèlebre crisi, s’es-
tan fent molts projectes museogràfics. Per tant, 
es manté la vitalitat museogràfica que relatàvem 

en els dos anteriors articles de Mnemòsine. 2013 i 
2014 han estat anys clau en què han vist la llum 
nous museus catalans. Les principals novetats han 
tingut lloc a Barcelona: el Born, el DHUB, el Mu-
seu de les Cultures del Món, Montjuïc, l’Hospital 
de Sant Pau i la resta d’espais modernistes…, així 
com els grans projectes de la Muntanya dels Mu-
seus i de l’Hermitage. En el costat negatiu, destaca 
el retard sine die de la permanent del Museu Ma-
rítim. Al territori, la gran novetat ha estat la inau-
guració del nou museu Cau Ferrat i Maricel de Sit-
ges. Al seu costat, altres projectes iniciats, com el 
de Valls, avancen, mentre d’altres, com els de Vi-
lafranca del Penedès, Sant Feliu de Guíxols o Roda 
de Ter, estan pendents de continuïtat. Mentrestant, 
a Catalunya han seguit proliferant nous centres 
d’interpretació, de petita volada, principalment 
conceptuats com a producte turístic, i molts d’ells 
finançats per subvencions externes (FEDER, 1% 
cultural, aportacions de l’Estat i de diputacions, 
etc.). El que més crida l’atenció són els nombrosos 
nous projectes en perspectiva, estimulats princi-
palment per les convocatòries FEDER. 

Pel que fa als pressupostos ordinaris (programa-
ció, personal), han seguit les retallades. Tant en 
els grans museus com en els petits, s’ha intentat 
mantenir serveis i activitats disminuint la quali-
tat de l’oferta; reduint els horaris d’obertura; re-
baixant els recursos per a manteniment, conserva-
ció i recerca; escanyant les empreses externes de 
serveis; incrementat preus i serveis de pagament; 
introduint noves activitats no museístiques, i pro-
duint exposicions de baix cost tirant de fons d’ar-
mari. Miraculosament, pràcticament cap museu 
ha tancat. Han proliferat nous centres, però els 
existents han resistit. La dinàmica de confluència 
o compactació de diversos centres a escala de ges-
tió i la cooperació entre museus mitjançant xar-
xes, com a mecanismes de superació de l’actual 
situació, estan començant a fer tot just els primers 
passos. També ha continuat la tendència a la pèr-
dua d’autonomia dels centres, a la Generalitat (per 
la creació de l’Agència) i als ajuntaments (per la 
dissolució de consorcis i ens autònoms com a re-
sultat de la nova legislació). I està dominant una 
certa sensació de resignació davant la pèrdua de 
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recursos públics cap als museus, que fa que en el 
sector arrelin de forma acrítica noves necessitats 
per als museus basades únicament en el producte 
turístic; l’increment d’usuaris; l’obtenció d’ingres-
sos per serveis, vendes i lloguers; el màrqueting; 
els productes digitalitzats consumibles via web o 
mòbils (aplis…); l’assoliment de nous recurs via 
patrocini privat, i l’agitació a les xarxes socials. 

Seguim preocupats, com ja dèiem a l’anterior 
Mnemòsine, per la incessant proliferació de nous 
museus i centres d’interpretació, sense garanties 
de viabilitat i sostenibilitat, sense els mínims re-
cursos de personal i manteniment, i sense con-
nexió amb altres museus del seu àmbit temàtic o 
territorial. No ens cansarem de reivindicar un Pla 
de museus que estableixi de veritat mecanismes 
de planificació i que incentivi la cooperació entre 
els centres, dotant de recursos les capçaleres i els 
SAM i les respectives xarxes. És l’única manera 
d’abordar amb èxit el futur de tota aquesta munió 
de vells i nous centres museístics, que aquest arti-
cle ha volgut posar sobre la taula.
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crònica

Premis AMC de Museologia 
de l’Associació de Museòlegs 
de Catalunya (AMC)
Cinquena edició, 2014

El 27 de març de 2015 va tenir lloc l’acte de 
lliurament dels Premis AMC de Museologia, uns 
guardons instituïts per l’Associació de Museòlegs 
de Catalunya per al reconeixement a les trajec-
tòries professionals i les iniciatives més desta-
cades en el camp dels museus i el patrimoni a 
Catalunya. L’acte, que va tenir lloc a l’auditori 
del Museu del Disseny de Barcelona, va comptar 
amb l’assistència del conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell.

Com bé sabeu, els Premis AMC de Museologia 
constitueixen un reconeixement de caràcter ho-
norífic i de periodicitat biennal i van ser instituïts 
amb l’objectiu de premiar tant les trajectòries 
professionals dels museòlegs catalans com els 
projectes, exposicions, activitats o institucions 
més destacats o transcendents que desenvolupen 
els museus i institucions del país. S’estructuren 
en tres modalitats: modalitat A –trajectòries pro-

fessionals–, modalitat B –projectes, exposicions, 
experiències i activitats– i modalitat C –projectes 
de creació o reforma integral de museus i equipa-
ments culturals. 

El jurat d’aquesta edició ha estat format per una 
comissió d’experts de diferents àmbits de la cul-
tura. Hi han participat, a més dels vocals de la 
junta directiva de l’AMC que representen les sec-
cions territorials –Neus Ribas (Barcelona), Ester 
Magriñá (Tarragona), Jesús Navarro (Lleida) i 
Joan Vicens (Girona)–, Ramon Sagués Baixeras, 
museòleg i director del Museu Torre Balldovina 
de Santa Coloma de Gramenet; Joaquim Nadal i 
Farreras, director de l’Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural; José Angel Montañés, pe-
riodista de cultura a El País; Eulàlia Morral, di-
rectora gerent del Centre de Documentació i Mu-
seu Tèxtil de Terrassa, Premi Trajectòria 2012 del 
Premis de Museologia de l’AMC, i Carles Vicente 

Els guardonats a la Cinquena edició.
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i Guitart, gestor de Patrimoni Cultural i Museus 
de l’ICUB.

En la modalitat A, van ser reconegudes les tra-
jectòries professionals de dos col·legues que 
han desenvolupat la seva carrera professional 
en el camp de la museologia en dos àmbits ben 
diferents i que tot just en el moment de rebre 
aquest guardó havien posat fi a una llarga etapa 
d’exercici de la professió per afrontar nous rep-
tes i desenvolupar noves activitats.

Eusebi Casanelles i Rahola, director del Museu 
Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, 
deixava aquest càrrec després de tres dècades al 
capdavant d’una idea que va projectar el 1976 
i que s’ha fet realitat i s’ha consolidat al llarg 
d’aquest període. 

Han estat anys de rehabilitacions, recerca i con-
servació de valuoses peces i de muntatges d’ex-
posicions, amb l’objectiu d’acostar la ciutada-

nia al món tècnic i científic. Segons Casanelles: 
“Vam tenir la sort de trobar aquesta fàbrica, on 
hi havia aquest magnífic local que és com la ca-
tedral de la fàbrica, hi havia la màquina de vapor 
que era el cor de la fàbrica i que feia funcionar 
els embarrats […]. Es va fer l’obertura al públic el 
1984. Cap als anys noranta, vaig tenir l’oportu-
nitat d’obtenir un Pla FEDER d’Europa, uns 800 
milions de les antigues pessetes, i això va perme-
tre restaurar una part de l’edifici i va comportar 
que una empresa pogués invertir aquí i ens va fer 
l’exposició de l’energia […]. L’altre punt important 
va ser l’exposició del tèxtil, perquè és més que una 
exposició. Dóna sentit a tota la fàbrica. La gent, 
quan va veure la màquina de vapor funcionant i 
les màquines tèxtils, van entendre com funciona-
va tot el conjunt […]. Són elements que expliquen 
la nostra història i compleixen la finalitat que no-
saltres volem fer. D’una banda, explica la història 
de la innovació, veure com la humanitat ha anat 
creant i després la utilització social que aquestes 
innovacions han tingut a nostre país”.

El conseller de Cultura, Sr. Ferran Mascarell, en la presentació de l’acte.
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La seva aposta per vertebrar un sistema d’equi-
paments patrimonials representatius de la història 
industrial a Catalunya va donar com a resultat 
el Sistema territorial del Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya, un sistema de museus estès 
pel territori que aplega vint-i-cinc equipaments 
patrimonials per interpretar la industrialització a 
Catalunya.

Pere Freixas i Camps tenia poc més de vint-i-cinc 
anys quan va ser nomenat delegat provincial de 
Belles Arts, llavors encara depenent del Ministe-
ri d’Educació i Ciència; s’acostava a la trentena 
quan va convertir-se en delegat de la Direcció 
General de Patrimoni Artístic i Cultural, i tren-
ta-dos quan va assumir la direcció del Museu 
d’Història de la Ciutat, acabat d’inaugurar a les 
dependències de l’Institut Vell amb el traspàs de 
les peces que havien format part, des del 1960, 
de la col·lecció de la Casa Brugués del carrer de 
la Força. Era l’octubre del 1981, i aquelles sales 
han estat la seva segona casa durant trenta-dos 
anys més. 

Especialista en art medieval i professor de l’antic 
Col·legi Universitari, Pere Freixas ha desenvolu-
pat una àmplia carrera com a investigador en el 
camp de la història de l’art i ha col·laborat ac-

tivament en les institucions culturals gironines 
més importants: ha estat secretari de l’Institut 
d’Estudis Gironins i membre del Patronat Fran-
cesc Eiximenis. Però, sens dubte, la seva prin-
cipal responsabilitat l’ha assumida al capdavant 
del Museu d’Història de Girona, on ha planificat 
el discurs museogràfic i museològic en diverses 
fases i ha promogut vora d’un centenar d’expo-
sicions temporals tant per aprofundir en el co-
neixement de la ciutat com per rescatar alguns 
dels seus artistes oblidats. És el cas de la seva 
implicació en les recuperacions de Pons Martí, 
Josep Aguilera o Prudenci Bertrana, o més re-
centment, de les antològiques dedicades a Antoni 
Varés, Enric Marquès o Carles Vivó.

En la modalitat B, Projectes, exposicions, expe-
riències i activitats, van ser distingits el Projecte 
Viquipèdia de la Biblioteca Museu Víctor Bala-
guer de Vilanova i la Geltrú i l’exposició tempo-
ral El Museu Explora. Obres d’art a examen, del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.

El Projecte Viquipèdia de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú es va ini-
ciar el 2011 amb l’objectiu de fer visible el museu i 
les seves col·leccions a Internet mitjançant la intro-
ducció de dades a la Viquipèdia. Va comptar amb 

Pere Freixas, ex-director del Museu d’Història 
de la Ciutat de Girona, guardonat en la modalitat 
Trajectòries professionals.

Eusebi Casanelles, ex-director del Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, guardonat en la 
modalitat Trajectòries professionals.

http://www.victorbalaguer.cat/es/wikipedianoticiacast
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tres viquipedistes residents estables que treballa-
ren simultàniament i amb el suport de la comuni-
tat viquipèdista, imatges i dades; actualment, el 
fons del Museu Víctor Balaguer es pot consultar 
en més de vint llengües. El resultat ha estat un 
increment notable del nombre de visualitzacions 
de continguts a Viquipèdia i de la qualitat dels 
continguts incorporats, tant textuals com icono-
gràfics. Alhora, ha resultat un cas d’estudi dins la 
comunitat viquipedista i ha posicionat la institu-
ció en el panorama dels entorns digitals. 

D’aquest projecte es va valorar especialment el fet 
de constituir una proposta de treball basada en el 
coneixement en obert com a eix vertebrador, en 
la col·laboració i l’aliança entre l’expertesa que 
aporta el museu i el treball dels viquipedistes re-
sidents com a model innovador i exportable, ca-
paç d’incardinar col·laboracions que tenen efecte 

multiplicador en la difusió i l’accés al coneixe-
ment als museus.

L’exposició temporal El Museu explora. Obres 
d’art a examen, del Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya, va rebre l’altre premi de la modalitat B. 

Celebrada al MNAC entre el novembre del 2012 i 
el febrer del 2013, aquesta exposició, a través de 
la presentació de trenta-dos estudis i experièn-
cies sobre sengles objectes dels fons i col·leccions 
del museu, integrava la perspectiva científica i 
crítica amb una clara voluntat pedagògica per tal 
de mostrar als públics els processos de recerca 
sobre les obres d’art i l’aplicació de la perspectiva 
interdisciplinària a la investigació.

L’exposició mostrava de forma entenedora i ac-
cessible la recerca duta a terme sobre les pròpies 
col·leccions amb un llenguatge museogràfic, en 
què les obres d’art i els processos d’estudi cons-
tituïen l’eix central al voltant del qual es plante-
javen els interrogants sobre els procés creatiu, la 
història de l’objecte, els materials i les tècniques, 
la datació o l’autoria de les obres d’art. Una mos-
tra era complementada amb un seguit d’activitats 
de difusió per arribar a tots els públics. 

El jurat va valorar-ne especialment l’aposta per 
fer visible de manera atractiva el treball científic 
i de recerca que es du a terme al rerefons dels 
equipaments museístics i, alhora, el compromís 
dels equips tècnics del museu i de la institució 
que la van realitzar, apostant per la proposta i 
situant-la en una posició de centralitat en la seva 
programació.

Finalment, en la modalitat C, Projectes de crea-
ció o reforma integral de museus i equipaments 
culturals, va ser premiat el projecte de reforma 
integral de l’antic Museu de Vilafranca - Museu 
del Vi, reconvertit en VINSEUM. Museu de les 
Cultures del Vi. 

Un Museu que ha acomplert una primera i im-
portant fase de reconversió, fruit d’un llarg pro-
cés de profunda transformació museològica i 

La directora de la Biblioteca Museu Victor Balaguer 
de Vilanova recollint el premi al Projecte Viquipèdia.

http://www.museunacional.cat/es/el-museu-explora-obras-de-arte-examen
http://www.museunacional.cat/es/el-museu-explora-obras-de-arte-examen
http://www.vinseum.cat/
http://www.vinseum.cat/
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museogràfica iniciat el 2000. Una fase que ha 
abastat la transformació arquitectònica del Pa-
lau dels Reis d’Aragó, la millora de nous espais 
i serveis i un nova conceptualització del discurs 
expositiu, que té per objectiu posar de manifest 
la transcendència social, històrica, científica, na-
tural i cultural de la tradició vitivinícola.

La reforma ha implicat un canvi de model insti-
tucional i de gestió, amb la voluntat d’integrar 
tots els sectors implicats en la producció vitivi-
nícola i amb una clara vocació d’esdevenir un 
museu de referència per a l’estudi i la difusió de 
la cultura del vi a Catalunya.

Aquesta cinquena edició dels Premis AMC de Mu-
seologia va rebre un total del dotze candidatures 
distribuïdes en les tres modalitats. El jurat també 
va valorar, en la modalitat d’experiències i pro-
jectes, el projecte Drassanes Reials de Barcelona. 
Museu Marítim de Barcelona, un programa global 

de recerca, documentació, difusió i activitats que 
engloba la conservació i restauració del conjunt 
arquitectònic de les Drassanes Reials de Barcelo-
na; l’Homenatge a Joaquim Folch i Torres, pro-
mogut per la Fundació Folch i Torres, un seguit 
d’actes de caràcter descentralitzat en institucions 
i museus, vinculats a la figura de Joaquim Folch i 
Torres, amb motiu dels cinquanta anys de la seva 
mort; la Nova configuració de l’absis de l’església 
de Sant Climent de Taüll, un projecte innovador 
que ha unit el coneixement científic amb la tec-
nologia per a la reconfiguració de l’espai original 
de l’absis amb la reproducció virtual, mitjançant 
mapping, i el Programa de conservació i gestió 
del patrimoni cultural del Museu de l’Hospitalet 
de Llobregat, que ha esdevingut referència entre 
els museus de l’àrea metropolitana de Barcelo-
na, quant a l’esforç per la transmissió dels valors 
vinculats al patrimoni cultural.

En el camp de les exposicions temporals, el jurat 
va fer una menció especial a la mostra Històries 
de tocador. Cosmètica i bellesa a l’antiguitat, del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, que propo-
sava un diàleg entre l’antiguitat clàssica i l’ac-
tualitat a través del món de l’estètica i la cura 
personal, i El món del 1714, del Museu d’Història 
de Barcelona (MUHBA), que pretén oferir una mi-
rada global al món de primers del segle XVIII en 
el context de la Guerra de Successió.

Pel que fa a la modalitat de creació o reforma 
integral de museus i equipaments patrimonials, 
a més del premiat, també optaven a premi els 
projectes següents: el Museu de Tortosa, Històric 
i Arqueològic de les Terres de l’Ebre (Tortosa); el 
Museu Arqueològic de l’Esquerda (Roda de Ter); 
l’espai audiovisual Montserrat Portes Endins, de 
l’Abadia de Montserrat, i el Museu del Suro de 
Palafrugell, per la rehabilitació i adequació de la 
fàbrica modernista de Can Mario com a nova seu, 
nou contenidor que suposarà un important salt 
quantitatiu i qualitatiu per a les noves propostes 
museològiques i museogràfiques. 

En total dotze candidatures, en diferents modali-
tats, només la meitat dels de l’edició passada, que 

La cap de l’àrea de Restauració preventiva del MNAC 
recull el guardó per l’exposició temporal “El Museu 
explora. Obres d’art a examen”.

http://www.mmb.cat/visita.php?idm=1&pagina=3&codi_subseccio=76&estic=1
http://www.mmb.cat/visita.php?idm=1&pagina=3&codi_subseccio=76&estic=1
http://joaquimfolchitorres.cat/index.html
http://pantocrator.cat/
http://pantocrator.cat/
http://www.museul-h.cat/
http://www.museul-h.cat/
http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Exposicions-temporals/Histories-de-Tocador
http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Exposicions-temporals/Histories-de-Tocador
http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/514
http://www.museudetortosa.cat/
http://www.lesquerda.cat/web/
http://www.montserratvisita.com/ca/cultura/nou-espai-audiovisual
http://www.museudelsuro.cat/
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evidencien que en els dos darrers anys l’accent en 
els museus s’ha posat principalment en els pro-
jectes i els programes de difusió, més que en les 
grans intervencions arquitectòniques o construc-
tives. Continuen fent evident, però, la voluntat 
de mantenir un bon nivell d’exigència i, malgrat 
la crisi i la manca de recursos, l’empenta del sec-
tor per mantenir l’activitat de qualitat.

VINSEUM, premiat pel seu innovador projecte de reforma.
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entrevista

Ernesto Páramo,  director del Parque de las Ciencias de Granada i autor  del seu projecte museogràfic  
l’any 1990, és llicenciat en Dret per la Universitat de Granada, Màster en Antropologia i Genètica 
Forense i doctorand amb suficiència investigadora. El Parque de las Ciencias es un museu interactiu, 
de més de 70.000 m2, i els més de 7 milions de visitants que ha rebut des de la seva inauguració el 
1995 i el seu programa d’activitats l’han portat a ser el museu més visitat d’Andalusia, amb una de les 
ofertes més diverses d’oci cultural y científic d’Europa. Encara que va néixer com el que es denomina 
un centre interactiu de ciència, la seva trajectòria l’acosta cada cop més a un museu. La confluència 
entre centres interactius de ciència i museus tradicionals i l’evolució de tots ells cap a un punt comú 
en el futur és un tema que l’Ernesto Páramo ha situat al bell mig de la seva gestió com a director.

MUSEUS DE CCNN versus CENTRES DE CIÈNCIA
Entrevista a Ernesto Páramo, director del Parque de las Ciencias de Granada
ANNA OMEDES. Directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
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Explica què és el Parque de las Ciencias, amb 
una mica d’història. 

EP - El Parque de las Ciencias és una criatura 
extranya, tan extranya com l’ornitorinc. Com tot 
organisme viu, ha de tenir una certa coherència 
interna (ja que existeix) però vist externament 
pot causar certa confusió: té un bec d’ànec, la 
pell de mamífer, pon ous... Pero bé, aquí el te-
nim. La meva tesi és simple, es tracta d’un pro-
ducte més de l’evolució. Una criatura fruit del 
creuament entre un museu, un centre de cièn-
cia, un laboratori, un centre cultural, un mitjà 
de comunicació... L’imaginem a inicis dels 90, a 
l’escalfor dels Centres de Ciència que florien a 
mig món. Després de visitar uns quants centres i 
diversos museus intentem materialitzar un híbrid 
amb tot allò  que ens hagi agradat més de cada 
experiència, amb les nostres pròpies idees i les 
possibilitats que oferien Granada i el seu entorn. 
Quan vam obrir al públic l’any 1995 no teniem 
cap accés a coleccions importants, així que ens 
vam centrar en les experiències participatives i 
la interactivitat juntament amb els espais oberts, 
els recorreguts botànics, el papallonari, l’obser-
vatori astronòmic o els tallers, i vam dissenyar 
un plà per anar integrant en el projecte, a poc a 
poc, algunes col·leccions de la Universitat i de 
mecenes privats. Sempre vam pensar que haviem 
de créixer a poc a poc, de forma natural, com els 
éssers vius, aprenent de la resposta del públic i de 
les col·laboracions que anàvem establint amb tot 
tipus d’agents: museus, centres d’investigació, 
mitjans de comunicació, professionals, indústria, 
universitats, comunitad escolar, creadors, etc.

¿Cóm definiries un Centre de Ciència? 

EP - Els Centres de Ciència neixen amb el desig 
de aproximar la Ciència als ciutadans mitjançant 
la presentació, de forma comprensible i atractiva, 
de fenòmens i experiments. Apareixen a inicis 
dels anys 70, són espais de nova creació, sense 
lligams institucionals amb el passat, alló que els 
va donar  frescor i un fort caràcter innovador. 
Sorgeixen d’un impuls pedagògic, de la voluntat 
de democratitzar l’accés a la cultura científica i 

tecnològica. S’inventen ex novo i exploren tot 
tipus de recursos expositius i activitats de forma 
molt exitosa. 

¿I un Museu de Ciència (Ciències Naturals)? 

EP - Els museus tenen un passat, tenen colec-
cions, tenen història i una tradició.  De vegades 
rica i d’altres empobrida, però hi ha una tradició 
que marca la seva vida.

¿Quines confluències existeixen entre ambdós 
tipus de institucions?  

EP - Els museus tenen una gènesi una mica més 
complexa que els Centres de Ciència. Per una part 
hi ha l’afany primordial d’investigar el món i el 
desig d’ajudar a fer-lo comprensible. Per tant: 
descobrir, investigar i educar. L’eina fonamental 
del museu és la creació de col·leccions, el seu 
estudi i la seva difusió. Però també, en molts ca-
sos, el desig de sorprendre i demostrar davant 
la societat una certa superioritat del “propietari” 
(bé sigui el mecenes, el savi o el poder institu-
cional de qualsevol tipus). Això ha suposat que 
en algunes ocasions els museus acabessin sent 
vistos com a entitats distants, poc accesibles, i es 
guanyessin una reputació poc favorable, especial-
ment en l’època del lliure accés al coneixement 
tal com reivindiquen els sistemes democràtics 
més avançats. Altres museus han sabut mante-
nir l’impuls il·lustrat, l’optimisme pedagògic que 
confía en el poder del coneixement per transfor-
mar la societat. En aquest sentit, museus i centres 
de ciència tenen una arrel comuna encara que 
diferents històriesi i eines. Allò més interessant 
és que el temps ha anat demostrant l’eficàcia 
d’utilitzar ambdues estratègies de forma combi-
nada. La col·lecció, l’objecte real juntament amb 
el recurs comunicatiu més adequat en cada cas, 
bé sigui un experiment, el tacte directe i emocio-
nant d’una vèrtebra de bal·lena o una simulació 
per ordinador. Els mitjans comencen a supedi-
tar-se al discurs expositiu en favor del visitant. 
La vitrina o la interactivitat no són ja un dogma 
sinó recursos al servei de la història, al servei del 
coneixement.
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¿Quines altres tipologies d’institució posaries 
en el mateix sac que els centres i els museus 
de ciències? 

EP - Cada “espècie” té les seves peculiaritats, 
però també las té cada “individu”, ¿no? Hi ha 
Centres de Ciència que són completament dife-
rents entre sí, inclús antagònics, mentre que al-
tres són veritables “clons”. Passa el mateix amb 
els muses. Dit això,  els jardins botànics, els 
zoològics i bioparcs tenen bastant en comú, és a 
dir, són de la família, per dir-ho de alguna mane-
ra. També podem assenyalar altres entitats en el 
sector de l’educació informal molt bolcades en la 
difusió de la ciència que comparteixen aspectes 
amb museus i centres de ciència, com les aules de 
naturalesa, els planetaris, els centres d’interpre-
tació, els jaciments paleontològics i arqueològics 
visitables o el patrimoni industrial obert al públic 
amb certs criteris, inclús determinades indústries 
amb programes de visites molt ben orientades a la 
seva comprensió. Hi ha una gran diversitat de pro-
postes que enriqueixen la tasca comú d’aproximar 
la ciència a la societat a diferents nivells. El més 
important és que siguin útils, que contribueixin a 
millorar la comprensió del món, que aportin una 
forma intel·ligent de mirar.

Comenta allò que trobis més remarcable de l’evo-
lució dels objectius dels centres i dels museus de 
ciència. Aquesta dicotomia ¿és global? 

EP - Els humans tenim propensió a donar un gran 
valor a determinats objectes que considerem espe-
cials, bé sigui per la seva història, la seva singu-
laritat, raresa, exclusivitat, o pel que sigui. I soms 
capaços de recòrrer grans distàncies pe veure o 
estar a prop d’aquests objetes especials. Som així. 
Aquest poder emocional de certs objectes rau en 
l’arrel mateixa dels museus i dels seus ancestres, 
els gabinets de curiositats. Però aquests objectes 
poden jugar un gran paper en direccions oposa-
des: fomentant el coneixement o la simple supers-
tició. Depén del que en faci el museu, de com es 
presentin, d’allò que ens expliquin. Quan som da-
vant un objecte important s’ens obren els porus de 
tots els sensors, sóms més receptius. Pot ser una 

relíquia religiosa, la més antiga màquina de vapor 
del món o el bloc de notes original de Darwin, 
però davant d’alguna cosa que considerem única, 
la nostra curiositat i interès es dispara. Sóm cria-
tures emocionals i racionals per igual, ¿per igual? 
Bé, aquest és un altre tema, un tema apassionant i 
molt connectat amb els mecanismes fisiològics de 
la memòria i de l’aprenentatge, com Eric Kandel 
ha explicat molt bé... En tot cas, els objectes han 
de jugar a favor dels nostres objectius, bé sigui en 
un museu o en un centre de ciència. 

Podem fer exposicions molt més interessants i 
belles si emprem especímens originals i objectes 
especials juntament amb qualsevol altre recurs ex-
positiu. Insectes, esquelets, màquines, obres d’art 
originals... juntament amb models i maquetes, 
experiments, bones explicacions, escenografies 
suggerents, microfotografies, il·lustracions, etc. 
Actualment disposem de més mitjans que mai. El 
més difícil és trobar la tensió adequada, l’equilibri 
màgic entre els recursos emprats, que l’atmosfera 
creada faci interessant i intel·ligible la història que 
expliquem. En resum, crec que la dicotomia entre 
objectes i experiències és una cosa superada. Per 
suposat que poden crear-se centres de ciències ba-
sats exclusivament en l’experimentació directa de 
fenomens i també museus de col·leccions tal i com 
es feia tradicionalment; res a objectar, però a mí 
m’interessen més els espais que utilitzen ambdós 
tipus de recursos i crec que és una tendència que 
es va extenent en molts països. La nostra expe-
riència a Granada ens ha demostrat que el públic 
respón molt bé a aquest enfocament. El “museu 
ornitorinc” que citava a l’inici és en plena evolu-
ció, interactuant amb la realitat, amb els usuaris 
que tambén canvien. És un espai que fa moltes 
més coses que exposicions. Vivim en un món can-
viant que suma cada dia noves tecnologies per a 
la comunicació, noves formes de generar i accedir 
al coneixement, en el qual canvien també molt 
depressa els hàbits socioculturals. L’únic que és 
impensable és no estar atents a alló que passa. 
Els museus i els centres de ciència, com a agents 
culturales del seu temps, han de saber adaptar-se 
per ser realment útils a la societat. Això es el més 
important, ser útils sent fidels als seus objectius.



Amb l’objectiu d’unificar tots els articles de la revista MNEMÒSINE. Revista Catalana de Museologia, hem con-
feccionat la següent  normativa d’estil. Us agrairíem que seguíssiu les normes fixades per tal de facilitar el trac-
tament dels textos. L’acceptació de l’encàrrec implica, també, la seva acceptació. L’Associació de Museòlegs de 
Catalunya com a editora, pot suggerir esmenes o excloure aquells articles que no assoleixin el nivell requerit.

PRESENTACIÓ DEL TEXT:

El text ha de presentar-se en suport informàtic (format PC), utilitzant el programa Word de tractament de textos 
(2100 caràcters per pàgina). Pel que fa a les notes a  peu de pàgina, se n’accepta un màxim de 10,  la suma de 
les quals només pot arribar a un total de 1.000 caràcters.
Dins el text general del treball, el subratllat no s’ha d’utilitzar per a res; la cursiva s’ha d’utilitzar per a paraules 
d’altres llengües (incloent-hi el llatí) i per a paraules o frases que es desitgi remarcar.

NOTES:

El contingut de les notes ha de ser curt i evitar ampliacions sobre el tema. Les notes han d’anar a peu de pàgina, 
numerades correlativament i separades amb un punt i un espai del text que segueix. Les crides dins el text s’han 
de compondre volades i han d’anar inmediatament darrere dels signes de puntuació, si n’hi ha.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES:

Per a les referències bibliogràfiques, s’utilitzarà el sistema de cites directes entre parèntesi (Harvard), dins el text 
general. Dintre de l’esmentat parèntesi s’hi inclouran el cognom de l’autor, amb la inicial amb majúscula, una 
coma, l’any d’edició, un altra coma i la pàgina o pàgines corresponents precedida de l’abreviatura p. exemple: 
(Bosch, 2000, p. 129-130). En cas que citem més d’un autor o obra dintre d’un mateix parèntesi, cal separar-los 
amb punt i coma. Els diferents articles publicats per un autor en un mateix any es diferenciaran, tant en les 
citacions dintre del text com en el recull final, amb una lletra minúscula.
S’acceptaran com a màxim 10 referències bibliogràfiques.

BIBLIOGRAFIA:

En el nombre de folis encarregat només s’hi compta el text. La bibliografia cal presentar-la en un full annex, 
ordenada alfabèticament pel cognom del primer autor. 

La referència bibliogràfica dels llibres s’ha de fer de la següent manera: cognom o cognoms dels autors en 
versaletes, separat amb una coma el nom (en minúscula i amb la incial en majúscula)  –si hi ha més d’un autor, 
cal separar-los amb un punt i coma. Seguit de l’any d’edició entre parèntesis (si coincideixen més d’una obra 
en l’any, cal ordenar-les alfabèticament pel títol i afegir a l’any una lletra minúscula en cursiva 2000a, 2000b), 
tot això seguit de punt. Títol del llibre en cursiva, seguit de punt. Lloc d’edició, dos punts  i nom de l’editor, 
acabant la referència en punt.

Exemple: 

Alabrús, Rosa Maria (2001). Felip V i l’opinió dels catalans. Lleida: Pagès Editor.

NORMATIVA DE REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DELS ARTICLES



En el cas de cites d’articles de revista, han de portar els cognoms i el nom dels autors com en el cas 
dels llibres; el títol de l’article s’ha d’escriure en lletra rodona i entre cometes baixes, seguit de punt. El 
títol de la revista en cursiva, seguit de coma; les xifres corresponents al volum i al número, si escau, i 
la data de publicació entre parèntesis. 

Exemple:

Dalmases, David. «La capella d’en Marcús». Lambard. Estudis d’Art Medieval, vol. VI                                               
(1994).

Les referències bibliogràfiques d’articles inclosos en obres col·lectives porten el nom de l’autor i el títol 
com les revistes seguit de punt. A continuació la preposició A, seguida de dos punts. La resta, s’ha de 
tractar com un llibre.

Exemple: 

Pujades, Isabel. «L’expansió demogràfica de 1857 a 1980: de la ciutat industrial a la ciutat metropolita-
na». A: Adroher, Anna Maria [cur.] (1989-1990). Història Urbana del Pla de Barcelona: Actes del II Con-
grés d’Història del Pla de Barcelona celebrat a l’Institut Municipal d’Història els dies 6 i 7 de desembre 
de 1985. Vol. I. Barcelona: Ajuntament, p. 193-204. 

* Només es tindran en consideració aquelles cites bibliogràfiques  que presentin totes les dades completes.

PRESENTACIÓ D’IMATGES: 

Es demana als autors que ens facilitin material fotogràfic relacionat amb el tema de l’article,  en format trans-
parència, paper o digital. Si les teniu en format digital, ens les podeu fer arribar per correu electrònic, a través 
de sistemes d’emmagatzematge en núvol, o en CD o DVD, si tenen molta definició.

Les característiques desitjables són:
• Definició: 300 ppp.
• Format: TIFF o JPG de qualitat alta.
• Dimensions:  300X200 mm (dimensió màxima de la pàgina de la publicació).

Us demanem que, tenint presents els costos econòmics que pot suposar, trieu preferentment imatges de les 
quals no es derivi el pagament de drets d’explotació. 

L’adreça a la que us podeu adreçar per contactar amb nosaltres és la següent: 

Associació de Museòlegs de Catalunya

Adreça postal: València, 225, àtic - 3a Barcelona - 08007 
Telèfon: 93 467 30 44  
Adreça electrònica:    amc@museologia.org 

mailto:amc%40museologia.org?subject=
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